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ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2013/2620 DONAR COMPTE. Informe del Defensor de la Ciutadania de Badalona
corresponent a l'exercici de 2012.
3 AP-2013/2618 DONAR COMPTE. Resolució de l'Alcaldia per modificar la data de
celebració de la sessió plenària ordinària del mes de juliol 2013.
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4 AP-2013/2619 DICTAMEN. Aprovar l'autorització de la modificació dels estatuts de la
fundació privada "Badalona capital europea del bàsquet."
5 AP-2013/2621 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local de data 31/05/2013
relatiu a la revisió anual del Padró municipal d'habitants amb referència a l'01/01/2013.
6 AP-2013/2622 DICTAMEN. Aprovació provisional de la modificació del text i tarifes de
l'annex de l'ordenança fiscal general de preus públics, amb efectes 1/09/2013.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
7 AP-2013/2623 DICTAMEN. Sol·licitar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya l'ampliació del nombre de places escolars autoritzades al Conservatori de
música de Badalona, establint com a nou límit màxim el de 270 places escolars.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
8 AP-2013/2624 DONAR COMPTE I RATIFICAR. Acord de la Junta de Govern Local, de
data 14 de juny, de donar per verificat el Text refós de la Modificació del Pla general
metropolità a les parcel·les situades al polígon ind. de les Guixeres, Av. Maresme i av.
Llenguadoc.
9 AP-2013/2625 DICTAMEN. Ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local
del 12-04-2013 referent a l'acceptació de la cessió d'una porció de terreny qualificada
d'equipament situada al carrer Doctor Daudí entre l'av. Martí Pujol i el carrer Independència.
10 Proposicions urgents.
AP-2013/2632 DONAR COMPTE I RATIFICAR. Acord de la Junta de Govern Local
extraordinària i urgent, de data 25 de juny, de donar per verificat el Text refós de la
Modificació del Pla general metropolità al carrer Francesc Macià i l'avinguda Sant Ignasi de
Loiola
11 Torn obert de paraules
AP-2013/2633 Senyora Rocio Mateos Ruiz, en rep. de l'Associació Amics de l'Epilèptic.
Assumpte: Moció reivindicativa drets de les persones amb epilèpsia.
AP-2013/2634 Senyor Antonio Salguero Solano, en rep. de la coordinadora antic districte
8è. Assumpte: Proposta usos mercat Fondo
AP-2013/2635 Senyor José Manuel Ardura Terra en rep. de l'Auditoria del Deute Badalona.
Assumpte: Deute il·legítim
AP-2013/2636 Senyora Núria Garriga Gasull, en rep. de l'AA.VV Manresà i Canyadó.
Assumpte: Normativa autocaravenes i sol·licituds via pública
12 Mocions dels grups municipals
AP-2013/2628 Moció presentada pel grup municipal del PP relativa a la malaltia de
l'epilèpsia.
AP-2013/2629 Moció presentada pel Grup Municipal Socialista de suport al projecte del
museu del còmic de Badalona.
AP-2013/2630 Moció presentada pels grups municipals CIU i PSC sobre el procés de
promoció de comandaments a la Guàrdia Urbana de Badalona
AP-2013/2627 Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA en col·laboració amb el
Grup Auditoria Ciutadana referent al deute de l'Ajuntament de Badalona.
AP-2013/2631 Moció presentada pels grups municipals d'ICV-EUiA i PSC en solidaritat
amb els treballadors de l'empresa COMROC 2006, SL
AP-2013/2626 Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA sobre equipament al
Districte 2.
13 Precs i preguntes.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió anterior, que va
tenir lloc el passat dia 28 de maig de 2013, la qual es aprovada per unanimitat.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, si els sembla aniríem començant. Abans de començar amb
l’Ordre del dia fer assenyalar alguns aspectes que crec que són importants. El primer,
donar la benvinguda després de gairebé un any, al secretari de l’Ajuntament, el senyor
Juan Ignacio Soto, que per motius de baixa no ha pogut estar aquests mesos aquí. Per
tant, manifestar en nom de tot el Ple de l’Ajuntament la satisfacció que tot hagi funcionat,
que tot hagi sortit bé i donar-li, com dic, la benvinguda. També, deixar palès i agrair, i així
vull que quedi recollit a l’Acta, la feina que ha dut a terme durant tots aquests mesos Albert
Müller, que és qui ha fet les funcions de secretari a l’Ajuntament, més enllà de les seves
responsabilitats al Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme. I per tant també, que quedi
constància del seu doble esforç que ha pogut mantenir amb absoluta normalment el
funcionament d’aquest Ajuntament. Ara passaríem a guardar un minut de silenci, com
saben sempre guardem un minut de silenci en record de les dones que han estat víctimes
de la violència masclista. Però també en aquest moment voldríem fer un especial record, i
així ha quedat recollit a la Junta de Portaveus que s’ha celebrat aquest matí, pel que va ser
durant alguna etapa de la seva vida professional entrenador de la Penya, del Joventut de
Badalona, en un dels dos moments més daurats de la història d’aquest Club. Els estic
parlant, com ja poden entendre, de Manel Comas, que com dic, en un dels dos moments
més brillants dels dos o tres moments més brillants de la història del Joventut, va estar al
front de l’equip com a entrenador. Concretament va aconseguir el que va ser el primer
trofeu europeu que guanyava la Penya, va ser l’any 81 i va ser la Copa Korac al Palau Sant
Jordi, amb la famosa cistella de Joe Galvin, doncs ell era l’entrenador. Després va ser
entrenador en el Barça, en el TAU i diversos equips més. És una persona que va tenir una
relació estreta amb la ciutat de Badalona, i per això volem també aprofitar aquest minut de
silenci per retre-li homenatge.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
3 AP-2013/2620 DONAR COMPTE. Informe del Defensor de la Ciutadania de Badalona
corresponent a l'exercici de 2012.
Identificació de l’expedient:
Tipus de decisió: Donar compte al Ple de l’informe del Defensor de la Ciutadania de
Badalona corresponent a l’exercici de 2012
Òrgan al qual s’adreça: Ple de l’Ajuntament.
Fets:
Amb data 15 de març de 2013 per la Defensa de la Ciutadania de Badalona es va acabar
de redactar l’informe relatiu a les actuacions de l’esmentada institució durant l’exercici 2012,
i en aquest mes de juny ha estat enviat a la Secretaria General als efectes de presentar-ho
a la propera sessió plenària.
Fonaments de dret:
Atès que l’article 62 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat definitivament per acord del
Ple de l’Ajuntament en sessió de 24 de febrer de 2009, estableix el règim de funcionament
de Síndic Defensor de la Ciutadania de Badalona.
Atès que l’article 62.9 del ROM disposa que anualment el síndic o síndica defensor/a de la
Ciutadania de Badalona ha de presentar al Ple de l’Ajuntament un informe de les seves
actuacions, en el qual ha de constar necessàriament:
a) El nombre i la mena de queixes formulades i dels expedients inicials d’ofici.
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b) Les queixes rebutjades, les que es troben en tramitació i les ja investigades, amb el
resultat obtingui i també les causes que hi ha donat lloc.
No han de constar a l’informe les dades personals que permetin la identificació pública dels
interessats en el procediment d’investigació.
Proposta de resolució
En conseqüència procedeix donar compte al Ple de l’Ajuntament l’informe presentat per la
Defensa de la Ciutadania de les actuacions d’aquesta institució durant l’exercici de 2012, en
compliment de la normativa reguladora d’aquesta matèria.
SENYOR ARMAND SOLER: Bona tarda senyor alcalde, senyores regidores, senyors
regidors, senyor interventor, senyor secretari, per cert senyor Soto, em sumo a les paraules
del senyor alcalde, celebro molt veure’l, incorporat, i en aquest Ple. Bona tarda també
ciutadanes i ciutadans.Com en anteriors ocasions, i complint amb el deure de donar compte
de la feina desenvolupada durant l’exercici passat, com a síndic defensor de la ciutadania,
torno a comparèixer davant d’aquest plenari per a presentar, a vostès i a tota la ciutadania,
aquest informe. La presència del síndic davant de vostès respon a un mandat legal, que
implica fer públic el nombre i mena de queixes rebudes i dels expedients iniciats d’ofici,
però a més respon a l’interès personal i al compromís amb la ciutadania de fer accions que
permetin una millora en el funcionament de la maquinària municipal, de manera que
aquesta vagi millorant, ni que sigui de mica en mica. Vostès han pogut llegir, ben segur, el
contingut de l’informe que ara presento; a manera de resum vull destacar el següent. En
primer lloc, comentar que des de ja fa uns temps hem vist com ha augmentat en la nostra
oficina la presència de persones que ens plantegen situacions, que si ens haguéssim de
cenyir estrictament al reglament, fins i tot i podria haver qui considerés que no ens
pertoquen, però que precisament per l’origen de moltes d’aquestes qüestions, així com per
la transcendència que tenen per a les persones que les exposen, evidentment, des de la
Defensa fem tot el que podem per a intentar resoldre, o al menys derivar de manera
ordenada aquella demanda. Del conjunt de l’activitat desenvolupada en destaco el següent:
Durant l’any 2012, es van atendre a 405 persones. D’aquest nombre, 49 van presentar una
queixa formal, 70 van ser derivades a altres serveis o institucions, 286, van rebre la
informació o l’assessorament que millor es va considerar. És a dir, aquest 88% de
persones, o no havien esgotat les vies de reclamació que l’ajuntament té previstes en cada
cas o plantejaven qüestions que no ens són del tot pròpies, tal i com he dit fa un moment.
El nombre d’accions d’ofici durant aquest període ha estat de 9 expedients, d’aquests 7 els
varem tancar desprès de fer la recomanació pertinent, i 2 encara estant en fase d’instrucció.
A més, també es van tancar 2 expedients que encara teníem oberts de l’exercici 2011. Com
a curiositat, comentar que de les persones que van plantejar-nos alguna qüestió, les més
nombroses han estat les de gènere masculí. D’igual manera dir que la majoria ho va fer a
títol personal, més que en representació de grup o de col·lectiu. Pel que fa als mesos en
què es van presentar més persones a la institució de la defensa en destaquem el mes de
maig. La via de presentació va continuar essent la personal, i el major nombre de persones
provenien del districte 1, seguides de les del districte 4, és a dir, Llefià i La Salut. Els
expedients enllestits amb resolució van estar el 77%, d’aquests el 66% van resultar ser amb
resolució favorable a la persona demandant, i el 34% restant la resolució no va ser
favorable a la persona promotora de la queixa. Del tipus d’expedient destaquen les
qüestions relacionades amb els impostos, les sancions i l’ordenació del territori, és a dir,
Urbanisme, habitatge, via pública, activitats econòmiques i medi ambient. Pel que fa al
temps que l’administració va trigar a respondre els escrits adreçats per la defensa, la
mitjana ha estat de 53 dies. Això es complica si el que valorem són els expedients en
tràmit, a 31 de gener de 2013, la mitjana és dispara fins a 141 dies. És del tot evident, el
molt lluny que queden els 15 dies dels que parla l’art. 62.1 del ROM, quan fixa aquesta
referència temporal com a màxima per a donar resposta des de la recepció de la sol·licitud.
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Respecte a les 356 persones que es van posar en contacte amb l’oficina de Defensa de la
Ciutadania, però que en base al reglament no complien els requisits per a poder presentar
una queixa formal, observem el següent: el 80,3% van rebre informació concreta respecte
al lloc i la manera de com havien de presentar la seva queixa per intentar solucionar la seva
problemàtica. La resta, és a dir, el 19,7%, desprès de diverses gestions van ser derivades
als professionals de referència, que es va considerar, en cada cas, eren els més adequats
per atendre aquells casos. El fet de presentar l’informe anual de la Defensa de la
Ciutadania, pot ser, crec, una bona ocasió, que ens permeti, analitzar, i fer algunes
reflexions sobre la nostra societat i el nostre model de ciutat, tot això fet des d’un espai
clarament vinculant com ho és el Ple Municipal. Aquest anàlisi ens haurà de permetre
diferenciar allò que és urgent d’allò altre que és del tot important, és a dir poder veure i
tractar, més les causes que els símptomes, de molts dels conflictes que se’ns plantegen.
En aquesta línea també es pot fer pública l’acció d’aquells departaments, organismes i/o
persones que hagin pogut obstaculitzar l’exercici de les funcions del síndic.
Afortunadament, però, això no ha estat precís en cap moment durant tots aquests anys, a
excepció feta d’algun cas molt aïllat, pel qual la mateixa administració va posar remei tant
bon punt varem expressar la nostra queixa. Una de les funcions bàsiques, i en ocasions
menys entesa del síndic són les recomanacions anomenades d’ofici, que podem fer com a
resultat de l’observació individual que la institució del síndic realitza, al marge d’una
demanda concreta feta per la ciutadania.
És en aquest sentit que en alguna compareixença anterior ja he demanat a l’administració
l’esforç per a millorar l’acció d’alguns departaments municipals que pel tipus de funció que
tenen encarregada veuen com se’ls hi acumulen els expedients no podent donar una
resposta àgil, si a més es contempla el tipus d’expedients que gestionen, al final, acaben
convertint-se en una cara no amable de l’administració local. Per evitar-ho caldria reforçarles, doncs, amb més personal tècnic qualificat; departaments com el de disciplina
urbanística, n’és un bon exemple, no únic, de departament a millorar. Tot i l’esforç del seu
personal, pel fet de ser poques les persones que hi són adscrites, no arriben a resoldre, de
manera satisfactòria la seva feina. La funció, d’aquest departament és bàsica per a
l’administració, amb la qual cosa ha de poder guanyar en efectivitat, eficiència, rapidesa i
alhora en acceptació, cosa gens fàcil, per part de la ciutadania. Tal i com han pogut llegir,
l’informe, que ara els hi presento, l’obre una frase, sobradament coneguda, de Mahatma
Gandhi: ”canvia tu primer, si vols que el món canvií”. Ha semblat oportú aquest pensament,
precisament tenint en compte el context social que ens ha tocat viure. En uns moments en
els que són moltes les dificultats que socialment hem d’afrontar, és especialment important,
modificar algunes de les actituds i maneres de viure. En aquesta idea de canvi també s’ha
d’incloure, de manera clara, el funcionament de la mateixa administració, en el sentit de fer
que les seves accions, evidentment basades en la legalitat, puguin també contemplar
accions recolzades en l’equitat. Ens uns moments en els que les dificultats econòmiques en
les que s’han vist atrapades moltes famílies són més notables, l’administració haurà de fer
esforços, en quant a les formes, i en alguns dels procediments administratius, per tal de
introduir, en la mesura del possible, aquest concepte, anomenat equitat, en les seves
resolucions. D’exemples, fruït del treball d’aquests anys en podria posar uns quants, però
com del que es tracta és d’anar per feina, i a tall d’exemple, podem enraonar d’aquelles
situacions que arriben a la Defensa de la Ciutadania, desprès d’un ampli recorregut per
diverses parts de l’organització municipal, en les que no se’ls hi ha pogut donar una
resposta que permeti alleugerir la seva situació. En forces ocasions estem enraonant de
poder fer front a un pagament reclamat per la mateixa administració local. Si bé és cert que
la llei d’hisendes locals, és clara pel que fa al cobrament de tributs, un vegada més he de
dir que en ocasions especials l’administració local hauria de dotar-se, també, de solucions
especials per intentar compensar situacions tan complicades com les que en ocasions ens
han arribat. Per aquests casos, considero, com ja ho he comentat, que una bona via pot ser
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la de buscar solucions des de l’òptica de l’equitat. No estic demanant solucions fora llei, en
absolut, el que apunto és el que, per aquestes situacions anomenades per mi especials, es
puguin arbitrar també sortides del mateix caràcter especial, de manera clara i ràpida, que
permetin resoldre aquella situació d’ofec que complica encara més la vida d’unes persones
que per unes circumstàncies, siguin aquestes de caràcter social o ho siguin de caràcter
personal fruït de l’edat, senten haver-ho perdut gairebé tot. Amb el que dic no deixo de
reconèixer l’esforç que ja s’està fent, tant des de Serveis Socials, com també des de les
unitats recaptadores municipals a l’hora de proposar fraccionaments en el pagaments
endeutats, el que proposo, dic, és una adaptació al moment que ens toca viure, poder
donar un pas més enllà, cap al objectiu de veritable, i més amplia justícia social. La
proximitat real, a la ciutadania, i als seus problemes, forçosament ha d’ésser l’objectiu de
totes les persones que dediquen una part de la seva vida a la defensa del bé comú. En
aquest sentit cal millorar el grau d’escolta i els nivells de la informació que donem a les
persones amb les qui, l’administració té l’oportunitat de parlar. Una primera observació a fer
és què pel fet de treballar a l’administració i conèixer els seus circuïts i mecanismes de
funcionament, els ordinaris i els no tan ordinaris, pot arribar a semblar-nos que tothom ha
de saber aquestes coses que ens ha semblen òbvies, doncs, cada dia queda clar, que això
no és exactament així. El que a un treballador municipal pot semblar senzill i sabut, per una
persona “del carrer”, allò mateix, pot resultar ser absolutament desconegut. Per tant, aquest
síndic no es cansarà de recomanar i, per què no dir-ho també, reclamar i demanar a la
mateixa administració, que augmenti de manera notable els mecanismes de proximitat cap
a les persones que per diversos motius es veuen en la necessitat d’adreçar-se al seu
ajuntament. Que a aquestes persones se’ls doni totes les explicacions que calgui, per a
poder resoldre els seus dubtes, i que ens assegurem que no surten de la dependència
municipal fins a estar-ne del tot segurs que realment ho han entès tot. Molt especialment,
quan les qüestions que poden plantejar tenen una base de caràcter econòmic i/o fiscal. Una
altre cosa millorable és el fet, reclamat en forces ocasions, que l’administració ha de
respondre a totes les consultes fetes per la ciutadania. Si bé és cert que no respondre a
segons quin tipus de consulta és legalment possible, això, a la llarga, ve a resultar molt
gravós per la mateixa administració, per què no en poques ocasions els seus tècnics
necessiten emprar un temps per aclarir qüestions, que de fer-ho d’entrada tot haguera
resultat molt més senzill per ambdues parts. A més les persones que s’han trobat amb
aquestes circumstàncies de confusió, queden molt decebudes pel tracte rebut per part de
l’administració de la seva ciutat. Si bé és del tot certa la necessitat que té tota administració
de regular el funcionament normatiu de la seva ciutat, mitjançant fórmules administratives,
com ho poden ser les ordenances municipals, no és menys certa la necessitat de fer tots
els esforços precisos perquè aquestes mesures siguin correctament aplicades, fugint al
màxim de les interpretacions de caire subjectiu. En aquest sentit, caldria revisar l’ús que
se’n fa de l’anomenat “principi de veracitat” de que gaudeixen els agents de la guàrdia
urbana, de manera que aquest principi no acabi convertint-se en una dada irrefutable o
insalvable. Malgrat que els tribunals, sovint, apliquen de forma rutinària i acrítica tal
presumpció, cal treballar per evitar que molts ciutadans se sentin immersos en la
indefensió, al ser considerats més aviat sota el prisma de la culpabilitat més que de la
innocència. És per aquesta raó, que el síndic, des de la responsabilitat i honor a la
confiança que el Ple d’aquest ajuntament i, alhora la ciutadania, ens ha atorgat, i per les
funcions i obligacions d’analitzar i estudiar totes les circumstàncies que concorren en fets
concrets, pren decisions considerades justes, raonables i respectuoses amb la realitat,
considerant la legalitat però també, com deia l’equitat. En aquest sentit, considero
interessant fer esment a doctrines de tribunals superiors de justícia, com ho és el Tribunal
Superior de Justícia de Madrid, en sentència de 20 de març de 1996 que indica: “...hay
infracciones, en las que son perfectamente fáciles otras pruebas. En estos casos, teniendo
en cuenta lo dispuesto en el articulo 1248 del Código Civil, ha de negarse el caràcter de
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prueba plena a la sola declaración (ratificación) de un agente...” Com acabo de dir, és per
aquesta raó, que en més d’una ocasió hem fet notar, en defensa de la persona sancionada,
que els agents municipals, com a persones que són, no estan immunitzades contra l’error, i
que no sempre les intuïcions momentànies es corresponen amb la realitat objectiva. No
sempre les formalitats legals són garantia del que exigeix la justícia. És per aquesta raó,
que els síndics o defensors inspirem les nostres accions i recomanacions, més des de
l’equitat que de la legalitat estricta. Com ho explicava Aristòtil, “...l’equitat és la justícia
portada més enllà del que ordena la llei”. Una vegada més he de recordar que la preuada i
necessària pau social i la convivència pacífica, difícilment seran possibles sense justícia
plena. És, en essència, aquesta la raó principal del síndic, és en les seves actuacions que
es busquen solucions efectives als problemes que la ciutadania ens planteja i sotmet a la
nostra consideració, proposant sortides més enllà dels límits de la burocràcia o de l’estricta
formalitat legal i en aquest procés és del tot important i imprescindible la complicitat, i ferma
implicació dels responsables municipals. En societats com la nostra, amb un nombre de
persones força elevat, i on, per tant, la casuística de problemes és més que notable, és on
cal fer grans esforços des de la pròpia estructura municipal per a facilitar la vida i la
convivència solidària de la nostra ciutadania. Tinc del tot clar les limitacions que afecten a
les administracions locals, al no disposar ni de les competències ni dels recursos suficients
per a resoldre de manera satisfactòria la diversitat de problemes que li arriben. Però
aquesta realitat no pot servir per a justificar la inacció ni el lament constant, tot el contrari,
aquesta greu realitat ha de servir per a remoure obstacles i lluitar per a superar els limitats
recursos i competències, més enllà del que és fàcil, fent, entre tots, un important esforç per
a garantir els drets socials de les persones de la nostra ciutat. En aquest procés està clar
que no totes les sensibilitats polítiques podran aconseguir tot el que desitgen, però de la
mateixa manera queda clar, que de fer-ho, qui en sortirà enfortida és la ciutat i la seva gent.
Des de fa ja massa temps, i tot sembla indicar que la cosa encara no s’acaba, són moltes
les persones que estant veient, diàriament, com cauen dels sistema social ordinari, al
perdre les seves feines i en massa ocasions els seus habitatges. Una societat digna i justa
ha d’estar al costat dels que més durament pateixen les conseqüències de la crisi. Les
administracions en general i molt especialment la municipal, ha d’estar a primera línea de
treball per combatre els problemes que trenquen projectes de vida, esmicolen esperances,
incrementant desigualtats i a més a més incrementen la pèrdua d’oportunitats. En aquest
sentit, vull remarcar que l’ajuntament va iniciar, ja fa temps, algunes accions encaminades a
protegir a aquells menys afavorits, i actualment es continuen desenvolupant propostes
encaminades a cercar solucions al greu problema de l’habitatge. Cal tenir present, però,
que la solució a aquest gravíssim problema supera, del tot, les competències municipals,
per la qual cosa, i davant d’un fet tant greu és absolutament imprescindible un
posicionament conjunt de tot l’estament polític, alhora de reclamar solucions efectives que
impedeixin el que continuem tenint a les nostres ciutats pisos buits, propietat d’entitats
financeres i alhora, en el carrer, tantes famílies sense un sostre que els permeti viure amb
la dignitat que mereix tota persona. És difícil parlar de la pèrdua d’habitatge, com el que
estant patint moltes famílies de la nostra ciutat, sense caure en la temptació d’emetre
opinions de caire personal, a més des del punt de vista formal, com a síndic municipal, pot
no correspondre’ns aquesta anàlisi. Altra cosa diferent és intervenir per cercar solucions als
problemes que puguin derivar-se d’aquest fet, tant lamentable. Al meu entendre la solució a
aquesta situació passa per sumar els esforços de tota una societat, caminant cap a un
canvi de model, diferent del que d’una manera o d’una altre ens ha dut a la situació actual. I
de vostès, com a representants legals d’aquesta ciutadania, el que molta gent espera és
l’esforç d’un treball conjunt que els permeti arribar a acords, més enllà de les legítimes
diferències polítiques que puguin tenir. Ja acabant, afegir que Una ciutat complexa des del
punt de vista urbanístic, com ho és, de fet la nostra, ha de poder disposar de mesures que
ens permetin conviure d’una manera ordenada. Amb aquesta idea s’estructura tot
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l’ordenament jurídic i en clau municipal el seu equivalent son les ordenances municipals. És
per aquesta raó, que considero que l’aplicació d’aquestes ordenances, forçosament s’ha
d’ajustar a l’esperit que ben segur les van inspirar i va marcar com a objectiu, de totes elles,
el bé comú. Especialment important és això, si tenim en compte que la vulneració de moltes
d’aquestes ordenances comporta una sanció econòmica. Precisament tenint en compte que
la finalitat última d’aquestes mesures és el bé comú, s’haurà de ser molt curós en la seva
aplicació, fugint de qualsevol interpretació que pugui tenir la ciutadania a l’entendre aquella
eina com de finalitat recaptadora més que ordenadora d’un espai comú. De casos,
òbviament n’hi ha molts, per a centrar en el que pretenc dir, i a tall d’exemple, podem
comentar l’ús, absolutament necessari, de la grua municipal, però que precisament pel seu
caràcter de necessari s’ha de ser extraordinàriament curós amb la seva aplicació. Per últim,
i per acabar, expressar el meu agraïment pel tracte brindat i l’actitud de col·laboració que la
majoria de persones de l’ajuntament ens ha dispensat, a tall d’exemple de bona disposició
cercant la millor solució a les qüestions plantejades, citar al senyors. Guillermo Revilla com
a cap del departament de Gestió i Control d’ingressos de dret Públic, i al senyor .Sergio
Silvano Sánchez, del Departament de Consum. En clau més interna dir que aquesta feina
no haguera estat possible de no comptar amb la implicació d’un equip humà excel·lent als
qui vull agrair la seva bona disposició i compromís, així, doncs, gràcies a la senyora Neus
López, al senyor Jordi Perez, a la senyora Aurora Pouso que han estat un valuós i
imprescindible recurs administratiu, cercant en tot moment, la funció garantista de drets que
atorga el reglament de la Defensa de la Ciutadania. Al lletrat assignat pel Col·legi
d’advocats de la província de Barcelona, senyor Luís Miguel Cantero, que ens ha facilitat
les eines precises per a no naufragar en el, tot sovint, complicat món de les lleis, i un
agraïment molt especial a l’adjunta del Síndic Defensor, senyora Neus Ronda, qui durant
tots els seus anys com a treballadora municipal, desenvolupant diverses tasques de
responsabilitat, ha estat un magisteri de coherència i de rigor en les seves variades
intervencions professionals i que durant els anys que ha desenvolupat la funció d’adjunta
del Síndic, ha sabut defensar amb convicció i tenacitat totes aquelles situacions que, per
alguna raó, s’allunyaven del model de societat justa i solidària a la que tots aspirem. Moltes
gràcies.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies senyor Armand Soler pel seu informe. Ara passaríem a
les intervencions, si ni haguessin, dels grups municipals. Començaríem de menor a major.
SENYOR SAGUÉS: Bona tarda a tothom. Bé, nosaltres el que voldríem manifestar, més
que entrar en concrecions dels aspectes que ens hagi pogut dir avui el síndic o que ja ens
hagi dit en altres ocasions, com puguin ser referències a aquests terminis de resposta que
hi ha, aquests 53 dies, quan el que haurien de ser són 15. Aquesta necessitat que els
expedients es resolguin. Aquesta necessitat que les persones s’han de sentir ben atestes
quan van al seu ajuntament, sigui el departament que sigui, a la cerca d’alguna explicació
d’aquelles coses que potser pel mecanisme i pels funcionaments i pels hàbits de
l’administració, són tan “normals”, però que en canvi per a la ciutadania en general són tan
complexos i de vegades tan de difícil comprensió. Bé, tot això que és tan necessari. Però
en el cas que ens trobem i també n’ha fet referència el Síndic, ena quest context social que
estem vivint, aquest context de crisi econòmica que està afectant cada vegada a més
persones i amb temes absolutament greus i complexes i que no són purs tràmits, sinó que
van molt més enllà, és en el moment en què nosaltres valorem que és important l’existència
d’una figura com és la de la Defensa de la Ciutadania. Aquests moments en què
moltíssimes persones es troben en greus problemes, com poden ser problemes d’habitatge,
problemes de pagaments d’impostos diversos, i problemes de trobar-se sense feina, amb
els estudis dels fills i les filles, l’escola... En fi, tot això que no són senzillament una dificultat
d’un procés administratiu, sinó que van molt més enllà, van tan enllà com garantir drets
bàsics i fonamentals de les persones. I en aquests moments, és quan és fonamental que hi
hagi alguna figura d’aquest tipus, una figura que quan moltes persones se senten que jo no
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saben a qui més acudir, què més poden fer? Apareix allò de, doncs anem a la Defensa de
la Ciutadania, que això també ja sabem que de vegades comporta que potser vagin a
parar-hi assumptes i demandes i reclamacions que se’n van més enllà de la competència
de la pròpia institució, però que és important que hi siguin i és important que aquesta figura
intercedeix, actuï, animi, orienti, si és que com ja sabem, no pot resoldre les
problemàtiques. Però sí que hi ha coses també, que n’ha citat ell, quan parla, crec que és
molt important que hem de ser capaços, no només a la figura de la Defensa de la
Ciutadania, sinó en general, de fer mesures excepcionals davant de problemàtiques
excepcionals com les que estem vivint. Ser capaços, com ha dit també molt bé, de saltarnos la llei, d’incomplir la legislació, ni molt menys, però sí de buscar-li alternatives, buscar
fórmules que fins ara no han estat posades en pràctica que potser en aquests moments és
necessari que s’apliquin. I reclamem, reclamem en aquest sentit, mesures aprovades en
aquest Ple, com és amb el pagament de l’IBI per exemple, on vam aprovar unes
excepcions, unes situacions específiques per a casos de les persones amb dificultats
econòmiques, i que no hem estat capaços encara d’aplicar. Per tant, totes aquestes
mesures excepcionals, variable, aquestes excepcionalitats tan necessàries en aquests
moments, esperem que es pugin portar a terme. Esperem que els terminis i les accions que
porten a terme els diversos departaments d’aquest Ajuntament, d’aquest govern, es puguin
agilitzar cada vegada més, i sobretot, que siguin el més transparents possible, el més
properes possibles a les persones, i busquin la participació també al màxim, i sobretot,
sobretot, l’equitat entre les persones. Aquests és l’objectiu que crec que ens hem de marcar
entre tots, com a persones que tenim alguna representació popular en aquests moments, i
que està molt bé que el Síndic ens ho recordi aquí. Crec que està al final de l’etapa prevista
el Síndic, en aquests moments aquí, de la figura del senyor Armand Soler. No tenim
constància de quina és la seva voluntat de continuar ni per part d’altres grups polítics, no
n’hem tingut cap tipus de conversa. Però pel que fa a nosaltres ens agradaria aprofitar per
valorar molt positivament la tasca que ha desenvolupat i que ve desenvolupant, i que
esperem que segueixi desenvolupant el senyor Soler.
SENYOR FALCÓ: Molt breument perquè aquesta ja és una intervenció molt tradicional dels
plens de la ciutat i aquest any no podem deixar de dir que estem al cent per cent d’acord
amb tot el que el Síndic ha expressat a través de la seva intervenció d’avui i per tant, que
estem al cent per cent d’acord, en conseqüència, amb la feina que ha dut a terme. Ens
alegrem que el canvi d’ubicació que l’any passat generava algun temor, no hagi restat
capacitat d’actuació de la Sindicatura de la Ciutadania. Li agraïm la feina, repeteixo, crec
que la seva és una intervenció que ens ajuda a fer una autocrítica honesta sobre tot allò
que des de l’administració es pot fer millor, i en tot cas, desconeixem si aquest és el seu
darrer any com a Síndic, la veritat és que havíem perdut el compte, però espero que aquest
serà un tema que podrem sotmetre a consideració en una altra ocasió i en un altre moment.
Gràcies.
SENYOR SERRA: Breument i per donar-li les gràcies al senyor Armand Soler per la tasca
d’aquests anys i també per la continuïtat que ha donat a la figura del Síndic de Greuges.
Són 14 anys ja des que es va començar. Badalona va ser una de les, crec que la segona
ciutat de Catalunya que vam fer aquesta figura, jo crec que ha funcionat bé, i penso que el
seu paper, any rere any, es va veient que amb aquest doble vessant de proximitat,
d’atendre a les persones que vénen, i també, cada vegada més, d’anar al territori, d’anar a
les associacions, fa que tingui més coneixement i sigui més propera amb la vessant
aquesta d’intentar resoldre coses que després l’administració per ella mateixa moltes
vegades no fa, o no fem, perquè nosaltres també ens sentim partícips d’aquest no fer o
d’aquestes coses que any rere any el síndic porta aquí com a temes que s’han de
solucionar. Per tant, entenem que és una bona tasca, que ha de continuar. He llegit al
començament del seu informe que al novembre se li acaba el seu mandat, i simplement dir
que més enllà de qui ocupi aquesta figura, que jo crec que és un tema a parlar-ne i a
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consensuar com bàsicament sempre ha estat així, que la institució del Síndic hauria de
continuar formant part de l’Ajuntament i de la ciutat de Badalona, perquè la seva tasca ha
estat vàlida i penso que des d’aquest punt de vista val la pena avui, que és el moment en
què hi ha la intervenció i el resum i el balanç del senyor Armand, felicitar-lo a ell i a tot
l’equip que ell ha citat i a tot l’equip que durant molts anys i més darrerament, li estan
donant suport perquè aquesta tasca tiri endavant i funcioni, tot el bé que es permet, amb la
voluntat, com sempre, que millori i que en el futur cada vegada funcioni millor. Per tant,
gràcies senyor Síndic, i fins la propera.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Ara en nom del govern, la regidora Maritxú Hervàs.
SENYORA HERVÀS: Moltes gràcies senyor Soler, pel seu exhaustiu informe de defensa de
la ciutadania d’aquest any passat 2012. En primer lloc m’agradaria agrair-li aquesta tasca
que ha portat vostè al capdavant d’aquesta Defensa de la Ciutadania durant aquests
darrers anys, i sí que és cert que en el seu informe posa que al novembre finalitzarà
aquesta tasca que ha fet durant tots aquests anys, i que òbviament serà responsable del
proper informe, d’una gran part del proper informe que afecte a l’any 2013. I sí que
m’agradaria agrair-li en nom del grup municipal del Partit Popular i del govern, la dedicació i
l’entrega amb la que ha desenvolupat la seva tasca, no aquest any, sinó durant tota la seva
trajectòria, i li ho vull agrair a més a més, personalment els moments de trobada que hem
tingut. Hi ha una part de l’informe que sí que m’agradaria destacar senyor Soler, que és que
es tradueix aquesta dedicació i aquesta entrega, que és l’augment de la participació dels
ciutadans fora del Districte primer, per tant, veïns del que és el Centre de la ciutat, i que sí
que s’han recollit en el seu informe. Això, al final no és més que crec que l’hem de felicitar
per apropar la institució de la Defensa de la Ciutadania als barris, a tots els ciutadans de
Badalona i que no és més de l’èxit d’aquella reivindicació històrica que s’havia portat des de
l’oficina, que és la Defensa de la Ciutadania a peu de carrer, i que crec que aquest any, en
el que ja es comencen a equiparar les demandes o les visites d’altres pols de la ciutat,
d’altres barris de la ciutat, crec que val molt la pena destacar-ho. Aquest any, vostè
comentava que s’han obert no expedients d’ofici, i sí que crec que el govern ha analitzat
amb cura, amb deteniment, amb profunditat aquests expedients, molts s’han pogut resoldre
segons les seves recomanacions, d’altres els serveis jurídics han recomanat vies o
solucions alternatives. Però en tots els casos, el govern ha valorat absolutament d’una
manera especial totes aquelles recomanacions. També per concloure el que sí que
voldríem posar de manifest és continuar amb aquesta voluntat de treballar plegats, d’estar a
la seva disposició, de posar fil a l’agulla en aquelles qüestions que encara manquen o són
necessàries de polir, i que són susceptibles de millora. Volem manifestar-li una altra vegada
més el nostre agraïment, a la seva tasca diària al servei d’aquesta ciutat i al servei dels
ciutadans. Moltes gràcies.
SENYOR SOLER: Moltes gràcies, senyor alcalde, tan sols agrair les paraules de tots els
portaveus de grup, paraules que entenc d’elogi, i les agreixo en nom propi i evidentment en
nom del meu equip. Comentava tot just fa un moment a les companyes de fila on he segut,
que avui que és un mes d’exàmens per a molta gent, per a nosaltres també ho és, no
simbòlicament, és un autoexamen, si vostès em permeten, venir davant d’aquest Ple és
una responsabilitat de primer nivell, per tant, ens obliga i de fet ens obliga cada any, i ens
obliga també a posar-nos les piles de forma importantment clara per donar comptes, no
només de la feina feta, sinó del rerefons de la feina feta. Per tant, repeteixo i amb això
acabo, senyor alcalde, moltes gràcies per l’oportunitat que ens ha donat d’estar aquí i a tots
vostès per les seves paraules. Moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies senyor Soler, sí que em permetrà que jo digui unes
breus paraules. Em sembla que amb l’exposició que han fet cada un dels grups municipals
queda prou reconegut l’esforç i el reconeixement envers a la figura que vostè representa, a
la seva persona i a l’equip que l’envolta. Jo com a alcalde li he de dir, primer amb la meva
experiència com a regidor i després com a alcalde, que crec que hi ha hagut i que hi ha una
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molt bona entesa. Que sóc el primer que sóc conscient que moltes vegades, o algunes
vegades, l’administració no dóna satisfacció al que esperen d’ella els veïns, els ciutadans,
algunes vegades perquè senzillament no es poden complir els desitjos o les demandes que
presenten algunes persones, però amb d’altres, perquè l’administració no acaba de
funcionar com desitjaríem o com voldríem. No hem de perdre de vista que estem parlant
d’un ajuntament, d’una administració on hi treballen més de mil persones. I tots amb les
seves virtuts i amb la seva forma de ser i amb els seus problemes, i això vol dir que de
vegades de forma involuntària pot ser que un veí es dirigeixi a una finestreta, per
entendre’ns, un departament, i la resposta no sigui l’adequada, pot ser, però que en el
conjunt dels treballadors de l’Ajuntamet, sí que li puc dir i vostè n’és conscient, que s’està
fent un esforç per millorar, un esforç per atendre com cal a les persones. Vostè ha fet una
referència a Guàrdia Urbana, i jo li volia dir que una de les insistències en les que tant el
regidor com jo estem tenint, i ho deia en la meva intervenció el dia de la Guàrdia Urbana,
dir, escolta, segurament no sempre podem donar resposta o satisfacció als veïns, però com
a mínim els hem d’escoltar i els hem de tractar com correspon. Doncs bé, jo crec que s’està
fent un esforç en aquesta línia, és cert que hi ha departament que estan col·lapsats, és cert.
Hi ha una dificultat afegides, i és que la llei de pressupostos no ens permet fer
contractacions de persona, i avui l’Ajuntament de Badalona es gestiona gairebé amb 100
persones menys que fa dos anys, però perquè no es poden cobrir les baixes, perquè
algunes renovacions de contractes no s’han pogut dur a terme, i això l’administració ho
nota, però és que legalment és impossible cobrir les baixes o per jubilació o per qualsevol
altre motiu. Per tant, jo li puc dir que en nom de l’administració, del conjunt dels mil cent
treballadors que té aquest ajuntament, s’està fent un esforç, però encara hem de seguir
avançant i millorar molt més. Pel que respecte al que vostè finalitza mandat, aquí s’ha
apuntat la voluntat de seguir endavant, evidentment que la decisió que es prengui serà una
decisió consensuada, com no pot ser d’una altra manera, amb una qüestió com aquesta. Jo
li puc dir que en nom del meu grup i del meu propi, hi ha una molt alta satisfacció pel treball
que està realitzant i per tant, seurem i parlarem, analitzarem quin és el context econòmic
que s’està vivint en aquests moments a l’ajuntament, veurem quina és la millor de les que
es pot prendre, però jo sí que li vull transmetre en aquests moments, al seu equip i a vostès
l’absoluta confiança com a mínim, d’aquest govern i d’aquest alcalde, i estic segur que
serem capaços en els propers mesos, en les properes setmanes, de trobar una solució tots
plegats que sigui satisfactòria per a tothom. Moltes gràcies i bona feina.
3 AP-2013/2618 DONAR COMPTE. Resolució de l'Alcaldia per modificar la data de
celebració de la sessió plenària ordinària del mes de juliol 2013.
En data 6 de juny 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 juliol s’hauria de celebrar el dia 30 de juliol de
l’esmentat mes i vist que aquest dia coincideix amb el període vacacional d’estiu 2013, és
pel que s’estima convenient traslladar la data de celebració de l’esmentada sessió plenària
al dia 23 de juliol d’enguany.
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:
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Proposta de resolució
PRIMER.- Modificar la data de celebració de la sessió plenària ordinària d’aquest
Ajuntament pel que fa al mes de juliol de 2013, traslladant-la al dia 23 de juliol, enlloc del
dia 30 de l’esmentat mes.
SEGON.- Donar compte d’aquest acord a l’Ajuntament Ple en la propera sessió.”
En conseqüència, d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals i amb allò anteriorment exposat, procedeix que, a
l’empara dels articles 82.3 i 126 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es doni
compte al Ple de l’Ajuntament de la resolució de l’alcalde que precedeix.
DILIGÈNCIA
En la sessió celebrada el dia 25 de juny de 2013 s’ha donat compte al Ple de l’ajuntament
de la resolució de l’Alcaldia de data 6 de juny de 2013, pel qual es modifica la data de
celebració de la sessió plenària ordinària pel que fa al mes de juliol de 2013.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, aquí avancem una setmana el Ple, és un donar compte.
4 AP-2013/2619 DICTAMEN. Aprovar l'autorització de la modificació dels estatuts de
la fundació privada "Badalona capital europea del bàsquet."
Identificació de l’expedient: Autoritzar la modificació dels estatuts de la “Fundació Privada
Badalona capital europea del bàsquet”, aprovada pel patronat de la fundació en sessió
extraordinària de 15 de maig de 2013.
Tipus de resolució: Dictamen
Òrgan que resol: Ple
Antecedents
L’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària de 24 de gener de 2002, va acordar la constitució,
juntament amb el Club Joventut Badalona, de la fundació privada “Badalona Capital
Europea del Bàsquet” a l’empara dels articles 2, 5, 8, 9 i concordants de la Llei 5/2001, de 2
de maig de fundacions, així com l’aprovació dels corresponents Estatuts reguladors. La
constitució de la Fundació es va fonamentar per a la consecució de les finalitats d’interès
general expressades a l’art. 7è. dels esmentats Estatuts.
El Patronat de la Fundació per acord adoptat en sessió extraordinària de 15 de maig de
2013, amb el quòrum d’assistència legalment necessari, va adoptar per unanimitat un acord
que transcrit literalment deia el següent: “Donar compte de l’informe sobre aprovació dels
nous Estatus de la Fundació. Examen i aprovació dels nous Estatuts adequats a la Llei
4/2008 per la qual s’aprova el Llibre III del Codi Civil de Catalunya d’acord amb la
Disposició Transitòria d’aquesta Llei i l’Acord de 20 de desembre de 2012 del Dirctor
General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat. Autoritzar i delegar a la Secretaria de
la Fundació la remissió dels nous Estatuts per l’aprovació del Ple de l’Ajuntament,
atorgament d’escriptura pública i remissió al Protectorat per la seva inscripció al Registre de
Fundacions.”
L’art. 30 dels vigents Estatuts de la Fundació estableix que la modificació dels mateixos
requereix l’autorització de l’Ajuntament de Badalona, atorgada per acord de Ple, adoptat
amb el quòrum de la majoria absoluta dels membres de la Corporació, quòrum que
determina la necessitat de l’informe previ per part de la Secretaria General d’aquest
Ajuntament, de conformitat amb l’article 179.1 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
De l’anàlisi del text dels nous Estatuts, aprovats pel Patronat de la Fundació, cal significar
que la modificació realitzada no es limita a l’adaptació dels Estatuts de la Fundació a la llei
4/2008, de 24 d’abril, sinó que abasta la pràctica totalitat del text dels referits Estatuts, amb
introducció de modificacions per raons d’oportunitat i/ o conveniència, en aquest sentit
l’article 335-1. 1 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril disposa que “els estatuts de les fundacions
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es poden modificar per acord del patronat si convé a l’interès de la fundació i es té en
compte la voluntat dels fundadors.”
Vist l’informe de la Secretaria General, de data 7 de juny de 2013, emès de conformitat amb
el que preceptua l’article 179.1 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el TRLMRLC.
Fonaments de dret
La normativa de rang legal aplicable a aquest expedient ve constituïda fonamentalment per
la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques en la seva redacció donada per la Llei 7/2012, de 15 de juny, de
modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya (en endavant Llei 4/2008, de 24
d’abril), els articles 51 i 52 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions i la legislació
administrativa a la que estan sotmeses, en determinades matèries, les Fundacions del
Sector públic.
D’acord amb l’art. 47.2.g) de la LRBRL es requereix el vot favorable de la majoria absoluta
del número legal de membres de les corporacions per a l’adopció d’acords, entre altres, en
la creació, modificació o dissolució de mancomunitats o altres organitzacions associatives,
així com l’adhesió a les mateixes i l’aprovació i modificació dels seus estatuts.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d'organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern Local adopti
la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- Autoritzar la modificació dels estatuts de la “Fundació Privada Badalona Capital
Europea del Bàsquet”, aprovada pel patronat de la fundació en sessió extraordinària de 15
de maig de 2013, text dels quals resten redactats amb el següent tenor literal:
“ESTATUTS de la “Fundació Privada BADALONA CAPITAL EUROPEA DEL BÀSQUET”.
TÍTOL I
Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d’actuació i règim jurídic
Article 1. Denominació, naturalesa i durada
La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els
recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès
general previstes en aquests estatuts. La fundació es denomina “Fundació Privada
BADALONA CAPITAL EUROPEA DEL BÀSQUET”.
La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.
Article 2. Domicili
El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Badalona, Plaça de la Vila, 1.
Article 3. Àmbit d’actuació
La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot
actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional.
Article 4. Règim jurídic
La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per
l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la seva posterior inscripció
al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.
La Fundació es regeix per la voluntat dels seus fundadors, per les disposicions legals que li
són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat
en l’exercici de les seves funcions.
Això no obstant, tant per raó del seu patrimoni fundacional com pel funcionament del seu
òrgan de govern, la Fundació és integrant del sector públic municipal i, per tant, subjecte
en cada cas, a la normativa administrativa que li sigui aplicable en matèria de contractació,
pressupostària, de personal, subvencions i gestió patrimonial o altra que estableixi la
normativa en cada moment vigent, se’ns perjudici de l’aplicació del règim privat en la resta
de la seva activitat.
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TÍTOL II
Finalitats fundacionals i activitats
Article 5. Finalitats fundacionals
Les finalitats de la fundació són les següents:
a) La promoció, difusió, millora i conservació del Palau Municipal d’Esports de Badalona.
b) El foment del bàsquet i de la seva vinculació històrica amb Badalona, en tots els àmbits
i des de les més diverses formes i vessants, fent-se ressò i difusora del conegut eslògan
“Badalona bressol del basquetbol” i alhora afegir nous actius a la relació Badalona-Bàsquet
en línia a incrementar la potenciació de la projecció internacional de la ciutat assolida a
través del bàsquet, tan pel fet d’haver estat ciutat seu olímpica com des del seu
reconeixement mundial en l’esport de competició i d’alt nivell.
c) Donar suport i viabilitzar la iniciativa coneguda amb el nom “Badalona Capital Europea
del Bàsquet”, vetllant perquè el projecte que es desenvolupi respongui a l’interès públic de
la ciutat de Badalona, per la qualitat de les obres i instal•lacions necessàries per a la
implantació de l’activitat, pels avantatges socials derivats dels béns i serveis a produir i de
l’activitat a prestar, els llocs de treball a crear de forma directa i indirecta, el suport a altres
activitats locals esportives, la difusió de la tecnologia, per a que s’hi apliquin tècniques que
contribueixin a la potenciació i millora del medi ambient i a la sostenibilitat i per a tot allò
que ajudi a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat.
d) Potenciar l’activitat esportiva del bàsquet base, tant pel que suposa com a esport en sí
–com a funció social que contribueix al desenvolupament complet i harmònic de l’ésser
humà i a fer possible la seva formació integral, afavorint la consecució d’una millor qualitat
de vida i de més benestar social- com també en tant que a la seva pràctica constitueix
l’expressió vital esportiva més representativa i identificativa de Badalona.
e) Recolzar i finançar les activitats esportives de les escoles i entitats esportives de
Badalona que desenvolupin activitats d’iniciació esportiva i/o participin en competicions
esportives de tot ordre i àmbit territorial.
Article 6. Activitats
Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el
Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats,
institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.
Article 7. Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats
Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al
compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.
La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions i
negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.
Quan la Fundació, prèvia acceptació del Patronat, adquireixi a títol gratuït bens per a
destinar-los, o els seus fruits o rendes, a un fi determinat dels que es comprenen en
l’objecte de la Fundació, s’observarà la voluntat del transmitent.
Els recursos i rendes obtinguts s’aplicaran als fins fundacionals en la forma que determini el
Patronat per assolir el millor compliment dels seus fins d’acord amb alló allò establert en la
normativa vigent.
Article 8. Beneficiaris.
Són beneficiaris de la Fundació els ciutadans, escoles, associacions i entitats esportives de
Badalona practicants del bàsquet, atesa la vinculació d’aquest esport amb la Ciutat.
El Patronat comprovarà si els beneficiaris compleixen els requisits establerts garantint en
tot cas la imparcialitat i no discriminació en la seva determinació. A aquests efectes, el
Patronat podrà aprovar instruccions, bases o normes que garanteixin la publicitat dels
criteris de determinació dels beneficiaris.
TÍTOL III
Règim econòmic
Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques
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El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El
patrimoni està integrat:
a) Pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.
b) Per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la
finalitat d’incrementar la dotació, i
c) Per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al
patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.
El Patrimoni de la fundació podrà estar constituït per tota mena de drets i béns, tant mobles
com immobles, radicats a qualsevol lloc, sempre que siguin susceptibles de valoració
econòmica.
La Fundació podrà adquirir, per la seva millora i ampliació, altres béns procedents de
subvencions o donacions, tant d’entitats o organismes públics, privats o mixtes, com de
qualsevol benefactor.
Els béns i les rendes de la Fundació s’entendran afectes i adscrits d’una manera immeditat i
directa, sense interposició de persones, a la realització dels fins de la Fundació.
Article 10. Actes de disposició
L’alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que
integren el patrimoni fundacional s’ha de fer a títol onerós i respectant les condicions dels
fundadors o dels donants d’aquests béns. En qualsevol cas, l’import obtingut s’ha de
reinvertir en l’adquisició d’altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la
millora dels béns de la Fundació tot aplicant el principi de subrogació real.
Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el
deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l’acte de disposició, ha de presentar
una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes
circumstàncies i ha d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la
necessitat de l’acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de
justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d’estar sempre
dins de les finalitats de la fundació.
La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o
indirecte han d’estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer
els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió
responsablement.
Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o
administració extraordinària en els casos següents:
a) Si el donant ho ha exigit expressament,
b) Si ho estableix una disposició estatutària
c) Si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions públiques o s’han
adquirit amb fons públics.
El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la
conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions
del patrimoni fundacional.
Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni
fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets susceptibles
d’integrar el capital fundacional, s’exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria
qualificada de dos terços i el compliment dels requisits legalment previstos.
Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l’adopció d’una declaració
responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense
computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la fundació.
Article 11. Règim comptable
La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes anuals.
El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals de
manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat
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amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada
cas siguin aplicables.
L’exercici s’ha de tancar el 31 de desembre de cada any.
Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
a) el balanç de situació,
b) el compte de resultats,
c) el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net,
d) el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu i
e) la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda
en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en
compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis
que aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de
destinació, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del
percentatge de participació.
La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o
contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels
comptes anuals.
El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici
els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat
de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la
seva aprovació.
El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que
realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de
conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la
normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora.
Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les
circumstàncies legalment previstes. No obstant això, encara que no es produeixin les
circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s’hagin de sotmetre a una auditoria,
si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi
ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es
dugui a terme, s’ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 15 dies a
comptar de la petició, a fi d’acordar de forma motivada la realització o no-realització de
l’auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un
cop convocat amb aquesta finalitat, s’acorda no dur a terme l’auditoria, els patrons
interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d’acord amb el que estableix
l’article 332.8.4 de la Llei 4/2008 per la qual s’aprova el Llibre Tercer del Codi civil de
Catalunya.
Article 12. Recursos anuals
Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d’estar integrats per:
a) les rendes i rendiments produïts per l’actiu,
b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i
c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin
d’incorporar-se al patrimoni fundacional.
Article 13. Aplicació obligatòria
La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per
cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar o bé al
compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons propis. El Patronat ha
d’aprovar l’aplicació dels ingressos.
Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de
decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels fins
fundacionals.
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L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats
fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del
següent al de l’acreditació comptable.
Article 14. Despeses de funcionament
Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense
comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser
superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.
Article 15. Participació en societats
La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d’autorització prèvia,
llevat que això comporti l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.
La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l’adquisició i tinença
d’accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control
de societats que limitin la responsabilitat dels socis.
En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració de societats ha de
ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.
TÍTOL IV
Organització i funcionament
Article 16. El Patronat
El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i
assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins
fundacionals.
Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre
El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per
un mínim de set membres i un màxim de 13 membres.
Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d’obrar plena; que
no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per
administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre
socioeconòmic o per delictes de falsedat.
Les persones jurídiques han d’estar representades en el Patronat, d’una manera estable,
per la persona en qui recaigui aquesta funció d’acord amb les normes que les regulin, o per
la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.
Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec
Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats Ple de
l’Ajuntament de Badalona.
Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre anys,i són reelegibles
indefinidament per períodes d’igual durada.
Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser
designats, podran ser substituïts per nomenament Ple de l’Ajuntament de Badalona. La
persona substituta serà designada pel temps que falti perquè s’exhaureixi el mandat del
patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta
dels membres.
Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament el
càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.
Article 19. Gratuïtat
Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de
les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el
desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.
Article 20. Facultats i delegació de funcions
Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general,
les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les
establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.
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El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la
legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter
exclusiu les facultats següents:
a) La modificació dels estatuts.
b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes
anuals.
d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor
superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols
valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es
poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions
aprovades pel Patronat.
e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
h) Els que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció d’una declaració
responsable.
i) L’adopció i formalització de les declaracions responsables.
El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del
Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de
conformitat amb la legislació vigent.
Article 21. Règim de convocatòria
El Patronat es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada l’any, i obligatòriament
durant el primer semestre de l’any natural amb la finalitat d’aprovar els comptes anuals de
l’exercici anterior.
S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a,
tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la
Fundació, o a petició d’ una quarta part dels seus membres. En aquest últim supòsit, la
reunió s’haurà de convocar amb la urgència que requereixin els assumptes que la motiven,
i en tot cas, dins dels trenta dies següents que segueixen a la recepció de la petició. En la
petició haurà de constar l’ordre del dia que es vulgui tractar en la sessió extraordinària.
El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o
qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos
és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la
comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha
d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s’han de
considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o
videoconferència.
La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l’ordre del dia de
tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden
prendre acords vàlids.
La reunió s’ha de convocar almenys amb quaranta-vuit hores d’antelació respecte de la
data prevista perquè tingui lloc.
Article 22. Càrrecs
El Patronat nomenarà un president o presidenta, un vicepresident o vicepresidenta i un
secretari o secretària que podrà no tenir la condició de patró. Els patrons que no ocupen
cap d’aquests càrrecs tenen la condició de vocals.
Article 23. El president o presidenta
El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a tenen les facultats següents:
a) Representar institucionalment la Fundació.
b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les
sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
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c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat.
d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament
encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.
Article 24. El secretari o secretària
El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n’estén les
actes, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per
ordre, en la seva absència, del vicepresident/a.
Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen
aquests estatuts.
Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords
El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la
reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels
patrons i en segona convocatòria és necessària l’assistència d’una quarta part dels seus
membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran
d’assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries.
Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el seu vot
respecte d’actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d’un càrrec d’una
institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles
d’organització de la mateixa institució.
Cada patró té un vot i els acords s’adopten per majoria de vots dels assistents, presents i
representats, a la reunió. En cas d’empat decideix el vot de qualitat del president/a, o en la
seva absència, del vicepresident/a.
El director/a, d’existir, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del
Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot.
El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones
que consideri convenient. També poden assistir a aquestes reunions, amb veu i sense vot,
les persones que el Patronat consideri convenient convidar-hi.
Article 26. Majoria qualificada
Serà necessari el vot favorable de la majoria de dos terços dels membres del Patronat
assistents, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la
fundació, per a l’adopció dels següents acords:
a) L’adopció de declaracions responsables.
b) La modificació estatutària.
c) Qualsevol altre fixat en aquests estatuts.
Article 27. De les actes
De cada reunió, el secretari/ària n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la
data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les
intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb
indicació del resultat de les votacions i de les majories.
Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a
i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent
o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva
adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l’hora d’adoptar l’acord,
que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció obligatòria, tenen força
executiva des del moment de la inscripció.
La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat
aprovades pel Patronat.
Article 28. Conflicte d’interessos.
Si hi ha un conflicte d´interessos entre la Fundació i alguna persona integrant d´un dels
seus òrgans, es procedirà d´acord amb el que estableix l´article 312-9 del Codi Civil de
Catalunya i, si s´adopta l´acord o s´executa l´acte en qüestió, es comunicarà al Protectorat
en un termini de trenta dies.
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Els patrons i les persones que hi estiguin especialment vinculades, d´acord amb l´article
312-9.3, no poden subscriure amb la Fundació, sense l´autorització prèvia del Protectorat,
contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles
d´extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts.
La Fundació podrà establir altres les normes de bon govern que garanteixin la
transparència i evitin situacions de conflicte entre els interessos de la Fundació i l´interès
personal dels membres del Patronat i la resta de persones que indica l´article 312.9.3 del
Codi Civil de Catalunya, aprovant a l’efecte un Codi de Bon Govern.
En tot cas, s’aplicaran des de l’aprovació d’aquests Estatuts els següents criteris:
1º. Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 han d’abstenir-se de participar
en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la
gestió de la Fundació.
2º. Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 no poden participar en societats
constituïdes o participades per la Fundació.
3º. Durant els 2 anys següents al cessament com a patró no es poden desenvolupar
serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.
En conseqüència, els patrons i les persones que s’hi equiparen, d’acord amb l’article 3129.3, només poden realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment acreditada la
necessitat i la prevalença dels interessos de la fundació sobre els particulars del patró o
persona equiparada. Abans de dur a terme l’operació, el patronat ha d’adoptar una
declaració responsable i l’ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació
justificativa pertinent en els termes fixats per la Llei i el Protectorat.
Article 29. Cessament
1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:
a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de
les persones jurídiques.
b) Incapacitat o inhabilitació.
c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
e) Renúncia notificada al Patronat.
f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o
que decreti la remoció del càrrec.
g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.
2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a
l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el
Registre de Fundacions.
TÍTOL V
Altres òrgans. Composició i funcions
Article 30. El director o directora general
El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la
Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o
professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques
laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies
del càrrec de patró.
El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la
naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.
Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se’l convoca
i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.
TÍTOL VI
Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució
Article 31. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució
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El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 26
d’aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els
estatuts, acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb
l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable.
En tot cas, l’acord del Patronat haurà de ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Badalona.
Article 32. Causes de dissolució
La Fundació es dissoldrà per les causes següents:
a) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït
b) Impossibilitat d'assolir la finalitat fundacional, llevat que sigui procedent de modificar-la i
que el Patronat n’acordi la modificació.
c) Pèrdua total del patrimoni o el rescat dels drets d’us sobre els béns fundacionals
atorgat per part de l’Ajuntament de Badalona de conformitat amb la normativa patrimonial
de les Administracions Públiques.
d) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència
ferma.
e) Que concorri qualsevol altre causa establerta en les lleis.
Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni
A) Liquidació dels actius i passius
1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de conformitat
amb l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts, amb acord favorable del Ple de
l’Ajuntament de Badalona, i l’ha d’aprovar el Protectorat.
2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el
Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat. En l’acord de
dissolució es procedirà al nomenament d’un o més liquidadors, amb el vist-i-plau de
l’Ajuntament de Badalona.
El patrimoni romanent s'ha d’adjudicar a l’Ajuntament de Badalona o a altres fundacions o
entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats
públiques designades per la majoria absoluta del Ple de l’Ajuntament de Badalona. En tot
cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge
d’acord amb la legislació fiscal vigent.
3. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat
abans no s'executi.
B) Cessió global
1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de conformitat
amb l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts, amb acord favorable del Ple de
l’Ajuntament de Badalona, i l’ha d’aprovar el Protectorat.
2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el
Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.
L’extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta
cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en els termes exigits
per la normativa vigent i, amb el vist-i-plau del Ple de l’Ajuntament de Badalona i amb
l’autorització prèvia del Protectorat, s'ha d’adjudicar el patrimoni a l’Ajuntament de Badalona
o a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la
Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han
de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.
En tot cas, si la Fundació fos titular, al temps de la dissolució, d’algun dret de naturalesa
administrativa sobre bens de domini públic municipal, la dissolució i liquidació de la
Fundació determinarà la reversió dels bens al municipi titular dels mateixos d’acord amb la
normativa imperativa administrativa, amb extinció del dret corresponent.
3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a
l’haver que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta en l’apartat 2. “
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SEGON.- Comunicar el present Acord a la “Fundació Privada Badalona Capital Europea del
Bàsquet” per tal d’inscriure la modificació d’aquests Estatuts al registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya.
(.../...)
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàtics i els raonaments jurídics de la Proposta de
resolució formulada, l’Ajuntament Ple resol de conformitat.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
5 AP-2013/2621 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local de data
31/05/2013 relatiu a la revisió anual del Padró municipal d'habitants amb referència a
l'01/01/2013.
Tipus de decisió: Donar compte a l’Ajuntament Ple de l’acord de la Junta de Govern Local
de data 31/05/2013 referida a la Revisió anual del Padró Municipal d’Habitants amb
referència a l’1/01/2013
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Ajuntament Ple
Núm. Expedient: 1192/02-2/13
Fets
La Junta de Govern Local va dictar amb data 31/05/2013 una resolució que transcrita en la
part que resulta suficient diu el següent:
“Fets...
D’acord amb el que estableix el Real Decret 2612/1996 de 20 de desembre, pel qual es
modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat
pel Real Decret 1690/1986, d’11 de juliol, així com a la Resolució de 25 d’octubre de 2005
(BOE de 23/11/2005), de la Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant INE)
i del Director General de Cooperació Local per la qual es dicten instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de
la proposta de xifres oficials de població, aquest Ajuntament ha realitzat la revisió anual del
Padró Municipal d’Habitants amb referència a l’1 de gener de 2013.
Fonaments de dret
1. Atès que la nova redacció de l’art. 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial
de les Entitats Locals institueix:
• que els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb referència
a 1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions portades a terme durant l’exercici
anterior. Els resultats numèrics de la revisió anual seran remesos a l’Lne.
2. Atès que l’apartat I de la Resolució de 25 d’octubre de 2005 (BOE de 23/11/2005), de la
Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Local
per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró
municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població
institueix:
• que per tal de realitzar la revisió dels padrons es considerarà les variacions
produïdes i que hagin estat remeses a l’INE en els fitxers d’intercanvi
mensuals així com el resultat de la coordinació comunicada per aquest en els
diferents fitxers mensuals fins el mes de març.
3. Atès que l’apartat IV de la citada Resolució institueix:
• que els resultats numèrics de la revisió anual es comunicaran a l’INE mitjançant ofici en
el qual s’especificarà únicament la població resultant per al municipi referida a 1 de
gener.
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que juntament amb la xifra de població, i perquè les possibles objeccions que hagués
de formular l’INE, en virtut del que preveu l’art. 82 del Reglament de Població, puguin
detallar-se a nivell de registre, s’enviarà el fitxer, còpia del Padró complet a 1 de gener,
del qual s’hagi deduït la xifra de població comunicada.
que la xifra de la revisió, juntament amb el fitxer es remetran a la corresponent
Delegació Provincial de l’INE abans del 10 d’abril.

4. Vist que, d’acord amb els terminis establerts per la citada Resolució, l’Ajuntament ha
notificat de manera provisional a l’INE, amb anterioritat al 10 d’abril DE 2013, la xifra de
població i el fitxer esmentat, còpia del Padró complet a 1 de gener de 2013.
5. Atès que resulta bona pràctica administrativa aprovar, a més de la xifra de població a 1
de gener de 2013, les alteracions produïdes durant el període comprès entre l’1 de gener
de 2012 i el 31 de desembre de 2012 (Resum numèric general municipal d’Habitants de
Badalona per al període comprès entre l’1 de gener de 2012 i 31 de desembre de 2012), i el
Resum numèric municipal consolidat d’Habitants de Badalona amb referència a l’1 de gener
de 2013.
Proposta de resolució
En conseqüència, a l’empara que la revisió del Padró Municipal d’Habitants és competència
originària del Ple d’acord amb les arts. 17 LRBRL i 81 RPDTEL, i atès que en data 5 de
juliol de 2011 l'Ajuntament Ple va delegar en la Junta de Govern Local la competència
d'aprovació de la Rectificació anual del Padró Municipal d'Habitants, proposo que la Junta
de Govern adopti els següents
ACORDS
PRIMER - Aprovar el Resum numèric general municipal d’Habitants de Badalona per al
període comprès entre l’1 de gener de 2012 i 31 de desembre de 2012, el Resum numèric
municipal consolidat d’Habitants de Badalona amb referència a l’1 de gener de 2013 i el
fitxer associat, còpia del Padró complet a 1 de gener de 2013, que s’adjunten com annexos,
i dels quals es dedueix que la Població de la ciutat de Badalona a 1 de gener de 2013 és de
220.312 habitants.
SEGON. Aquestes xifres no esdevindran definitives ni oficials fins que no siguin aprovades
per lNE, amb les objeccions que aquest òrgan consideri adients, d’acord amb el que
estableix la citada Resolució de 25 d’octubre de 2005 (BOE de 23/11/2005).
TERCER. Donar compte de la present Resolució a l'Ajuntament Ple.
SENYOR ALCALDE: Aquí, com que és un donar compte no hi ha intervenció, però suposo
que hi ha curiositat per saber oficialment quants veïns som de Badalona. Per tant, senyor
secretari, miri-ho a l’expedient, em sembla que són 220.312. Doncs això, 223.312 veïns i
veïnes de Badalona. Hem baixat una mica el nombre de la població, unes dues mil
persones aproximadament, i som els que som.
6 AP-2013/2622 DICTAMEN. Aprovació provisional de la modificació del text i tarifes
de l'annex de l'ordenança fiscal general de preus públics, amb efectes 1/09/2013.
Identificació de l’expedient:
Tipus de resolució : Aprovació provisional de la modificació del text i tarifes de l’annex de
l’ordenança general de preus públics, amb efectes 1.09.2013 i en tot cas, un cop s’hagin
acomplert els requisits dels articles 49 i 70.2 de la llei reguladora de les bases del règim
local
Òrgan que resol: L’ajuntament ple
Caràcter de la resolució: No exhaureix la via administrativa
Núm. expedient: 10/ORD-3/13
Fets
1. A requeriment d’aquest servei es va iniciar en data 21 de maig de 2013 el tràmit
d’aprovació de la modificació de la redacció actual de l’annex de tarifes de la vigent
Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 8 /25-06-13 pag. 23
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

ordenança general de preus públics de Badalona, per tal de proposar a l’òrgan municipal
competent amb efectes 1.09.2013 o, en tot cas, a partir de que es compleixin els requisits
de procediment dels articles 49 i 70.2 de la llei reguladora de les bases del règim local.
2. En relació amb l’esmentat encàrrec, l’àrea d’educació i serveis ciutat ha remès a aquest
Servei les propostes de modificació que es detallen tot seguit de forma succinta:
Nº

1

2

ÀREA

OGPP

EXTRACTE PROPOSTA

Es proposa la modificació de les tarifes en funció de l’IPC
de Catalunya publicat al mes d’abril (1,8%), llevat del preu
públic referent a l’epígraf 6 – Esquaix que requerirà
Regidoria
arrodoniment per quant la mecànica de recaptació es
d’educació,
Epígraf IX:
mitjançant el sistema de moneder que no admet fraccions
esports
i Preu públic per la
d’euro.
joventut
utilització
Es proposa la incorporació del lloguer de la pista
d’instal·lacions
transversal per a entrenaments i partits a l’epígraf 12.
Servei d’esports esportives municipals.
Poliesportiu Bufalà i instal·lació esportiva Joaquim Blume
i joventut
que actualment no està tarifada.
Es proposa la creació d’un nou preu públic per la
inscripció a la Cursa Popular Ciutat de Badalona.
Regidoria
Epígraf XI:
d’educació,
esports
i Preu
públic
per Es proposa un nou redactat pel que fa al preu públic
joventut
diverses prestacions mensual del servei d’escolarització.
del servei municipal No es proposa cap increment
d’escoles bressol.
Departament
d’educació

3. Consten en l’expedient els informes tècnics i econòmics emesos pel Servei d’esport i
joventut i pel Departament d’educació respecte a les propostes formulades.
Fonaments de dret
1.Les modificacions proposades són expressió de la manifestació de la potestat
reglamentària de les corporacions locals en matèria d’establiment o modificació de preus
públics, de conformitat amb allò previst, entre d’altres, per l’article 127 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març (TRLRHL) i
s’ajusta a la regulació que per aquesta matèria determinen els articles 41 i següents de la
pròpia norma.
2. Quant a la proposta d’aprovació dels preus públics de referència, s’ajusten en tots els
casos a les previsions dels articles 41 i següents de la Llei d’hisendes locals esmentada, i hi
consta, quan correspon, el pertinent informe tècnic-econòmic, conforme al que preveuen els
articles 44 i 47 del TRLRHL esmentat.
D’acord amb les Sentències núm. 1286/2009 de 18 de desembre i 97/2010, de 4 de febrer,
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala Contenciós administratiu, Secció 1a),
quan l’origen de les modificacions de les tarifes que es proposin, es limiti a l’actualització
d’aquestes conforme a l’evolució de l’índex de preus al consum oficialment publicat, no es
necessària l’elaboració de l’informe tècnic-econòmic previst a l’article 47.2 del TRLRHL,
sens perjudici de la necessitat de la seva emissió en els supòsits de creació de noves taxes
o preus públics o quan la modificació proposada vagi més enllà de l’actualització de tarifes
referenciada inicialment.
En aquest cas, el servei d’esports i joventut ha formulat una proposta d’actualització de
tarifes, d’acord amb l’IPC de Catalunya publicat al mes d’abril de 2013 (1,8%), últim publicat
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a la data d’emissió d’aquesta proposta, d’aplicació a totes les propostes que siguin
tramitades.
3. El TRLRHL defineix en l’article 41 que els ens locals podran establir preus públics per la
prestació de serveis o la realització d’activitats competència de l’ens local que no siguin de
recepció obligatòria d’acord amb el que prescriu l’article 20 del mateix text legal.
4. En relació amb les propostes formulades que figuren en el punt 2on dels antecedents, a
tenor de la legislació de caràcter general indicada i de la que detalladament s’indica en
cada cas, poden formular-se, en conseqüència, les següents consideracions i propostes
d’actuació individualitzades:
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Nº

ÀREA

1

Es proposa la modificació de les tarifes en funció de l’IPC
de Catalunya publicat al mes d’abril (1,8%), llevat del preu
públic referent a l’epígraf 6 – Esquaix que requerirà
arrodoniment per quant la mecànica de recaptació es
Regidoria
Epígraf IX:
d’educació,
mitjançant el sistema de moneder que no admet fraccions
Preu públic per la
esports i joventut
d’euro.
utilització
Es proposa la incorporació del lloguer de la pista
d’instal·lacions
transversal per a entrenaments i partits a l’epígraf 12.
Servei d’esports i
esportives municipals.
joventut
Poliesportiu Bufalà i instal·lació esportiva Joaquim Blume
que actualment no està tarifada.
Es proposa la creació d’un nou preu públic per la inscripció
a la Cursa Popular Ciutat de Badalona.

2

OGPP

EXTRACTE PROPOSTA

VALORACIÓ
TÈCNICA
JURIDICA

–

PROPOSTA
D’ACTUACIÓ

Àmbit discrecional
de
la
potestat
reglamentària de
les entitats locals.
S’adjunta informe
tècnic en relació
amb la proposta

Formular proposta
de resolució al Ple,
d’acord amb la
proposta del Servei
gestor.

Àmbit
discrecional de la
Epígraf XI:
potestat
i Preu
públic
per Es proposa un nou redactat pel que fa al preu públic reglamentària de
diverses prestacions mensual del servei d’escolarització.
les
entitats
del servei municipal No es proposa cap increment
locals.
Departament
d’escoles bressol.
S’adjunta informe
d’educació
tècnic en relació
amb la proposta

Formular
proposta
de
resolució al Ple,
d’acord amb la
proposta
del
Servei gestor.

Regidoria
d’educació,
esports
joventut
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5. No obstant, per ambdues peticions s’haurà de tenir en compte que quant a la cobertura
de la diferencia entre el cost dels serveis i l’import dels preus públics proposats, els
informes tècnics de l’àrea proponent, indiquen que la assumirà l’ajuntament a càrrec de les
corresponents partides fixades en els pressupostos municipals.
6. D’acord amb el que estableix l’article 44.2 del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que
així ho aconsellin, l’entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l’article 44.1.
En aquests casos haurien de consignar-se en els pressupostos de l’entitat les dotacions
oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si l’hagués.
7. El procediment d’aprovació de la modificació proposada de la vigent Ordenança general
reguladora dels preus públics, serà l’establert a l’article 49 i 70.2 de la LRBRL esmentada.
8. L’òrgan competent per adoptar acords de modificació de l’ordenança general reguladora
de preus públics, és l’ajuntament ple, en virtut de les atribucions que té assignades per
l’article 22.2 lletra d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL).
9. Per a l’adopció d’aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del
nombre legal de membres de la Corporació presents en el moment de la votació, d’acord
amb l’article 47.1. de la LRBRL i 26.4 de la LRJPAC.
10. Per a l’adopció d’aquest acord, serà necessari l’informe previ de l’interventor d’acord
amb el que disposa l’article 214 i ss del reiterat TRLRHL aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de
març, i conforme les previsions de l’article 123.1 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, caldrà sotmetre aquesta proposta a estudi, informe i consulta de la
Comissió Informativa de l’àmbit de Govern, Economia i Hisenda.
11. A tenor de les previsions de l’article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROASEL)
les ordenances s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el butlletí
informatiu local, quan n’hi hagi, inserir-se, en tot cas en el tauler d’anuncis de la corporació i
anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la referència del Butlletí Oficial
de la Província en que s’hagi publicat íntegrament el text de la modificació definitivament
aprovada.
12. De conformitat amb el que es preveu en l’article 10.2 de la Llei del Parlament de
Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i el que disposa el reglament per a
l’ús de la llengua catalana a l’ajuntament de Badalona, malgrat que el català, com a llengua
pròpia de Catalunya, és la llengua de totes les institucions de Catalunya, i en especial, i
entre d’altres, de l’administració local, l’administració ha de lliurar a les persones
interessades que ho sol·licitin un testimoni traduït al castellà de tot allò que els afecti.
13. Un cop adoptat l’acord provisional, aquest haurà d’ésser sotmès a informació pública i
audiència als interessats per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant exposició pública
del mateix en el Tauler d’anuncis de la Corporació, així com publicació del corresponent
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió en el mateix
àmbit territorial, per tal que es puguin formular reclamacions i suggeriments que de produirse hauran de ser resoltes pel Ple de la corporació, i que, de no produir-se, farà que s’hagi
de considerar l’acord aprovat definitivament, conforme el que preveuen els preceptes
indicats.
14. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo a
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l’alcalde, amb l’informe previ de l’interventor general municipal, inclogui a l’ordre del dia de
l’ajuntament ple per a la seva ulterior resolució, si escau, la següent proposta:
PRIMER. APROVAR provisionalment les modificacions de text i tarifes de preus públics
fixats per la utilització d’instal·lacions esportives (annex XI), i del redactat del preu públic
mensual del servei d’escolarització quina tarifa es mante, (referent a les escoles bressol
(annex XI)), de la vigent Ordenança de preus públics d’aquest municipi per la seva entrada
en vigor a partir de l’1 de setembre de 2013 i, en tot cas, un cop acomplerts els requisits de
procediment establerts pels articles 49 i 70.2 de la llei reguladora de les bases del règim
local, adequant-los d’acord amb la variació de la taxa interanual de l’IPC general de
Catalunya en el mes d’abril (1,8%), en el sentit següent..
1. Piscines municipals
2. Complex Esportiu Sistrells
3. Pistes d'Atletisme
4. Gimnasos municipals
5. Sala de fitness
6. Esquaix
7. Poliesportiu La Plana
8. Poliesportius Llefià, Casagemes, Països Catalans i Montigalà (transversal)
9. Poliesportius Llefià, Casagemes, Països Catalans i Montigalà (central)
10. Actes esportius i actes no esportius a poliesportius Llefià, La Plana, Casagemes,
Bufalà, Montigalà, pistes poliesportives descobertes, Instal·lació Esportiva Joaquim Blume,
Pistes d’Atletisme i Camps de Futbol de sauló i de gespa
11. Pavelló Països Catalans. Actes esportius i actes no esportius
12. Poliesportiu Bufalà i Instal·lació Esportiva Joaquim Blume
13. Poliesportius descoberts
14. Camps de futbol per a entrenaments
15. Camps de futbol per a competicions
16. Complex Esportiu Llefià
17. Altres serveis
1. Piscines municipals
1.1. Inscripció per abonament
1.1.1 Adults: A partir de 15 anys
63,48
1.1.2 Menors: De 10 a 14 anys
49,53
1.1.3 Jubilats/Pensionistes
32,34
1.1.4 Família nombrosa: Adults i menors
9,43/membre
1.2 Quotes trimestrals
1.2.1 Abonament general (franja de dues hores diàries)
1.2.1.1 Adults: A partir de 15 anys
53,84
1.2.1.2 Menors: De 10 a 14 anys
33,25
1.2.1.3 Jubilats/Pensionistes
24,16
1.2.1.4 Família nombrosa
1.2.1.4.1 Adults
42,98
1.2.1.4.2 Menors
24,81
1.2.2 Abonaments de cap de setmana
1.2.2.1 Adults: A partir de 15 anys
30,81
1.2.2.2 Menors: De 10 a 14 anys
22,06
1.2.2.3 Jubilats/Pensionistes
13,79
1.2.2.4 Família nombrosa
1.2.2.4.1 Adults
24,48
1.2.2.4.2 Menors
16,60
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1.2.3 Abonaments (dues franges horàries de dues hores)
1.2.3.1 Adults: A partir de 15 anys
80,75
1.2.3.2 Menors: De 10 a 14 anys
47,67
1.2.3.3 Jubilats/Pensionistes
36,11
1.2.3.4 Família nombrosa
1.2.3.4.1 Adults
64,53
1.2.3.4.2 Menors
35,73
1.3 Clubs de natació de la ciutat
1.3.1 Fins a 15 anys (quota trimestral)
11,24
/esportista
1.3.2 Majors de 15 anys (quota trimestral)
22,54
/esportista/carrer
1.3.3 Entrenaments especials d’entitats de la ciutat
7,46
/hora
1.3.4 Competicions i festivals de natació (a partir de la quarta jornada) 69,57
/hora
1.3.5 Competicions de waterpolo (a partir de la cinquena jornada)
76,70/partit
1.4 Tramitació del duplicat del carnet
4,22/unitat
1.5 Accés puntual a piscines municipals
1.5.1 Adults
4,60/sessió
1.5.2 Menors de 14 anys
2,81/sessió
1.6 Cursets
1.6.1 Curset curs escolar (una sessió setmanal)
1.6.1.1 Curset per a Infantils 1r. Cicle
(nadons) de 6 a 36 mesos
103,29
/curs/alumne
1.6.1.2 Curset per a Educació Infantil
2n. cicle de 3 a 5 anys
101,51
/curs/alumne
1.6.1.3 Curset per a Educació Primària de 6 a 12 anys
70,00
/curs/alumne
1.6.1.4 Curset per a E. Secundaria Obligatòria
de 13 a 16 anys
68,21
/curs/alumne
1.6.1.5 Curset per a gent gran a partir de 65 anys
49,52
/curs/alumne
1.6.1.6 Curset per a educació especial
66,97
/curs/alumne
1.6.2 Curset curs escolar una sessió/set. amb monitors propis
1.6.2.1 Primària, Secundària i Postobligatòria
5,19
/alumne/mes
1.6.3 Curset Prematernal (CAD)
1.6.3.1 Prematernal (dos dies/setm)
14,65 /mes
1.6.3.2 Prematernal (un dia/setm)
9,08
/mes
1.6.4 Curset Intensiu natació o activitat física dirigida dins l’aigua(1 mes)
1.6.4.1 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos (cinc dies/set.)
70,80
/mes
1.6.4.2 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos (tres dies/setm)
45,07
/mes
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1.6.4.3 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos (dos dies/set.)
/mes
1.6.4.4 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos (un dia/setm)
/mes
1.6.4.5 Educació Infantil 2n. cicle de 3 a 5 anys (cinc dies/setm)
/mes
1.6.4.6 Educació Infantil 2n. cicle de 3 a 5 anys (tres dies/setm)
/mes
1.6.4.7 Educació Infantil 2n cicle de 3 a 5 anys (dos dies/setm)
/mes
1.6.4.8 Educació Infantil 2n. cicle de 3 a 5 anys (un dia/setm)
/mes
1.6.4.9 E. Primària de 6 a 12 anys (cinc dies/setm)
/mes
1.6.4.10 E. Primària de 6 a 12 anys (tres dies/setm)
/mes
1.6.4.11 E. Primària de 6 a 12 anys (dos dies/setm)
/mes
1.6.4.12 E. Primària de 6 a 12 anys (un dia/setm)
/mes
1.6.4.13 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys (cinc dies/set.)
/mes
1.6.4.14 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys (tres dies/set.)
/mes
1.6.4.15 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys (dos dies/set.)
/mes
1.6.4.16 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys (un dia/setm)
/mes
1.6.4.17 Joves de 17 a 29 anys (cinc dies/setm)
/mes
1.6.4.18 Joves de 17 a 29 anys (tres dies/setm)
/mes
1.6.4.19 Joves de 17 a 29 anys (dos dies/setm)
/mes
1.6.4.20 Joves de 17 a 29 anys (un dia/setm)
/mes
1.6.4.21 Adults de 30 a 64 anys (cinc dies/setm)
/mes
1.6.4.22 Adults de 30 a 64 anys (tres dies/setm)
/mes
1.6.4.23 Adults de 30 a 64 anys (dos dies/setm)
/mes
1.6.4.24 Adults de 30 a 64 anys (un dia/setm)
/mes
1.6.5 Cursets intensius natació per entitats
/ses./alumne
2. Complex Esportiu Sistrells (Abonaments al Complex Esportiu)
2.1 Inscripció
2.2 Quotes mensuals
2.2.1 Adults de 17 a 64 anys

30,76
15,52
70,81
43,29
28,86
14,33
51,51
30,43
20,65
10,38
49,67
28,54
18,81
9,73
70,00
46,43
32,38
17,14
75,24
49,57
34,43
17,68
3,89

46,50
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2.2.1.1 Tots els dies

35,78

2.2.1.2 Laborables matí (7-15 h)

31,74

/mes
/mes
2.2.1.3 Caps de setmana
28,63
/mes
2.2.2. Infantil de 6 a 10 anys
2.2.2.1 Tots els dies
28,63
/mes
2.2.2.2 Caps de setmana
19,83
/mes
2.2.3. Júnior d'11 a 16 anys
2.2.3.1 Tots els dies
32,11
/mes
2.2.3.2 Caps de setmana
24,26
/mes
2.2.4 Gent Gran (65 anys o més)
2.2.4.1. Tots els dies
28,63
/mes
2.2.5 Unitat familiar (1)
74,41
/mes
(1) S’entén per unitat familiar els membres de la mateixa família (pares i fills) que
visquin a la mateixa residència fins a la majoria d’edat dels fills.
2.3 Altres serveis
2.3.1 Tramitació duplicat de carnet de banda magnètica
5,90/unitat
2.3.2 Preu d’accés puntual
2.3.2.1 Adults (a tots els serveis esportius)
7,05
/sessió
2.3.2.2 Infantils (només piscina)
3,24
/sessió
2.3.3 Lloguer armariet
5,30
/mes
2.3.4 Despeses administratives 1a inscripció a un curset
6,17
2.3.5 Modificació de modalitat d’abonament
2,51
2.3.6 Sessió (1 hora) d’activitats aquàtiques amb monitor personal
27,92
/sessió
2.3.7 Sessió (1 hora) monitor personal de sala
34,91
/sessió
2.3.8 Sessions de fisioteràpia per grups (2 dies setmana)
37,25
/mes
2.3.9 Sessions de fisioteràpia per grups (3 dies setmana)
55,83
/mes
2.3.10 Classes dirigides especials (balls de saló,
dansa del ventre, arts marcials, pilates o similars)
37,25
/mes
3. Pistes d’atletisme
3.1 Centres escolars
3.1.1 Amb un monitor de suport (horari escolar)
3.1.1.1 Un dia setmana/una hora/curs escolar
( per cada grup de 30 alumnes o fracció)
25,31
/curs
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3.1.1.2 Dos dies setmana/una hora/curs escolar
( per cada grup de 30 alumnes o fracció)

44,29

/curs
3.1.1.3 Accés puntual (1 dia)
per cada grup de 60 alumnes o fracció

21,20
/hora
3.1.2 Amb monitors propis
3.1.2.1 Un dia setmana/una hora/curs escolar
( per cada grup de 30 alumnes o fracció)
20,24
/curs
3.1.2.2 Dos dies setmana/una hora/curs escolar
( per cada grup de 30 alumnes o fracció)
35,42
/curs
3.1.2.3 Accés puntual (1 dia)
per cada grup de 60 alumnes o fracció
16,96
/hora
3.2 Clubs federats (de dilluns a divendres)
3.2.1 Fins a categoria cadet
4,22
/atleta/temp
3.2.2 Des de juvenil fins a sènior (màxim 30 anys)
10,11
/atleta/temp
3.2.3 Categoria superior (majors de 30 anys)
7,78
/atleta/mes
3.3 Manteniment
3.3.1 Esportista (en general)
3.3.1.1 Normal
10,65
/atleta/mes
3.3.1.2 Amb utilització sala fitness
29,94
/atleta/mes
3.3.2 Jubilat o pensionista
3.3.2.1 Normal
5,35
/atleta/mes
3.3.2.2 Amb utilització sala fitness
24,43
/atleta/mes
3.4 Competicions
3.4.1 Competicions, clubs de la ciutat, a partir de la quarta competició dins de la
mateixa temporada
3.4.1.1 Mig programa (2-3 hores)
110,91
3.4.1.2 Programa complet (4-5 hores)
236,75
3.4.2 Festivals escolars de la ciutat o de fora o competicions de clubs d’altres
ciutats
3.4.2.1 Mig programa (2-3 hores)
164,32
3.4.2.2 Programa complet (4-5 hores)
339,93
3.5 Passi d’entrenament, una sessió
3,94
/sessió
3.6 Esports d’equip
3.6.1 Entrenaments
3.6.1.1 Fins a juvenil
10,86
/hora
3.6.1.2 Sènior
15,89
/hora
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3.6.2 Partits
3.6.2.1 Fins a juvenil
/partit
3.6.2.2 Sènior
/partit
4 Gimnasos municipals
4.1 Usuaris individuals
4.1.1 Condicionament físic per a adults (de 15 a 65 anys):
4.1.1.1 Tres hores setmanals
4.1.1.1.1 Inscripcions
4.1.1.1.2 Quota normal
62,81/trimestre
4.1.1.1.3 Quota jubilats/pensionistes.
/trimestre
4.1.1.2 Dues hores setmanals
4.1.1.2.1 Inscripcions
4.1.1.2.2 Quota normal
/trimestre
4.1.1.2.3 Quota jubilats/pensionistes
/trimestre
4.1.1.3 Una hora setmanal
4.1.1.3.1 Inscripcions
4.1.1.3.2 Quota normal
/trimestre
4.1.1.3.3 Quota jubilats/pensionistes
/trimestre
4.1.2 Escoles d’iniciació (de 3 a 12 anys), curs escolar
4.1.2.1 Quota tres hores setmanals
/trimestre
4.1.2.2 Quota dues hores setmanals
/trimestre
4.2 Tramitació del duplicat del carnet
/unitat
4.3 Grups
4.3.1 Escoles en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o fracció)
/hora
4.3.2 Lloguer del gimnàs a clubs, entitats, etc.
4.3.2.1 Entitats sense ànim de lucre amb monitor propi
/hora
4.3.2.2 Entitats amb ànim de lucre amb monitor propi
/hora
4.4 Programa Gimsuau - PAFES
4.4.1 Inscripcions
4.4.2 Dos dies per setmana
/trimestre
4.5 Combinat d’activitats dirigides + fitness
4.5.1 Inscripcions
4.5.2 Tardes (de dl. a dv.)
/trimestre
4.5.3 Qualsevol horari (de dl. a dv.)
/trimestre

56,91
68,26

34,00

26,64

34,00
41,67
17,63

34,00
26,50
8,81

27,24
18,59
4,22

8,65

17,03
19,67

34,00
31,80

34,00
79,49
83,73
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5. Sales de fitness municipals
5.1 Inscripcions
34,00
5.2 Quota trimestral matí o tarda de dilluns a divendres
68,16
/trimestre
5.3 Quota trimestral abonats amb dues franges de dilluns a divendres
matí i tarda
85,14
/trimestre
6. Esquaix (Poliesportiu Casagemes )
6.1 Lloguer de pista
13,31
/hora
7. Poliesportiu La Plana
7.1 Entrenaments
7.1.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
9,14
/hora
7.1.2 Adults
14,11
/hora
7.2 Partits
7.2.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
18,11
/hora
7.2.2 Adults
28,11
/hora
7.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar
7.3.1 Fins a juvenil
40,21
/hora
7.3.2 Adults
62,37
/hora
7.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o fracció)
9,14
/hora
7.5 Lloguer per a campus poliesportiu
14,92
/hora
8. Poliesportius Llefià, Casagemes, Països Catalans i Montigalà (pista transversal)
8.1 Entrenaments
8.1.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
6,70
/hora
8.1.2 Adults
10,55
/hora
8.2 Partits
8.2.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
13,51
/hora
8.2.2 Adults
21,03
/hora
8.3 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o fracció)
6,70
/hora
8.4 Lloguer per a campus poliesportiu
15,07
/hora
9. Poliesportius Llefià, Casagemes, Països Catalans i Montigalà (Pista central)
9.1 Entrenaments
9.1.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
10,11
/hora
9.1.2 Adults
15,78
/hora
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9.2 Partits
9.2.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
20,27
/hora
9.2.2 Adults
31,46/hora
9.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar
9.3.1 Fins a juvenils/júniors
44,81
/hora
9.3.2 Adults
69,51
/hora
9.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o fracció)
10,11
/hora
9.5 Lloguer per a campus poliesportiu
22,75
/hora
10. Actes esportius i actes no esportius a poliesportius Llefià, La Plana, Casagemes,
Bufalà, Montigalà, pistes poliesportives descobertes, Instal·lació Esportiva Joaquim Blume,
Pistes d'Atletisme i camps de futbol de sauló i de gespa
10.1 Actes esportius
77,24 /hora
10.2 Actes no esportius
136,32 /hora
10.3 Llum artificial (entre les 19h i les 8h)
23,57 /hora
10.4 Servei de consergeria fora de l’horari habitual de la instal·lació
10.4.1 Horari normal
13,03 /hora
10.4.2 Horari festiu o nocturn
26,04 /hora
11. Pavelló Països Catalans. Actes esportius i actes no esportius
,11.1 Actes esportius
77,24 /hora
11.2 Actes no esportius
267,89 /hora
11.3 Llum artificial (entre les 19h i les 8h)
23,57 /hora
11.4 Servei de consergeria fora de l’horari habitual de la instal·lació
11.4.1 Horari normal
13,03 /hora
11.4.2 Horari festiu o nocturn
26,04 /hora
12. Poliesportiu Bufalà i Instal·lació Esportiva Joaquim Blume
12.1 Entrenaments
12.1.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
6,43
/hora
12.1.2 Adults
9,94
/hora
12.2 Partits
12.2.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
12,87 /hora
12.2.2 Adults
19,95 /hora
12.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar
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12.3.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
28,27 /hora
12.3.2 Adults
43,99 /hora
12.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o fracció)
6,43
/hora
12.5 Lloguer per a campus poliesportiu
13,30 /hora
13. Poliesportius descoberts
13.1 Pista central
13.1.1 Entrenaments
13.1.1.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
5,35/hora
13.1.1.2 Adults
8,38/hora
13.1.2 Partits
13.1.2.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
10,81 /hora
13.1.2.2 Adults
16,81 /hora
13.1.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar
13.1.3.1 Fins a juvenil (inclòs)
23,75 /hora
13.1.3.2 Adults
37,07 /hora
13.1.4 Educació física en horari lectiu
(per cada grup de 30 alumnes o fracció)
5,35
/hora
13.1.5 Lloguer per a campus poliesportiu
11,56 /hora
13.2 Pista transversal
13.2.1 Entrenaments
13.2.1.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
3,57
/hora
13.2.1.2 Adults
5,68
/hora
13.2.2 Partits (una hora)
13.2.2.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
7,24
/hora
13.2.2.2 Adults
11,30 /hora
14. Camps de futbol per a entrenaments
14.1 Camps de sauló
14.1.1 Sèniors, 1/2 camp
7,24
/hora
14.1.2 Juvenils, 1/2 camp
/hora
14.1.3 Fins a Cadets (inclòs)
14.1.3.1 1/2 camp
/hora

5,35

2,70
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14.1.3.2 1/4 camp
/hora
14.1.4 Ed. física en horari lectiu
(per grup de 30 alumnes o fracció) 1/2 camp
/hora
14.1.5 Lloguer per a campus poliesportiu, 1/2 camp
/hora
14.2 Camps de gespa artificial
14.2.1 Sèniors, 1/2 camp
/hora
14.2.2 Juvenils, 1/2 camp
/hora
14.2.3 Fins a Cadets (inclòs)
14.2.3.1 1/2 camp
/hora
14.2.3.2 1/4 camp
/hora
14.1.4 Ed. física en horari lectiu
(per grup de 30 alumnes o fracció) 1/2 camp
/hora
14.2.5 Lloguer per a campus poliesportiu
14.2.5.1 Entitats sense ànim de lucre, 1/2 camp
/hora
14.2.5.2 Entitats amb ànim de lucre, 1/2 camp
/hora
14.3. Camps de Futbol 7 (gespa artificial)
14.2.1 Sèniors
/hora
14.2.2 Juvenils
/hora
14.2.3 Fins a Cadets (inclòs)
14.2.3.1 Tot el camp
/hora
14.2.3.2 1/2 camp
/hora
15. Camps de futbol per a competicions
15.1 Camps de sauló (una hora)
15.1.1 Sèniors
/hora
15.1.2 Juvenils
/hora
15.1.3 Fins a Cadets (inclòs)
15.1.3.1 Tot el camp
/hora
15.1.3.2 1/2 camp
/hora
15.1.4 Torneig esportiu o festival en edat escolar
15.1.4.1 Sèniors
/hora
15.1.4.2 Juvenils
/hora

1,59

5,68
4,22

9,73
7,24

3,57
2,12

7,67

5,68
15,95

10,07
7,49

3,70
2,19

27,78
20,05

8,32
4,77

61,11
44,11
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15.1.4.3 Fins a Cadets (inclòs)
15.1.4.3.1 Tot el camp

18,30

/hora
15.1.4.3.2 1/2 camp
/hora
15.2 Camps de gespa artificial (una hora)
15.2.1 Sèniors
/hora
15.2.2 Juvenils
/hora
15.2.3 Fins a Cadets (inclòs)
15.2.3.1 Tot el camp
/hora
15.2.3.2 1/2 camp
/hora
15.2.4 Torneig esportiu o festival en edat escolar
15.2.4.1 Sèniors
/hora
15.2.4.2 Juvenils
/hora
15.2.4.3 Fins a Cadets (inclòs)
15.2.4.3.1 Tot el camp
/hora
15.2.4.3.2 1/2 camp
/hora
15.3. Camps de Futbol 7 (gespa artificial)
15.3.1 Sèniors
/hora
15.3.2 Juvenils
/hora
15.3.3 Fins a Cadets (inclòs)
/hora
15.3.4 Torneig esportiu o festival en edat escolar
15.3.4.1 Sèniors
/hora
15.3.4.2 Juvenils
/hora
15.3.4.3 Fins a Cadets (inclòs)
/hora
16. Complex Esportiu Llefià
16.1 Obertura d’expedient
16.1.1 Adults
usuari
16.1.2 Nens
usuari
16.1.3 Pensionistes
usuari
16.2 Quotes mensuals
16.2.1 Tots els dies
16.2.2 Abonament matí de dl. a dg.(accés de 7-12 h)
16.2.3.Infantil menors de 16 anys

10,49

37,40
27,13

11,24
6,44

82,28
59,69

24,74
14,18

26,50
19,23
7,96

58,29
42,30
17,51

59,51
46,42
29,72

43,07
35,24
31,33
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16.2.4 Gent Gran + tarja rosa de dl. a dg. (accés de 7-12 h)
31,33
16.2.5 General descompte empresa
38,77
16.3. Quotes bonificades mensuals (Sobre quotes existents)
16.3.1 Adult piscina de dl. a dv. (accés 7-18 h)
20,20
16.3.2 Gent gran (piscina antiga) TR (accés de dl. a dv. de 9 a 12 h)
10,11
16.3.3 Menors cap de setmana (accés exclusiu caps de setmana)
10,11
16.3.4 Adults cap de setmana
(accés dv. de 17 a 20 h i caps de setmana)
15,16
16.3.5 Família nombrosa adults
(accés dv. de 17 a 20 h i caps de setmana)
15,16
16.3.6 Infantil
(accés dv. de 17 a 20 h i caps de setmana)
15,16
Els abonats a la instal·lació gaudiran d’una bonificació del 50% en els cursets de natació,
cursets de terapèutica aquàtica i terrestre.
16.4 Entrada puntual
16.4.1 Fins a 15 anys
5,60
sessió
16.4.2 Més de 15 anys
9,61
sessió
16.5 Altres serveis
16.5.1 Cadenat
3,15
/unitat
16.5.2 Armariet gran (mensual)
3,86
/unitat
16.5.3 Armariet petita (mensual)
2,87
/unitat
16.5.4. Duplicat targeta
1,69
/unitat
16.5.5 Caixa seguretat (per sessió)
0,90
/unitat
16.5.6 Canvi quota
2,97
/unitat
16.5.7 Assegurança menors 6 anys puntual
2,29
/unitat
16.5.8 Assegurança menors 6 anys anual
10,15
/unitat
16.5.9 Polsera
4,04
/unitat
16.6 Entrenador personal (ATP)
16.6.1 ATP benvinguda
7,36
16.6.2 ATP Objectius
10,30
16.7 Entrenador personal
16.7.1 Sessió individual
36,31
16.7.2 Abonament 5 sessions individual
170,75
16.7.3 Abonament 10 sessions individual
323,84
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16.7.4 Sessió 2 persones
56,91
16.7.5 Abonament 5 sessions 2 persones
268,88
16.7.6 Abonament 10 sessions 2 persones
509,32
17 Altres serveis
17.1 Campus poliesportiu
17.1.1 Campus poliesportiu matí (6-7 h/dia) dues setmanes de dl. a dv.
17.1.2 Campus poliesportiu matí (6-7 h/dia) tot el mes de dl. a dv.
17.1.3 Campus poliesportiu matí i tarda (10-12 h/dia) dinar inclòs
dues setmanes de dilluns a divendres
17.1.4 Campus poliesportiu matí i tarda (10-12 h/dia) dinar inclòs
tot el mes de dilluns a divendres
17.2 Lloguer d’armariets
10,60/trimestre
(...)
Ha de dir:
(...)

102,70
194,59
259,45
486,47

1.
Piscines
Municipals
2. Complex Esportiu Sistrells
3.
Pistes
d'Atletisme
4. Gimnasos municipals
5. Sala de fitness
6. Esquaix
7. Poliesportiu La Plana
8. Poliesportius de Llefià, Casagemes, Països Catalans i
Montigalà (transversal)
9. Poliesportius de Llefià, Casagemes, Països Catalans i
Montigalà (central)
10. Actes esportius i actes no esportius a Poliesportius
de Llefià, La Plana, Casagemes Bufalà, Montigalà,
Pistes poliesportives descobertes, Instal·lació Esportiva
Joaquim Blume, Pistes d'atletisme i Camps de Futbol de
sauló i de gespa
11. Pavelló Països Catalans. Actes esportius i actes no
esportius
12. Poliesportiu Bufalà i Instal·lació Esportiva Joaquim
Blume.
13. Poliesportius descoberts
14. Camps de futbol per a entrenaments, 1/2 camp.
15.
Camps
de
futbol,
competicions
16. Complex Esportiu Llefià
17. Altres serveis
1. Piscines Municipals
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1.1. Inscripció per abonament
1.1.1 Adults: A partir de 15
anys
1.1.2 Menors: De 10 a 14
anys
1.1.3 Jubilats/Pensionistes
1.1.4 Família nombrosa: Adults i menors
1.2 Quotes trimestrals
1.2.1 Abonament general (franja de dues hores diàries)
1.2.1.1 Adults: A partir de 15 anys
1.2.1.2 Menors: De 10 a 14 anys
1.2.1.3 Jubilats/Pensionistes
1.2.1.4 Família nombrosa: Adults i menors
1.2.1.4.1 Adults
1.2.1.4.2 Menors
1.2.2 Abonaments de cap de setmana
1.2.2.1 Adults: A partir de 15 anys
1.2.2.2 Menors: De 10 a 14 anys
1.2.2.3
Jubilats/Pensionistes
1.2.2.4 Família nombrosa: Adults i menors
1.2.2.4.1 Adults
1.2.2.4.2 Menors
1.2.3 Abonaments (dues franges horàries de dues
hores)
1.2.3.1 Adults: A partir de 15 anys
1.2.3.2 Menors: De 10 a 14 anys
1.2.3.3
Jubilats/Pensionistes
1.2.3.4 Família nombrosa: Adults i menors
1.2.3.4.1 Adults
1.2.3.4.2 Menors
1.3 Clubs de natació de la ciutat
1.3.1 Fins a 15 anys (quota trimestral)

64,63
50,42
32,92
9,60

/membre

54,81
33,85
24,60
43,75
25,26

31,36
22,45
14,04
24,92
16,90

82,20
48,53
36,76
65,70
36,37

11,45

/esportista

1.3.2 Majors de 15 anys (quota trimestral)

22,95

/esportista

1.3.3 Entrenaments especials d'entitats de la ciutat

7,60

/carrer /hora

1.3.4 Competicions i festivals de natació, a partir de la
quarta jornada

70,82

/hora

1.3.5 Competicions de waterpolo, a partir de la cinquena
jornada

78,08

/partit

4,29

/unitat

1.4 Tramitació del duplicat del
carnet
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1.5 Accés puntual a piscines municipals.
1.5.1 Adults
1.5.2 Menors 14
anys
1.6 Cursets
1.6.1 Curset curs escolar (una sessió setmanal)
1.6.1.1 Curset per a Infantils 1r. Cicle (nadons)
6 a 36 mesos
1.6.1.2 Curset per a Educació Infantil 2n. cicle
3 a 5 anys
1.6.1.3 Curset per a Educació Primària de 6 a
anys
1.6.1.4 Curset per a E. Secundaria Obligatòria
13 a 16 anys

4,68

/sessió

2,86

/sessió

de
105,15 /curs/alumne
de
103,34 /curs/alumne
12
71,26

/curs/alumne

69,44

/curs/alumne

1.6.1.5 Curset per a gent gran a partir de 65 anys

50,41

/curs/alumne

1.6.1.6 Curset per a educació especial

68,18

/curs/alumne

5,29

/alumne/mes

14,91
9,25

/mes
/mes

72,07

/mes

45,89

/mes

31,31

/mes

15,80

/mes

72,08

/mes

44,07

/mes

29,38

/mes

14,59
52,44
30,98

/mes
/mes
/mes

de

1.6.2 Curset curs escolar una sessió/set. amb monitors
propis
1.6.2.1 Primària, Secundària i Postobligatoria
1.6.3 Curset Pre-maternal
(CAD)
1.6.3.1 Prematernal (dos dies/setm)
1.6.3.2 Prematernal (1 dia/setm)
1.6.4 Curset Intensiu natació o activitat dirigida física
dins l'aigua (1 mes)
1.6.4.1 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos
(cinc dies/set.)
1.6.4.2 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos
(tres dies/set)
1.6.4.3 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos
(dos dies/set.)
1.6.4.4 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos
(1 dia/setm)
1.6.4.5 Educació Infantil 2n. cicle de 3 a 5 anys
(cinc dies/setm)
1.6.4.6 Educació Infantil 2n. cicle de 3 a 5 anys
(tres dies/setm)
1.6.4.7 Educació Infantil 2n cicle de 3 a 5 anys
(dos dies/setm)
1.6.4.8 Educació Infantil 2n. cicle de 3 a 5 anys (1
dia/setm)
1.6.4.9 E. Primària de 6 a 12 anys (cinc dies/setm)
1.6.4.10 E. Primària de 6 a 12 anys (tres
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dies/setm)
1.6.4.11 E. Primària de 6 a 12 anys (dos
dies/setm)
1.6.4.12 E. Primària de 6 a 12 anys (1 dia/setm)
1.6.4.13 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys
(cinc dies/set.)
1.6.4.14 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys
(tres dies/set.)
1.6.4.15 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys
(dos dies/set.)
1.6.4.16 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys
(1 dia/setm)
1.6.4.17 Joves de 17 a 29 anys (cinc dies/setm)
1.6.4.18 Joves de 17 a 29 anys (tres dies/setm)
1.6.4.19 Joves de 17 a 29 anys (dos dies/setm)
1.6.4.20 Joves de 17 a 29 anys (1 dia/setm)
1.6.4.21 Adults de 30 a 64 anys (cinc dies/setm)
1.6.4.22 Adults de 30 a 64 anys (tres dies/setm)
1.6.4.23 Adults de 30 a 64 anys (dos dies/setm)
1.6.4.24 Adults de 30 a 64 anys (1 dia/setm)
1.6.5 Cursets intensius natació per entitats

21,02
10,56

/mes
/mes

50,57

/mes

29,06

/mes

19,15

/mes

9,90
71,26
47,27
32,96
17,45
76,59
50,46
35,05
18,00

/mes
/mes
/mes
/mes
/mes
/mes
/mes
/mes
/mes

3,96

/ses./alumne

2. Complex Esportiu Sistrells (Abonaments al Complex
Esportiu)
2.1 Inscripció

47,33

2.2 Quotes mensuals
2.2.1 Adults de 17 a 64 anys
2.2.1.1 Tots els dies
2.2.1.2 Laborables matí (7-15 h.)
2.2.1.3
Caps
de
setmana

36,42
32,31

/mes
/mes

29,14

/mes

29,14

/mes

20,19

/mes

2.2.2.Infantil de 6 a 10 anys
2.2.2.1 Tots els dies
2.2.2.2
Caps
de
setmana
2.2.3. Júnior d'11 a 16 anys
2.2.3.1 Tots els dies
2.2.3.2
Caps
de
setmana

32,69

/mes

24,70

/mes

2.2.4 Gent Gran (65 anys o
més)
2.2.4.1. Tots els dies

29,14

/mes

2.2.5 Unitat familiar (1)

75,75

/mes
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(1) S'enten per unitat familiar, els membres de la
mateixa família (pares i fills), que visquin a la mateixa
residència fins a la majoria d'edat dels fills.
2.3 Altres serveis
2.3.1 Tramitació duplicat de carnet de banda magnètica

6,01

/unitat

2.3.2 Preu d'accés puntual
2.3.2.1 Adults (a tots els serveis esportius)
2.3.2.2 Infantils (només piscina)

7,17
3,30

/sessió
/sessió

2.3.3
armariet

5,39

/mes

Lloguer

2.3.4 Despeses administratives 1a inscripció a un curset

6,28

2.3.5 Modificació de modalitat d'abonament

2,56

2.3.6 Sessió (1 hora) d'activitats aquàtiques amb monitor
personal

28,42

/sessió

2.3.7 Sessió (1 hora) monitor personal de sala

35,54

/sessió

2.3.8 Sessions de fisioteràpia per grups (2 dies setmana)

37,92

/mes

2.3.9 Sessions de fisioteràpia per grups (3 dies setmana)

56,84

/mes

2.3.10 Clases dirigides especials (balls de saló, dança
del ventre, arts marcials, pilates o similars)

37,92

/mes

25,76

/hora/curs

45,09

/hora/curs

21,58

/hora

20,61

/hora/curs

36,06

/hora/curs

17,26

/hora

3. Pistes d'atletisme
3.1 Centres escolars (per cada grup de 30 alumnes o fracció)
3.1.1 Amb un monitor de suport (horari escolar)
3.1.1.1 Un dia setmana/una hora/curs escolar (per
cada grup de 30 alumnes o fracció)
3.1.1.2 Dos dies setmana/una hora/curs escolar
(per cada grup de 30 alumnes o fracció)
3.1.1.3 Accès puntual (1 dia) per cada grup de 60
alumnes o fracció
3.1.2 Amb monitors propis
3.1.2.1 Un dia setmana/una hora/curs escolar (per
cada grup de 30 alumnes o fracció)
3.1.2.2 Dos dies setmana/una hora/curs escolar
(per cada grup de 30 alumnes o fracció)
3.1.2.3 Accès puntual (1 dia) per cada grup de 60
alumnes o fracció
3.2 Clubs federats (de dilluns a divendres)
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3.2.1 Fins a categoria cadet
3.2.2 Des de juvenil fins a sènior (màxim 30 anys)
3.2.3 Categoria superior (majors de 30 anys)

4,29
10,29
7,92

/atleta /temp
/atleta /temp
/atleta /mes

3.3 Manteniment
3.3.1 Esportista (en general)
3.3.1.1
Normal
3.3.1.2 Amb utilització sala fitness

10,84
30,48

/atleta/mes
/atleta/mes

3.3.2 Jubilat o pensionista
3.3.2.1
Normal
3.3.2.2 Amb utilització sala fitness

5,45
24,87

/atleta/mes
/atleta/mes

3.4 Competicions
3.4.1.1 Mig programa (2-3 hores)
3.4.1.2 Programa complet (4-5 hores)

112,91
241,01

3.4.2 Festivals escolars de la ciutat o de fora o competicions de
clubs d'altres ciutats
3.4.2.1 Mig programa (2-3 hores)
167,28
3.4.2.2 Programa complet (4-5 hores)
346,05
3.5 Passi
sessió

d'entrenament,

una

3.6 Esports d'equip
3.6.1
Entrenaments
3.6.1.1 Fins a juvenil
3.6.1.2
Sènior
3.6.2 Partits
3.6.2.1 Fins a juvenil
3.6.2.2
Sènior

4,01

/sessió

11,06

/ hora

16,17

/ hora

57,94

/partit

69,49

/partit

34,61
63,94
27,12

/trimestre
/trimestre

4
Gimnasos
municipals.
4.1 Usuaris individuals
4.1.1 Condicionament físic per a adults: ( de 15 a 65
anys)
4.1.1.1
tres
hores
setmanals
4.1.1.1.1 Inscripcions
4.1.1.1.2 Quota normal
4.1.1.1.3
Quota
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jubilats/pensionistes.
4.1.1.2 dues hores setmanals
4.1.1.2.1 Inscripcions
4.1.1.2.2 Quota normal
4.1.1.2.3 Quota jubilats/pensionistes
4.1.1.3
Una
hora
setmanal
4.1.1.3.1 Inscripcions
4.1.1.3.2 Quota normal
4.1.1.3.3 Quota jubilats/pension.
4.1.2 Escoles d'iniciació (de 3 a 12 anys), curs escolar
4.1.2.1 Quota tres hores setmanals
4.1.2.2 Quota dues hores setmanals
4.2 Tramitació del duplicat del
carnet

34,61
42,42
17,94

/trimestre
/trimestre

34,61
26,97
8,97

/trimestre
/trimestre

27,73
18,92

/trimestre
/trimestre

4,29

/unitat

8,80

/hora

4.3
Grups
4.3.1 Escoles en horari lectiu (per cada grup de 30
alumnes o fracció)
4.3.2 Lloguer del gimnàs a clubs, entitats...
4.3.2.1 Entitats sense ànim de lucre amb monitor
propi
4.3.2.2 Entitats amb ànim de lucre amb monitor
propi

17,34

/hora

20,02

/hora

4.4 Programa Gimsuau - PAFES
4.4.1 Inscripcions
4.4.2 Dos dies per setmana

34,61
32,37

/trimestre

4.5 Combinat d’activitats dirigides + fitness
4.5.1 Inscripcions
4.5.2 Tardes (de dl. a dv.)
4.5.3 Qualsevol horari (de dl. a dv.)

34,61
80,92
85,23

/trimestre
/trimestre

34,61
69,39

/trimestre

86,67

/trimestre

14,00

/hora

5. Sales de fitness municipals
5.1 Inscripcions
5.2 Quota trimestral matí o tarda de dilluns a divendres
5.1.3 Quota trimestral abonats
amb dues franges de dilluns a
divendres matí i tarda
6. Esquaix (Poliesportiu Casagemes )
6.1 Lloguer de pista

7.

Poliesportiu

La
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Plana
7.1 Entrenaments
7.1.1 Fins a juvenils (inclòs)

9,30

/hora

14,36

/hora

18,44

/hora

28,61

/hora

40,93

/hora

63,49

/hora

7.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30
alumnes o fracció)

9,30

/hora

7.5 Lloguer pista per campus poliesportiu

15,19

/hora

8.1 Entrenament
8.1.1 Fins a juvenils (inclòs)

6,82

/hora

10,74

/hora

13,76

/hora

21,41

/hora

8.3 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30
alumnes o fracció)

6,82

/hora

8.4 Lloguer
poliesportiu

15,34

/hora

10,29

/hora

16,07

/hora

20,64

/hora

32,02

/hora

7.1.2 Adults
7.2 Encontres
7.2.1 Fins a juvenils (inclòs)
7.2.2 Adults
7.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar
7.3.1 Fins a juvenil
7.3.2 Adults

8.1.2 Adults
8.2 Encontres
8.2.1 Fins a juvenils (inclòs)
8.2.2 Adults

per

a

campus

9. Poliesportius de Llefià, Casagemes, Països Catalans i Montigalà
(Pista central)
9.1 Entrenaments
9.1.1 Fins a juvenils (inclòs)
9.1.2 Adults
9.2 Encontres
9.2.1 Fins a juvenils (inclòs)
9.2.2 Adults
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9.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar
9.3.1 Fins a juvenil

45,62

/hora

70,77

/hora

9.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30
alumnes o fracció)

10,29

/hora

9.5 Lloguer pista per campus poliesportiu

23,16

/hora

78,63

/hora

9.3.2 Adults

10. Actes esportius i actes no esportius a Poliesportius de
Llefià, La Plana, Casagemes Bufalà, Montigalà, Pistes
poliesportives descobertes, Instal·lació esportiva Joaquim
Blume, Pistes d'Atletisme i Camps de futbol de sauló i de
gespa
10.1 Actes esportius
10.2
Actes
esportius.

no
138,77 /hora

10.3 Llum artificial (entre les 19 i
les 8h)

24,00

/hora

10.4 Servei de consergeria fora de l'horari habitual de la
instal.lació
10.4.1
Horari
normal
10.4.2 Horari festiu o nocturn

13,26
26,51

/hora
/hora

78,63

/hora

11. Pavelló Països Catalans. Actes esportius i actes no
esportius
11.1 Actes esportius
11.2
Actes
esportius.

no
272,71 /hora

11.3 Llum artificial (entre les 19 i
les 8h)

24,00

/hora

11.4 Servei de consergeria fora de l'horari habitual de la
instal.lació
11.4.1
Horari
normal
11.4.2 Horari festiu o nocturn

13,26
26,51

/hora
/hora
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12. Poliesportiu Bufalà i Instal·lació Esportiva Joaquim Blume
12.1 Entrenaments
12.1.1 Fins a juvenils (inclòs)
12.1.2 Adults
12.1.3 Pista transversal

6,55
10,12
4,32

/hora
/hora
/hora

12.2 Encontres
12.2.1 Fins a juvenils (inclòs)
12.2.2 Adults
12.2.3 Pista transversal

13,10
20,31
8,64

/hora
/hora
/hora

12.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar
12.3.1 Fins a juvenil (inclòs)

28,77

/hora

44,79

/hora

12.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30
alumnes o fracció)

6,55

/hora

12.5
Poliesportiu

13,54

/hora

5,45

/hora

8,53

/hora

11,00

/hora

17,11

/hora

13.1.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar
13.1.3.1 Fins a juvenil (inclòs)
13.1.3.2 Adults

24,18
37,74

/hora
/hora

13.1.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de
30 alumnes o fracció)

5,45

/hora

13.1.5 Campus poliesportiu

11,77

/hora

3,64

/hora

12.3.2 Adults

Campus

13. Poliesportius descoberts
13.1 Pista central
13.1.1
Entrenaments
13.1.1.1 Fins a juvenils (inclòs)
13.1.1.2
Adults
13.1.2 Encontres
13.1.2.1 Fins a juvenils (inclòs)
13.1.2.2
Adults

13.2 Pista transversal
13.2.1
Entrenaments
13.2.1.1 Fins a juvenils (inclòs)
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13.2.1.4
Adults

5,78

/hora

7,37

/hora

11,50

/hora

14.1 Camps de sauló
14.1.1 Sèniors, 1/2 camp

7,37

/hora

14.1.2 Juvenils, 1/2 camp

5,45

/hora

14.1.3 Fins a Cadets (inclòs)
14.1.3.1 1/2 camp
14.1.3.1 1/4 camp

2,75
1,62

/hora
/hora

14.1.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de
30 alumnes o fracció) 1/2 camp.

5,78

/hora

14.1.5 Campus poliesportiu, 1/2 camp

4,29

/hora

14.2 Camps de gespa artificial
14.2.1 Sèniors, 1/2 camp

9,90

/hora

14.2.2 Juvenils, 1/2 camp

7,37

/hora

14.2.3 Fins a Cadets (inclòs)
14.2.3.1 1/2 camp
14.2.3.1 1/4 camp

3,64
2,16

/hora
/hora

14.1.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de
30 alumnes o fracció) 1/2 camp.

7,81

/hora

14.2.5 Campus poliesportiu
14.2.5.1 Entitats sense ànim de lucre, 1/2 camp
14.2.5.2 Entitats amb ànim de lucre, 1/2 camp

5,78
16,24

/hora
/hora

10,25

/hora

14.3.2 Juvenils

7,63

/hora

14.3.3 Fins a Cadets (inclòs)
14.3.3.1 Tot el camp
14.3.3.1 1/2 camp

3,77
2,23

/hora
/hora

13.2.2 Encontres (una hora)
13.2.2.1 Fins a juvenils (inclòs)
13.2.2.4
Adults

14. Camps de futbol per a entrenaments

14.3. Camps de Futbol 7 (gespa artificial)
14.3.1 Sèniors
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15. Camps de futbol per a competicions
15.1 Camps de sauló (una hora)
15.1.1 Sèniors

28,28

/hora

15.1.2 Juvenils

20,41

/hora

15.1.3 Fins a Cadets (inclòs)
15.1.3.1 Tot el camp
15.1.3.2 1/2 camp

8,47
4,86

/hora
/hora

62,21
44,90

/hora
/hora

18,63
10,68

/hora
/hora

38,07

/hora

15.2.2 Juvenils

27,62

/hora

15.2.3 Fins a Cadets (inclòs)
15.2.3.1 Tot el camp
15.2.3.2 1/2 camp

11,45
6,56

/hora
/hora

83,76
60,76

/hora
/hora

25,18
14,44

/hora
/hora

26,97

/hora

15.3.2 Juvenils

19,57

/hora

15.3.3 Fins a Cadet (inclòs)

8,10

/hora

15.3.4 Torneig esportiu o festival en edat escolar
15.3.4.1 Sèniors
15.3.4.2 Juvenils
15.3.4.3 Fins a Cadets (inclòs)

59,34
43,06
17,82

/hora
/hora
/hora

15.1.4 Torneig esportiu o festival en edat escolar
15.1.4.1 Sèniors
15.1.4.2 Juvenils
15.1.4.3 Fins a Cadets (inclòs)
15.1.4.3.1 Tot el camp
15.1.4.3.2 1/2 camp
15.2 Camps de gespa artificial (una hora)
15.2.1 Sèniors

15.2.4 Torneig esportiu o festival en edat escolar
15.2.4.1 Sèniors
15.2.4.2 Juvenils
15.2.4.3 Fins a Cadets (inclòs)
15.2.4.3.1 Tot el camp
15.2.4.3.2 1/2 camp
15.3. Camps de Futbol 7 (gespa artificial)
15.3.1 Sèniors

16. Complex Esportiu Llefià
16.1

Obertura
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d'expedient
16.1.1 Adults

60,58

Usuari

16.1.2 Nens

47,26

Usuari

16.1.3
Pensionistes

30,25

Usuari

16.2 Quotes mensuals
16.2.1 Tots els
dies

43,85

16.2.2 Abonament matí de dll. a dig.(accés de 7-12 h)

35,87

16.2.3.Infantil menors de 16
anys

31,89

16.2.4 Gent Gran + tarja rosa de dll. a dig.(accés de 712)

31,89

16.2.5 General descompte empresa

39,47

16.3. Quotes bonificades mensuals (Sobre quotes existents)
16.3.1 Adult piscina de dll. A div (accés 7-18 h)

20,56

16.3.2 Gent gran (pisc) antiga TR (accès de dll a dv de 9
a 12 h.)

10,29

16.3.3 Quota menors cap de setmana (accès exclusiu
caps de setmana)

10,29

16.3.4 Quota adults cap de setmana (accès dv de 17 a
20 h. i caps de setm)

15,43

16.3.5 Quota familia nombrosa adults (accès dv de 17 a
20 h. i caps de setm)

15,43

16.3.6 Quota infantil (accès dv de 17 a 20 h. i caps de
setmana)

15,43

Els abonats a la instal·lació gaudiran d'una bonificació
del 50% en els cursets de natació, cursets de
terapeutica aquàtica i terrestre.
16.4 Entrada puntual
16.4.1 Fins a 15
anys
16.4.2 Més de 15 anys

5,70

Sessió

9,79

Sessió
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16.5 Altres serveis
16.5.1 Cadenat

3,20

/unitat

3,93

/unitat

2,92

/unitat

16.5.4. Duplicat targeta

1,72

/unitat

16.5.5 Caixa seguretat

0,92

/unitat

16.5.6 Canvi quota

3,02

/unitat

16.5.7 Assegurança menors 6 anys puntual

2,33

/unitat

16.5.8 Assegurança menors 6 anys anual

10,34

/unitat

16.5.9 Polsera

4,11

/unitat

16.5.2
Armariet
(mensual)

gran

16.5.3
Armariet
(mensual)

petit

16.6 Entrenador personal (ATP)
16.6.1 ATP benvinguda
16.6.2
Objectius

7,49

ATP

16.7
Entrenador
Personal
16.7.1 Sessió individual

10,49

36,96

16.7.2 Abonament 5 sessions individual

173,82

16.7.3 Abonament 10 sessions individual

329,67

16.7.4 Sessió 2 persones

57,94

16.7.5 Abonament 5 sessions 2 persones

273,72

16.7.6 Abonament 10 sessions 2 persones

518,48

17 Altres serveis
17.1
Campus
poliesportiu
17.1.1 Campus poliesportiu matí (6-7 h/dia) dues
setmanes de dilluns a div.
17.1.2 Campus poliesportiu matí (6-7 h/dia) tot el mes de
dilluns a div.

104,55
198,09

Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 8 /25-06-13 pag. 53
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

17.1.3 Campus poliesportiu matí i tarda (10-12 h/dia)
dinar inclos
dues setmanes de dilluns a divendres

264,12

17.1.4 Campus poliesportiu matí i tarda (10-12 h/dia)
dinar inclòs
tot el mes de dilluns a
divendres

495,22

17 Altres serveis
17.2
Lloguer
d'armariets
17.3 Inscripció a la Cursa Popular Ciutat de Badalona
17.3.1 Inscripció a la Cursa Popular Ciutat de Badalona
(Circuit gran)
17.3.1 Inscripció a la Cursa Popular Ciutat de Badalona
(Circuit mitjà i mini)

10,79

/trimestre

5,00 /inscripció
2,00 /inscripció

Incorporar les tarifes referents al lloguer de la pista transversal per a entrenaments i partits
a l’epígraf 12. Poliesportiu Bufalà i instal·lació esportiva Joaquin Blume, següents:
12. Poliesportiu Bufalà i Instal·lació Esportiva Joaquim Blume
12.1 Entrenaments
(...)
12.1.3 Pista transversal

4,32

/hora

8,64

/hora

12.2 Encontres
(...)
12.2.3 Pista transversal

Incorporar un nou epígraf per a la inscripció a la Cursa Popular Ciutat de Badalona
17.3 Inscripció a la Cursa Popular Ciutat de Badalona
17.3.1 Inscripció a la Cursa Popular Ciutat de Badalona
(Circuit gran)
5,00 /inscripció
17.3.1 Inscripció a la Cursa Popular Ciutat de Badalona
(Circuit mitjà i mini)
2,00 /inscripció
XI. Preu públic corresponent a les diverses prestacions del servei municipal d’escoles
bressol
On diu:
(...)
Preu públic mensual del servei d’escolarització: distribució alíquota en onze mensualitats de
la part del cost del servei que suporten els usuaris.
(...)
Ha de dir:
(...)
Preu públic mensual del servei d’escolarització: distribució alíquota en onze parts,
repartides en deu mensualitats, de la part del cost del servei que suporten els usuaris; la
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primera mensualitat serà doble de les altres i en el darrer mes en que hom gaudeix del
servei no hi haurà pagament.
(...)
L’Ajuntament haurà d’assumir, consignant les dotacions necessàries, les diferències que
resultin entre els costos dels serveis i l’import dels preus públics proposats, d’acord amb els
informes tècnics dels departaments gestors de cada servei.
SEGON Aquestes modificacions entraran en vigor l’1 de setembre de 2013 un cop s’hagin
publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, i, en tot cas, quan s’hagin
acomplert els requisits del procediment establert pels articles 49 i 70.2 de la llei reguladora
de les bases del règim local, i continuaran en vigor mentre no s’acordi modificar-les o
derogar-les.
TERCER. SOTMETRE el seu contingut a informació pública i audiència dels interessats
per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant la seva exposició pública en el Tauler d’Anuncis
de l’ajuntament, i publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en un diari dels de major difusió en el mateix àmbit territorial, per tal que puguin
presentar-se reclamacions i suggeriments, que de produir-se hauran de ser resoltes pel Ple
de la Corporació. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial
esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un nou acord plenari.
QUART. ORDENAR la traducció al castellà del text íntegre de les ordenances fiscals
municipals, per la seva difusió entre les persones interessades que ho requereixin.
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, als efectes previstos a l’article 123 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, proposo a la Comissió Informativa de l’àmbit de
Govern, Economia i Hisenda que dictamini favorablement aquesta proposta i proposo a
l’ajuntament Ple que resolgui de conformitat, si escau.
RESOLUCIÓ
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.
SENYOR FALCÓ: Sí, per justificar el nostre vot contrari a aquesta proposta perquè no és
en la proposta en si mateixa al que nosaltres hi votem negativament, sinó que és que
aquest és un dictamen que demostra sobradament que es poden fer modificacions
d’ordenances fiscals vigents, cosa que no s’ha dut a terme en dues de les qüestions que
aparentment, aquest grup municipal havia demanat al govern municipal, i fins i tot havia
pactat per escrit amb el govern municipal en algun cas, que es duguessin a terme. Es tracta
de la modificació de les ordenances fiscals vigents per fer possible que els vehicles dels
professionals autònoms dependents tinguessin exempcions en l’impost de vehicles de
tracció mecànica, és un acord del febrer del 2012 que encara no hem estat capaços, o no
han estat capaços vostès de tirar endavant. I també hi ha tota la qüestió relativa a un
episodi que va sorgir ara fa tres setmanes en relació al pagament de l’IBI a una entitat que
canviant senzillament les ordenances fiscal podia estar exempta en un 95 % de la quota,
pel fet de ser una entitat sense ànim de lucre que opera en aquests moments amb nens
tutelats de la Generalitat. Per aquestes dues raons, però bàsicament pel fet que vostès ens
demostren que es poden canviar les ordenances fiscals quan convé amb certa rapidesa,
però ens demostren també, malauradament, que els acords polítics que mantenen amb
nosaltres, o que van tenir en el cas bàsicament de vehicles de tracció mecànica pels
autònoms dependents, no els corre tanta pressa, doncs aquest és un dictamen que no
podem tirar endavant.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies. Jo dir-li senyor Falcó que els acords aquest govern té
voluntat de complir-los, el que passa és que alguns aspectes no són tan ràpids com un
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voldria. El que estem fent avui, i aprofito l’ocasió per agrair l’abstenció d’Iniciativa per
Catalunya Esquerra Unida com del Partit dels Socialistes, és fer una revisió del que són
algunes tarifes. No pugen en el 99 % dels casos, es manté, no hi ha cap augment, i amb el
tema de les tarifes de les instal·lacions esportives puja un 1,8, si no recordo malament. És a
dir, estem parlant que el preu per hora passa per exemple, les piscines municipals, doncs
passa de 32,34 euros actualment a 32,92 euros, o sigui que no puja ni un euro. Excepte
aquests casos, la resta es manté amb els preus de l’any passat. I escolti, els compromisos
els complirem, és voluntat de tirar-ho endavant, si no hi ha cap motiu sobrevingut, com estic
segur que no serà, per exemple el tema de la Fundació Asteroide el portarem en el proper
Ple, amb la fórmula més ràpida i efectiva per dur-la a terme, i els altres aspectes que vam
acordar en el seu dia també en les properes setmanes quedaran resolts. Per tant, agrair
com he dit, que Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida i el partit dels Socialistes, la seva
abstenció, i expressats els vots, passaríem al següent punt de l’Ordre del dia.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per Majoria simple.
Vots a favor: 11, dels grups municipals del Partit Popular i el regidor no adscrit.
Vots en contra: 4, del grup municipal de Convergència i Unió.
Abstencions: 11, dels grups municipals Socialista i Inicativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
7 AP-2013/2623 DICTAMEN. Sol·licitar al Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya l'ampliació del nombre de places escolars autoritzades al
Conservatori de música de Badalona, establint com a nou límit màxim el de 270
places escolars.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte: Dictamen. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya l’ampliació de places del Conservatori de Badalona
Caràcter: Definitiu. Posa fi a la via administrativa.
Òrgan competent: Ple
Núm. Expedient: 12/DV-5/13
Ricard Brotat i Jubert, cap dels serveis jurídics i administratius de la regidoria de Cultura i
Ciutadania d’aquest Ajuntament i secretari, per delegació, del Consell d’administració del
Patronat de la Música de Badalona, en relació a l’expedient de referència emet el següent
Informe,
Que té els següents,
Antecedents:
En data 17 de maig d’enguany el Consell d’administració del Patronat de la Música de
Badalona va adoptar el següent acord per unanimitat i amb el quòrum legal preceptiu:
En data 4 de desembre de 1980 (R. D.2891/1980- BOE núm.10 de 12/01/1981) el
conservatori de Badalona, a petició del Ple de l’Ajuntament, va ser classificat com a centre
oficial, no estatal, de categoria professional, per a la impartició dels ensenyaments de
música, segons la ordenació acadèmica establerta al Reial Decret 2618/1966 de 10 de
setembre.
Posteriorment, per Ordre del Conseller d’Ensenyament de la Generalitat de 30 de maig de
1986 (DOGC 720 de 30/7/1986) es va autoritzar el Conservatori Professional de Música de
Badalona per impartir, amb validesa acadèmica oficial, a més a més del nivell professional,
les assignatures de piano i composició de grau superior. Aquestes assignatures es van
impartir fins a l’extinció definitiva del pla d’estudis de 1966.
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A l’inici del curs acadèmic 1990-1991 el conservatori municipal de Badalona va traslladar la
seva seu del carrer Jaume Solà s/n. a l’edifici de propietat municipal, rehabilitat a tal efecte,
situat al carrer Pare Claret núm. 2.
En data 1 d’octubre de 1995 es va formalitzar el Conveni entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badalona per al
reconeixement de la validesa acadèmica oficial del Conservatori de Badalona, amb codi
08038363 del Registre Especial de Centres, amb una capacitat de 180 llocs escolars,
d’acord amb la ordenació acadèmica posterior a la Llei Orgànica 1/1990 de 3 d’octubre
d’Ordenació General del Sistema Educatiu.
A partir d’aquest reconeixement el Departament d’Ensenyament va establir convenis
singulars de col·laboració amb l’Ajuntament de Badalona per al sosteniment de les
despeses derivades del funcionament ordinari del Conservatori de Badalona per la
impartició del grau mitjà de música previst a la LOGSE, amb un total màxim de 180
d’alumnes subvencionats (30 per curs).
L’Ajuntament es Badalona, d’acord amb el punt 2 de la clàusula primera de l’esmentat
conveni de reconeixement de validesa acadèmica oficial, es va comprometre a adequar els
espais i instal·lacions del Conservatori als requisits mínims establerts pel Reial Decret
389/1992 de 15 d’abril; cosa que es va dur a terme l’any 2002 amb l’execució de les obres
de reforma parcial de l’edifici del carrer Pare Claret núm. 2, rehabilitat l’any 1990, per tal
d’ampliar la superfície destinada als serveis docents i establir les condicions necessàries
per possibilitar l’accés i utilització de les instal·lacions als usuaris amb problemes físics,
d’acord amb el que es disposa a la legislació aplicable.
Des de la seva fundació l’any 1980 el Conservatori Professional de Música de Badalona ha
tingut una incidència territorial important, extenent els seus serveis docents a una àmplia
zona geogràfica que comprèn bàsicament les comarques del Barcelonès, Maresme, Vallès
oriental i Selva.
Actualment la procedència dels alumnes escolaritzats al Conservatori al curs acadèmic
2012-2013 manté les proporcions que es detallen a continuació:
Alumnes procedents de l’Escola de Grau elemental de Badalona: 56%.
Alumnes procedents de Barcelona i resta de municipis de l’àrea metropolitana: 20%.
Alumnes de municipis del Maresme i altres: 24%.
La ubicació del Conservatori en la zona metropolitana de Barcelona i els bons resultats
acadèmics del seu alumnat, conseqüència de l’aplicació d’un pla d’estudis acurat fa que
sigui un centre amb un nombre de sol·licituds de places molt superior a les autoritzades a
l’any 1995 pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en l’esmentat
conveni de reconeixement de la validesa acadèmica oficial del Conservatori.
D’altra banda, l’Ajuntament de Badalona és també titular de l’Escola de Música Moderna de
Badalona, que ofereix des de l’any 1985 estudis no reglats de música en l’àmbit del jazz i la
música moderna. Aquesta escola, ubicada al carrer Germà Bernabé s/n, amb 318
matriculats pel curs 2012-2013, té una proporció destacada del seu alumnat que s’està
formant amb expectatives d’accedir als estudis superiors de música en aquestes
especialitats. No obstant, aquests alumnes no tenen l’opció de poder cursar el nivell
professional al Conservatori de la ciutat, ja que la limitació de places autoritzades no permet
establir per a totes les especialitats, dins del projecte curricular del centre, l’itinerari de
música moderna i jazz, malgrat tenir el professorat adient i l’experiència que Badalona té en
aquest àmbit.
Aquestes dues fonts d’origen generen una quantitat important d’alumnes interessats en
seguir estudis reglats de nivell professional per als que actualment el Conservatori de
Badalona no disposa de suficients places autoritzades per part del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat.
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Atès que el Conservatori de Badalona té el professorat amb la qualificació específica
exigida per impartir el grau professional de música en totes les especialitats instrumentals
de corda, vent, piano, clavecí, orgue, guitarra, cant, baix i guitarra elèctrica, i les
assignatures comunes i optatives a que fa referència el Decret 25/2008 de 29 de gener, pel
qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de grau professional de música
clàssica, antiga i les de l’itinerari de la música moderna i jazz.
Atès que l’actual seu del Conservatori a l’edifici de propietat municipal al carrer Pare Claret
núm. 2 de Badalona disposa dels espais, instal·lacions, i equipaments necessaris
establerts al RD 389/1992, per als centres d’ensenyament de música.
Proposta de resolució
És per això que el sotasignat, Vicepresident del Patronat de la Música de Badalona,
proposa al Consell d’Administració del Patronat de la Música de Badalona l’adopció del
següents acords:
Primer.- Proposar a l’Ajuntament Ple de sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya l’ampliació del nombre de places escolars autoritzades al
Conservatori de música de Badalona, establint com a nou límit màxim el de 270 places
escolars.
Segon.- Adoptar el compromís d’assumir el cost que per a l’Ajuntament de Badalona
suposin les noves places escolars sol·licitades.
I les següents,
Consideracions jurídiques:
Primera. Vist el que disposa l’article 65 de la llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de
Catalunya, sobre els ensenyaments artístics, que literalment diu:
1. Els ensenyaments artístics tenen per finalitat facilitar una formació artística de qualitat i
garantir la formació dels professionals corresponents. Els ensenyaments artístics es
fonamenten en dues ofertes formatives diferents: una de reglada, que comprèn diversos
graus i té el nivell d’exigència elevat que correspon a la finalitat exclusiva de facultar per a
la pràctica professional, i una altra de no reglada, per a les persones que volen assolir un
nivell de coneixements artístics adequats per a practicar-los.
2. Els ensenyaments artístics comprenen:
a) Música
b) Dansa
c) Arts plàstiques i disseny
d) Art dramàtic
e) Conservació i restauració de béns culturals
f) Altres manifestacions artístiques que el Govern determini.
3. Els ensenyaments reglats de música i els ensenyaments reglats de dansa es classifiquen
en ensenyaments professionals i ensenyaments superiors. Els ensenyaments reglats de les
diverses modalitats d’arts plàstiques i disseny es classifiquen en ensenyaments de grau
mitjà i ensenyaments de grau superior. Els ensenyaments reglats d’art dramàtic, els
ensenyaments reglats de conservació i restauració de béns culturals i els ensenyaments
reglats de disseny són ensenyaments superiors.
4. Els ensenyaments artístics s’imparteixen en escoles artístiques, centres especialitzats,
centres superiors i altres centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa, i
també en centres educatius integrats, que permeten als alumnes de cursar simultàniament
els ensenyaments artístics professionals i l’educació secundària.
5. L'ordenació dels ensenyaments artístics ha de fomentar les connexions amb els altres
ensenyaments artístics que s’hi relacionen i amb els ensenyaments de règim general.
6. En la programació de l’oferta d’ensenyaments artístics s’han de definir mecanismes
compensatoris per a les zones amb menys densitat de població.
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7. L'Administració educativa ha d’adaptar l’oferta dels ensenyaments artístics superiors a la
tradició cultural i artística de Catalunya i n’ha d’acordar una ordenació que s’ajusti als
principis i els criteris de desplegament de l'Espai Europeu d'Educació Superior i mantingui
la coherència necessària entre aquesta oferta i la dels altres ensenyaments artístics
finalistes de caràcter professionalitzador regulats per l’ordenament. A aquests efectes, el
Govern pot crear centres públics superiors d’arts que imparteixin els ensenyaments en més
d’una seu i pot exigir requisits específics al professorat dels ensenyaments artístics
superiors com a conseqüència de la inserció d’aquests ensenyaments en l'Espai Europeu
d'Educació Superior.
8. L'Administració educativa exerceix les funcions específicament relacionades amb els
ensenyaments artístics superiors, incloses les que deriven de l’apartat 7, per mitjà de
l’Institut Superior de les Arts, sens perjudici de la funció superior de supervisió que
correspon al conseller o consellera titular del Departament i de les funcions que
corresponen al Govern.
9. El Departament, amb relació als ensenyaments artístics reglats, ha d’establir
procediments de coordinació entre les escoles de música i dansa, els centres educatius
integrats, els conservatoris i els centres superiors que garanteixin l’establiment d’itineraris
professionalitzadors per als alumnes amb més capacitat, i ha de supervisar-ne l’aplicació,
directament o, si escau, per mitjà de l’Institut Superior de les Arts.
Proposta de resolució:
En conseqüència i d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, la regidora de Cultura i Ciutadania proposa al Ple, a la
vista de l’acord del Consell d’Administració que figura als antecedents, l’adopció dels
següents:
ACORDS:
Primer:
Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l’ampliació del
nombre de places escolars autoritzades al Conservatori de música de Badalona, establint
com a nou límit màxim el de 270 places escolars.
Segona:
Adoptar el compromís d’assumir el cost que per a l’Ajuntament de Badalona suposin les
noves places escolars sol·licitades.
Tercera:
NOTIFICAR aquesta resolució al departament de Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 24, dels grups municipals del Partit Popular, Socialista, Convergència i Unió i
el regidor no adcrit.
Abstencions: 2, del grup municipal d’ICV-EUiA.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
8 AP-2013/2624 DONAR COMPTE I RATIFICAR. Acord de la Junta de Govern Local, de
data 14 de juny, de donar per verificat el Text refós de la Modificació del Pla general
metropolità a les parcel·les situades al polígon ind. de les Guixeres, Av. Maresme i
av. Llenguadoc.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 14 de juny 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 del Pla general metropolità a les parcel·les situades al polígon
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industrial de les Guixeres, a l’avinguda del Maresme i a l’avinguda del Llenguadoc de
Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 6 de juny de 2013 pel Departament de Planejament
Urbanístic, el qual reproduït literalment diu:
“Informe tècnic relatiu a l’expedient número 13/D3-11 referent a la tramitació de la proposta
de text refós de la Modificació del Pla general metropolità a les parcel·les situades al
polígon industrial de les Guixeres, a l’avinguda del Maresme i a l’avinguda del Llenguadoc
de Badalona.
Antecedents
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 31 de gener de 2012, va aprovar amb
caràcter inicial la Modificació del Pla general metropolità d’àmbit discontinu a les parcel·les
situades al camí de les Guixeres, al carrer del Torrent de Vallmajor, a l’avinguda del
Maresme i a l’avinguda del Llenguadoc de Badalona. L’esmentat acord es va publicar al
diari El País en data 10 de febrer de 2012 i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
en data 16 de febrer de 2012.
El Ple de l'Ajuntament, en la sessió de data 26 de juny de 2012, va aprovar amb caràcter
provisional la Modificació del Pla general metropolità d’àmbit discontinu a les parcel·les
situades al camí de les Guixeres, al carrer del Torrent de Vallmajor, a l’avinguda del
Maresme i a l’avinguda del Llenguadoc de Badalona.
En data 24 de desembre de 2012, vista la proposta de la Direcció General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen, el Conseller de Territori
i Sostenibilitat va resoldre suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla general
metropolità en l’àmbit discontinu a les parcel·les situades al camí de les Guixeres, al carrer
del Torrent de Vallmajor, a l’avinguda del Maresme i a l’avinguda del Llenguadoc, de
Badalona, fins que s’aporti un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat
l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les
prescripcions següents:
1. Cal acreditar degudament I'interès públic de la modificació proposada atès que no es
compensen adequadament els sistemes d’equipaments del Pla parcial Guixeres, ni pel
règim de sòl ni pel regim d’usos. També cal acreditar I'adequat equilibri en termes de
valoració del sòl. En aquest sentit, s’escau recordar que cal que la Modificació atengui a les
consideracions que la jurisprudència ha vingut efectuant en relació amb modificacions
d’àmbits discontinus, transferències d’aprofitament, heterogeneïtat dels sols, adequada
motivació de I'interès públic, etc.
2. Cal incorporar les prescripcions derivades dels informes del Consorci del Parc de la
Serralada Marina i de la Direcció General de Carreteres.
3. Cal aportar la relació de propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques
afectades, públiques o privades, durant les cinc anys anteriors a I'inici del procediment de
modificació, mitjançant una certificació del Registre de la propietat, d’acord amb el que
determina l’article 99 del Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de
22 de febrer.
4. Cal delimitar un polígon d'equidistribució que abasti els àmbits necessaris per repartir els
beneficis i les càrregues i les cessions que es deriven del tipus d’actuació i concretar el
sistema d’execució (reparcel·lació), sense perjudici del compliment dels compromisos de
cessió adquirits pel conveni pel que fa als Àmbits E i F.
5. Cal cedir a I'administració actuant el sòl corresponent al 10% de I'aprofitament urbanístic
del polígon. Per tant, caldria adaptar la memòria, la normativa i I'estudi econòmic i financer
a aquest concepte (tipus d’actuació i a les cessions que se’n deriven), així com preveure a
I'Agenda el desenvolupament dels sòls del polígon d’actuació així com dels sols externs de
cessió que deriven de les obligacions establertes en el conveni.
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6. Cal completar el document amb una justificació que garanteixi que la reserva de sòl per
sistemes que es mantenen en I'àmbit del Pla parcial Guixeres garanteixen el compliment de
les reserves mínimes d’acord amb el Text Refós de la Llei d’urbanisme, calculades a raó de
5 m² per cada 100 m d’altres usos que no siguin el residencial, i, per tant, que el canvi de
qualificació a sòl industrial es produeix sobre els excedents.
7. Cal concretar les condicions d’ordenació dels subàmbits A i B, que incloguin amb major
detall la relació amb la topografia i una major concreció de la urbanització del vial previst a
I'àmbit B, que solucioni la trobada amb el que ha de ser I'entrada del futur parc de la
Mediterrània, que alhora permeti valorar la viabilitat i qualitat del sòl que roman qualificat
d’equipament.
8. Cal completar el document amb una major justificació que permeti valorar si I'ús
d’oficines es pot admetre en I'àmbit del Pla parcial Guixeres.
9. Pel que fa a I'ús comercial, cal tenir en compte que I'àmbit C està dins la Trama urbana
consolidada i els àmbits A i B estan fora dels seus Iímits, pel que cal sol·licitar i obtenir el
corresponent informe favorable de la Direcció General de Comerç.
10. Pel que fa a la regulació comuna que es fa de les subzones industrials cal assenyalar
que els altells sempre computen als efectes d’edificabilitat, sigui quina sigui la seva alçada.
Pel que fa al nombre màxim d’activitats, caldria suprimir I'arrodoniment per excés, i
concretar condicions d’accés i de façana mínima per cada activitat.
11. Caldria suprimir el darrer paràgraf de I'article 11, atès que no sembla adequat que la
regulació admeti amb caràcter general la superposició d’indústries.
Iniciativa i objecte
Aquesta actuació urbanística es promou i tramita per iniciativa pública de l'Ajuntament de
Badalona a l’empara de l’article 96, en concordança amb l’article 76 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, del Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 del
22 de febrer.
La Modificació del PGM a les parcel·les situades al polígon industrial de les Guixeres, a
l’avinguda del Maresme i a l’avinguda del Llenguadoc planteja una reordenació dels sòls
destinats a sistemes i a usos industrials amb els següents objectius:
• Fomentar i potenciar l’activitat econòmica del municipi amb una ordenació que permeti
potenciar el polígon industrial de les Guixeres i reequilibrar el teixit industrial dins del
terme municipal.
• Ampliar i complementar el conjunt d’equipaments assistencials i d’investigació científica
en el camp de la salut, ubicats al voltant de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.
• Fomentar la preservació dels espais agroforestals i la protecció dels espais amb valor
ambiental, històric i paisatgístic del Parc de la Serralada de Marina.
Àmbit del sector de planejament
Els terrenys inclosos en la Modificació del PGM defineixen un sector de planejament
discontinu amb una superfície total de 124.516,90 m², format pels 6 àmbits següents:
• L’àmbit A situat al barri de les Guixeres, amb una superfície total de 12.200 m² i que
comprèn els sòls amb front al camí de les Guixeres i al sud dels turons d’en Joan de les
Dents i de l'Orella.
• L’àmbit B situat al barri de les Guixeres, amb una superfície total de 40.410 m² i que
comprèn els sòls amb front al carrer de la Mecànica on es situa l’edifici del Centre de
convencions i negocis BCIN (àmbit B1) i els sòls amb front al camí de les Guixeres i al
sud dels turons d’en Joan de les Dents i de l'Orella (àmbit B2).
• L’àmbit C al barri de la Mora, amb una superfície total de 6.246,90 m² i que comprèn els
sòls amb front a l’avinguda del Maresme i als carrers de Francesc Teixidó, de Manuel
Fernández Márquez, de la Mora i d'Eduard Maristany, confrontants al terme municipal
de Sant Adrià del Besòs.
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L’àmbit D al barri de Bonavista, amb una superfície total de 12.350 m² i que comprèn
els sòls amb front a l’avinguda del Llenguadoc i a la carretera de Can Ruti i al sud del
turó d’en Boscà.
• L’àmbit E al barri de Canyet, amb una superfície total de 33.146 m² i que comprèn els
sòls amb front a la carretera de Can Ruti i al sud-oest del turó de Miravitges.
• L’àmbit F al barri de Canyet, amb una superfície total de 20.164 m² i que comprèn els
sòls amb front al camí vell a Montcada, entre el Pla del Campament i el Turó de Sant
Onofre i confrontants al terme municipal de Montcada i Reixac.
Planejament urbanístic
El planejament urbanístic vigent d’aplicació als 6 àmbits inclosos en la Modificació del PGM
és el següent:
Àmbit A Camí de les Guixeres (Polígon Guixeres)
• Pla General Metropolità
Data aprovació: 14/07/1976. Data publicació: 19/07/1976
• Pla parcial de les Guixeres, Sector I
Data aprovació: 19/07/1989. Data publicació: 04/10/1989
• Modificació del PGM de les Guixeres, Sector I
Data aprovació: 27/02/1989. Data publicació: 04/10/1989
• Modificació del Pla general metropolità en el sector del turó d’en Seriol i l’autopista A-19
Data aprovació: 28/12/2004. Data publicació: 08/02/2005
• Modificació del Pla general metropolità per a la mutació del tipus del sistema de serveis
tècnics metropolitans (clau 4) situat a l’extrem sud del Turó d’en Seriol
Data aprovació: 14/03/2006. Data publicació: 30/05/2006
Règim del sòl:
SÒL URBÀ
Qualificació vigent: Sistema de serveis tècnics (clau 4)
Superfície:
12.200 m²
Àmbit B carrers de la Mecànica i carrer del Torrent de Vallmajor
Àmbit B1 carrer de la Mecànica - BCIN
• la General Metropolità
Data aprovació: 14/07/1976. Data publicació: 19/07/1976
• Pla parcial de les Guixeres, Sector I
Data aprovació: 19/07/1989. Data publicació: 04/10/1989
• Modificació del PGM de les Guixeres, Sector I
Data aprovació: 27/02/1989. Data publicació: 04/10/1989
• Pla especial de millora de la vialitat local al sector de Llevant
Data aprovació: 13/12/2000. Data publicació: 19/03/2001
• Pla especial d’ordenació de volums i usos a la major parcel·la del Sector I de les
Guixeres
Data aprovació: 11/12/2002. Data publicació: 17/02/2003
Règim del sòl:
SÒL URBÀ
Qualificació vigent: Sistema viari (clau 5)
Sistema d’equipaments (clau 7b) SOCIOCULTURAL
Superfície:
22.885 m²
Àmbit B2 Carrer del Torrent de Vallmajor
• Pla General Metropolità
Data aprovació: 14/07/1976. Data publicació: 19/07/1976
• Pla parcial de les Guixeres, Sector I
Data aprovació: 19/07/1989. Data publicació: 04/10/1989
• Modificació del PGM de les Guixeres, Sector I
Data aprovació: 27/02/1989. Data publicació: 04/10/1989
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• Pla especial de millora de la vialitat local al sector de Llevant
Data aprovació: 13/12/2000. Data publicació: 19/03/2001
Règim del sòl:
SÒL URBÀ
Qualificació vigent:
Sistema viari (clau 5)
Sistema d’equipaments (clau 7b) EXPOSICIÓ
Superfície:
17.525 m²
Àmbit C - Avinguda del Maresme (Zona industrial sud)
El planejament vigent al sector A és el següent:
• Pla de millora urbana per a l’ordenació de volums i usos del Parc empresarial Granland
Badalona Sud
Data aprovació: 14/07/2004. Data publicació: 19/10/2004
• Modificació puntual del Pla de millora urbana per a l’ordenació de volums i usos del
Parc empresarial Granland Badalona Sud
Data aprovació: 22/06/2006. Data publicació: 15/12/2006
• Pla especial urbanístic d’ordenació de volums de les parcel·les 7 i 10 del Parc
empresarial Granland Badalona Sud
Data aprovació: 29/03/2007. Data publicació: 29/05/2007
Règim del sòl:
SÒL URBÀ
Qualificació vigent: Zona industrial tipologies 2b i 3 (claus 22c2b / 22c3 )
Superfície:
6.246,90 m²
Àmbit D - Avinguda del Llenguadoc (Bonavista)
• Pla General Metropolità
Data aprovació: 14/07/1976. Data publicació: 19/07/1976
• Pla especial de protecció i millora del sector sud de la Serralada de Marina
Data aprovació: 16/04/2002. Data publicació: 24/05/2002
Règim del sòl:
SÒL NO URBÀNITZABLE
Qualificació vigent: Verd privat d'interès tradicional (clau 8b)
Superfície:
12.350 m²
Àmbit E Carretera de Can Ruti (Canyet)
• Pla General Metropolità
Data aprovació: 14/07/1976. Data publicació: 19/07/1976
• Pla especial d’accessos sector Can Ruti
Data aprovació: 12/03/1981. Data publicació: 15/04/1981
• Pla especial equipaments urbans i parc forestal Can Ruti
Data aprovació: 12/03/1981. Data publicació: 15/04/1981
• Pla especial de protecció i millora del sector sud de la Serralada de Marina
Data aprovació: 16/04/2002. Data publicació: 24/05/2002
Règim del sòl:
SÒL URBA - SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT - SÒL NO
URBANITZABLE
Qualificació vigent: Sistema viari (clau 5)
Protecció de sistemes (clau 9)
Sistema d’equipaments de caràcter local i metropolità (claus 7b, 7c-I i
7c-II)
Sistema de parc forestal de conservació (clau 27)
Superfície:
33.146,00 m²
Àmbit F Camí vell a Montcada (Canyet)
• Pla General Metropolità
Data aprovació: 14/07/1976. Data publicació: 19/07/1976
• Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Catàleg normatiu d’edificis i conjunts urbans:
Fitxa A-1: Monestir de Sant Jeroni de la Murtra
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Fitxa H-2: El serrat de les ermites (ermites de Sant Onofre i Sant Climent)
Data aprovació: 27/10/1984. Data publicació: 29/10/1984
• Pla especial de protecció i millora del sector sud de la Serralada de Marina
Data aprovació: 16/04/2002. Data publicació: 24/05/2002
Règim del sòl:
SÒL NO URBÀNITZABLE
Qualificació vigent:
Sistema d’equipaments d’àmbit metropolità (clau 7c)
Lliure permanent (clau 26)
Sistema de parc forestal de repoblació conservació (clau
28)
Superfície:
20.164 m²
Planejament territorial
El Pla territorial metropolità de Barcelona manté, en general, els criteris establerts pel PGM
en relació als sòls dels àmbits A, B i C i la part de l’àmbit E situada a l’oest de la carretera
de Can Ruti. Tanmateix, inclou els sòls dels àmbits D i F i la part de l’àmbit E situada a l’est
de la carretera de Can Ruti en el sistema d’espais oberts, dins la zona d'Espais de
protecció especial pel seu interès natural i agrari i en la proposta viària.
Tanmateix, el PTMB inclou el carrer del Torrent de Vallmajor confrontant a l’àmbit B com a
via estructurant suburbana secundària i el camí de les Guixeres (lateral C-31) confrontant a
l’àmbit A i l’avinguda de Llenguadoc (lateral B-20) confrontant a l’àmbit D com a vies
integrades.
Justificació i conveniència de la proposta
El raonament i justificació de la procedència de la iniciativa, així com l’oportunitat i la
conveniència en relació als interessos públics i privats concurrents queda degudament
justificada al llarg de la present proposta, tal i com preveu l’article 97 del DL 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el TRLU.
Interès públic de la Modificació del PGM
L’interès públic de la proposta de Modificació del PGM es justifica al considerar que la
reordenació urbanística proposada participa plenament dels principis informadors de la
legislació urbanística de Catalunya: l’articulació del territori català com una realitat
ambientalment sostenible, funcionalment eficient, econòmicament competitiva i socialment
cohesionada, principis que han d’ésser l’objectiu principal de l’acció dels poders públics i
de la normativa en matèria d’urbanisme i ordenació del territori.
En aquest sentit, cercant atendre l’obligació del govern local d’actuar diligentment per
garantir una oportunitat realista de fomentar l’activitat econòmica i obtenir nou sòl industrial,
es considera la necessitat d’ajustar la ubicació de sòl destinat a sistema d’equipaments del
polígon industrial les Guixeres i reequilibrar la intensitat de l’ús industrial en determinades
zones de la ciutat. La capacitat pública local de dirigir efectivament els processos de
desenvolupament urbà mitjançant el planejament ha de permetre assolir una cohesió
territorial adequada, mitjançant la distribució equilibrada sobre el territori de les necessitats
de sòl industrial, connectant l’ urbanisme i la promoció econòmica de la ciutat.
D’una banda, atenent a l’objectiu de fomentar l’activitat econòmica i la capacitat productiva
al municipi i d’acord amb la voluntat de conservar el caràcter singular del turó de les
Guixeres, a l’àmbit B1 carrer de la Mecànica-BCIN es planteja revaloritzar els sòls
qualificats de sistema viari, ampliant la qualificació urbanística i l’edificabilitat del sistema
d’equipaments existents i afegint al tipus sociocultural actual els tipus tècnic administratiu i
docent.
L’ampliació del sistema d’equipaments es situa als sols que envolten l’edifici d’equipaments
i serveis del Badalona Centre de Internacional de Negocis i l’edifici de la parcel·la 7 on
s’agrupen les activitats d’oficines, comercials, esportives, recreatives i culturals, augmentant
la seva centralitat dins el polígon i reduint els costos de la seva implantació.
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L’ampliació del sostre edificable i dels usos tècnic administratiu i docent del centre
d’equipaments i serveis BCIN, permetrà el reconeixent de les activitats adreçades a la
promoció, recolzament i participació en el foment d’activitats econòmiques i de formació
que actualment hi desenvolupen la Federació d’Empresaris de Badalona i la Cambra de
Comerç de Barcelona o la implantació de futures activitats docents i de recerca
relacionades amb el conjunt d’equipaments sociosanitaris de l’Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol.
Així mateix, a l’àmbit A avinguda de Llenguadoc la proposta comporta la obtenció de la
titularitat municipal de la finca qualificada de sistema de parcs i jardins urbans de 18.068 m²
de superfície, adjacent al centre d’equipaments i serveis BCIN i inclosa com a càrrega
externa a l’actuació.
A l’àmbit B2 carrer del Torrent de Vallmajor, la proposta manté la posició d’una parcel·la
d’equipaments públics amb front al carrer del Torrent de Vallmajor i la prolongació de
l’avinguda del Guix, permetent la transformació dels sòls vacants i completant un parcel·lari
que fa de vora urbana i, al mateix temps, defineix la porta urbana al Parc de la Mediterrània.
D’altra banda, atenent a l’objectiu d’ampliar i complementar el conjunt d’equipaments
vinculats a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, la proposta comporta l’obtenció de
la titularitat municipal dels sòls urbans situats inclosos a l’àmbit E Carretera de Can Ruti,
confrontants la zona residencial del barri de Canyet i al Centre de disminuïts psíquics
profunds Can Ruti i dels sòls no urbanitzables confrontants a la trama urbana del barri de
Bonavista i amb front a l’avinguda de Llenguadoc i la carretera d’accés a Can Ruti.
La obtenció de la titularitat pública d’aquest sols urbans i no urbanitzables, ubicats en una
posició estratègica tant per lla seva accessibilitat des de la ronda B-20 com per la seva
proximitat al conjunt d’equipaments de l’Hospital, permetrà la implantació d’equipaments
públics amb usos vinculats a les funcions de recerca i docència de l’Hospital, compaginant
l’atenció sanitària pública al servei de la ciutadania amb la docència i l’ investigació
científica en el camp de la salut.
Finalment, atenent a l’objectiu de fomentar la preservació dels espais amb valor ambiental i
la protecció dels espais amb valor històric i paisatgístic de la Serralada de Marina, la
proposta comporta l’obtenció de la titularitat municipal dels sòls no urbanitzables del àmbits
E Carretera de Can Ruti i F Camí antic a Montcada, inclosos dins les zones agroforestals
ubicades entre els turons d’en Seriol i de Miravitges i al nord del Monestir de Sant Jeroni de
la Murtra respectivament.
La obtenció de la titularitat pública d’aquest sols no urbanitzables i lliures permanents de la
Serralada de Marina, permetrà la preservació de les funcions ecològiques del sòl i la millora
de la qualitat ambiental per tal de preservar-ne els valors i la protecció del patrimoni
cultural, mitjançant la conservació, recuperació i millora dels paisatges de valor cultural i
històric i de les formes tradicionals d'ocupació humana del sòl.
Descripció de la proposta
Tal i com s’ha exposat anteriorment la proposta de Modificació del PGM es planteja en
base als següents objectius específics:
1. Articular i definir un projecte que permeti potenciar i consolidar el polígon industrial de les
Guixeres, ampliant el Centre d’equipaments i serveis BCIN i la creació de nou sòl industrial
amb front al camí de les Guixeres i al carrer del Torrent de Vallmajor, reduint la
concentració de sostre industrial a l’àmbit de la zona industrial sud, consolidant el sector de
les Guixeres com a espai de referència tant per la seva posició específica a la ciutat com
per la seva ubicació estratègica en relació a les infraestructures.
2. Ampliar i complementar el conjunt del sistema d’equipaments sociosanitaris ubicats al
voltant de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, fomentant les oportunitats
d’investigació científica en el camp de la salut així com l’atenció sanitària pública al servei
de la ciutadania.
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3. Fomentar la preservació dels espais agroforestals situats entre els turons d’en Seriol i de
Miravitges i la protecció dels espais amb valor ambiental, històric i paisatgístic adjacents als
entorns protegits del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra i del Serrat de les ermites de
Sant Onofre i de Sant Climent, dins de l’àmbit del Parc de la Serralada de Marina i del Pla
especial de protecció del patrimoni de Badalona.
Objectiu 1: Articular i definir un projecte que permeti potenciar el polígon industrial de les
Guixeres i el reequilibri del sòl industrial del municipi.
Àmbit A Camí de les Guixeres (Polígon Guixeres)
Considerant la dificultat d’execució del sistema de serveis tècnics associada a l’obtenció
dels espais lliures prevista a la Modificació del Pla general metropolità en el sector del turó
d’en Seriol i l’autopista A-19 aprovada l’any 2004 i atenent a l’objectiu d’articular un projecte
que permeti potenciar el polígon industrial de les Guixeres a l’àmbit A, es proposa la creació
de nou sòl industrial a les parcel·les B i C amb front al camí de les Guixeres.
En aquest àmbit es modifica la qualificació urbanística vigent dels sòls qualificats de
sistema de serveis tècnics metropolitans (clau 4) a zona industrial (clau 22c3-a) i es
concreta la definició d’una parcel·la industrial de 12.200 m² de superfície i 12.800 m² de
sostre sobre rasant d’ús industrial i comercial, amb el tipus d’ordenació segons edificació
aïllada i les condicions d’edificació i ús pròpies per a les zones industrials. Els usos que es
proposen per a la zona industrial (clau 22c3-a) de l’àmbit A són l’industrial i comercial, ja
admesos a les parcel·les amb front al carrer del Torrent de Vallmajor pel Pla parcial del
Sector I Guixeres.
Àmbit B1 Carrer de la Mecànica - BCIN (Polígon Guixeres)
Atenent als objectius d’articular un projecte que permeti potenciar el polígon industrial de
les Guixeres i d’ampliar i complementar el conjunt del sistema d’equipaments sociosanitaris
ubicats al voltant de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, a l’àmbit B1, on s’ubica
l’edifici del centre d’equipaments i serveis del BCIN, es proposa ampliar la qualificació
d’equipaments (clau 7b) als sòls confrontants qualificats de sistema viari (clau 5).
En aquest àmbit, d’acord amb la voluntat de conservar el caràcter singular del turó de les
Guixeres i fent compatible la titularitat pública del sòl amb el règim de concessió
administrativa definit al planejament vigent, es proposa ampliar la qualificació urbanística
vigent dels sòls qualificats de sistema d’equipaments (clau 7b), ampliar l’edificabilitat i afegir
al tipus sociocultural actual, els tipus tècnicoadministratiu i docent, reconeixent les activitats
adreçades a la promoció, recolzament i participació en el foment d’activitats econòmiques
que hi desenvolupa la Federació d’Empresaris de Badalona o les activitats de formació que
organitza la Cambra de Comerç de Barcelona o futurs usos docents relacionats amb el
conjunt d’equipaments sociosanitaris de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. A la
parcel·la resultant qualificada d’equipaments públics (clau 7b) de 20.950 m² de superfície,
es defineix el tipus d’ordenació segons edificació aïllada i les condicions d’edificació.
Àmbit B2 Carrer del Torrent de Vallmajor (Polígon Guixeres)
Considerant excessiva l’amplada de la prolongació de l’avinguda del Guix (vial d’accés al
futur Parc de la Mediterrània), els elevats costos d’urbanització del vial i condicionament de
les parcel·les d’equipaments amb front al carrer del Torrent de Vallmajor, pendents
d’executar des de l’any 1989 i atenent a l’objectiu d’articular un projecte que permeti
potenciar el polígon industrial de les Guixeres, es proposa unificar la secció i alineacions de
la prolongació de l’avinguda del Guix amb el tram ja executat, ajustar les qualificacions
urbanístiques vigents dels sistemes viari i d’equipaments i la creació de nou sòl industrial a
la parcel·la 10a, amb front al carrer del Torrent de Vallmajor i 11, amb front al carrer del
Torrent de Vallmajor i a la prolongació de l’avinguda del Guix. Així mateix, es regularitzen
els límits del front edificat del sector amb l’ampliació de la qualificació dels sòls confrontants
situats al sud del turons d’en Joan de les Dents i de l'Orella, qualificats de sistema de parcs
i jardins urbans a nivell metropolità (clau 6c).
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En aquest àmbit i d’acord amb l’objectiu esmentat al paràgraf anterior, s’ajusten les
qualificacions urbanístiques vigents dels sòls destinats a sistema d’equipaments (clau 7b),
es redefineix la secció del vial (clau 5) de 68 a 32 metres d’amplada i es dóna continuïtat a
l’espai lliure públic confrontant ampliant la qualificació del sistema de parcs i jardins urbans
(clau 6c). A la parcel·la resultant qualificada d’equipaments públics (clau 7b) de 2.445 m² de
superfície, es defineix el tipus d’ordenació segons edificació aïllada. Es concreta la definició
de dues parcel·les industrials: la parcel·la 10a, de 3.000 m² de superfície i 4.200 m² de
sostre sobre rasant i la parcel·la 11, de 7.650 m² de superfície i 9.400 m² de sostre sobre
rasant, d’ús industrial i comercial, amb el tipus d’ordenació segons edificació aïllada i les
condicions d’edificació i ús pròpies per a la zones industrials. Els usos que es proposen per
a la zona industrial (clau 22c3-b) de l’àmbit B2 són l’industrial i comercial, ja admesos pel
Pla parcial del Sector I Guixeres a les parcel·les amb la qualificació de zona comercial i
industrial (clau 22c).
Àmbit C Avinguda del Maresme (Zona industrial sud)
Atenent l’objectiu d’equilibrar la concentració de sostre industrial a l’àmbit de la zona
industrial sud, a les parcel·les amb front a l’avinguda del Maresme es proposa una reducció
de 26.623,87 m² de sostre edificable d’ús industrial i terciari i 26 activitats.
La proposta es concreta amb la redefinició de les condicions d’edificació de les zones
industrials (claus 22c2b i 22c3). A la subzona 22c2b de l’àmbit C es mantenen els usos
industrial, comercial i d’oficines ja admesos pel Pla especial urbanístic d’ordenació de
volums de les parcel·les 7 i 10 del Parc empresarial Granland Badalona Sud en aquesta
subzona. A la subzona 22c3 de l’àmbit C es mantenen els usos industrial, comercial,
d’oficines, cultural, recreatiu i esportiu ja admesos per la Modificació puntual del Pla de
millora urbana per a l’ordenació de volums i usos del Parc empresarial Granland Badalona
Sud en aquesta subzona.
Objectiu 2: Ampliar i complementar el conjunt del sistema d’equipaments sociosanitaris
ubicats al voltant de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Àmbit D Avinguda del Llenguadoc (Bonavista)
En aquest àmbit la proposta comporta l’obtenció de la titularitat pública d’una parcel·la
destinada a sistema d’equipaments de nova creació (clau 7b), confrontant a la trama
urbana del barri de Bonavista i amb front a l’avinguda de Llenguadoc i la carretera d’accés
a Can Ruti. Tot i que a la Modificació del PGM es manté la seva classificació com a sòl no
urbanitzable, es considera que aquesta parcel·la té una posició estratègica a la ciutat, no
solsament per la seva accessibilitat des de la ronda B-20, sinó també per la seva proximitat
al conjunt d’equipaments sociosanitaris ubicats al voltant de l’Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol.
Àmbit E Carretera de Can Ruti (Canyet)
En aquest àmbit la proposta comporta l’obtenció de la titularitat pública de la parcel·la de sòl
urbà consolidat de 11.810 m² de superfície, situada amb front a la carretera d’accés a Can
Ruti i al costat del Centre de disminuïts psíquics profunds Can Ruti. D’acord amb el Pla
especial equipaments urbans i parc forestal Can Ruti, aprovat a l’any 1981, en aquesta
parcel·la es preveu la implantació d’un equipament públic d’ús sanitari i assistencial amb
una edificabilitat potencial de 4.724 m².
Objectiu 3: Fomentar la preservació dels espais agroforestals i la protecció dels espais amb
valor ambiental, històric i paisatgístic de la Serralada de Marina.
Àmbit E Carretera de Can Ruti (Canyet)
En aquest àmbit la Modificació del PGM comporta l’obtenció de la titularitat pública dels sòls
situats dins la zona agroforestal ubicada entre els turons d’en Seriol i de Miravitges i
confrontants a l’Escola de Natura Angeleta Ferrer (Masia de Can Miravitges), inclosos dins
l’àmbit del Pla especial de protecció del patrimoni de Badalona i del Pla especial de
protecció i millora del sector sud de la Serralada de Marina.
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Àmbit F Camí antic a Montcada (Canyet)
En aquest àmbit la Modificació del PGM comporta l’obtenció de la titularitat pública de la
parcel·la superfície situada al camí vell a Moncada al costat de la urbanització Vallençana,
ubicats en l’entorn del turó i l’ermita de Sant Onofre i del Monestir de Sant Jeroni de la
Murtra, inclosos dins els àmbits del Pla especial de protecció del patrimoni de Badalona, del
Pla especial de protecció i millora del sector sud de la Serralada de Marina i de l'Espai
d'Interés Natural de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs i dins la Xarxa Natura 2000.
Execució del planejament
Considerant que a l’àmbit del polígon les Guixeres l’ordenació proposa una actuació
urbanística aïllada que, per raó de la transformació dels usos preexistents al polígon les
Guixeres dóna lloc a un increment de l’aprofitament urbanístic, per l’execució de la
Modificació del PGM es defineix un únic polígon d’actuació, que es desenvoluparà
mitjançant el sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, als únics
efectes de cessió del 10%, d’acord amb l’apartat c de l’article 40.2 del RLU.
L’àmbit del polígon d’actuació té una superfície de 47.781,90 m² i abasta els sòls urbans no
consolidats qualificats de zona industrial (clau 22c3-a) inclosos a l’àmbit A camí de les
Guixeres, els sòls urbans no consolidats qualificats de sistema viari (clau 5), sistema
d’espais lliures (clau 6c), sistema d’equipaments (clau 7b) i zona industrial (clau 22c3-b)
inclosos a l’àmbit B2 carrer del Torrent de Vallmajor, els sòls urbans consolidats qualificats
de zona industrial (claus 22c2c i 22c3) inclosos a l’àmbit C avinguda del Maresme i els sòls
urbans consolidats qualificats de sistema d’equipaments (claus 7c-I i 7c-II) inclosos a l’àmbit
E carretera d’accés a Can Ruti, delimitats al plànol P.04 GESTIÓ.
Canvis proposats al sistema d’equipaments i espais lliures
Les superfícies de les reserves de sòl per a espais lliures i equipaments previstos al
planejament vigent i per la Modificació del PGM proposada, es resumeixen en el quadres
següents:
SÒL URBÀ
Planejament
Proposta
Balanç
vigent
MPGM
Sistema espais lliures àmbit B1
285 m²
+285 m²
Sistema equipaments àmbit B1
10.240 m²
20.950 m²
+10.710 m²
Sistema espais lliures àmbit B2
1.750
+1.750 m²
Sistema equipaments àmbit B2
12.210 m²
2.445 m²
-9.765 m²
TOTAL
22.450 m²
25.430 m²
+2.980 m²
SÒL NO URBANITZABLE

Planejament
vigent

Proposta
Balanç
MPGM
Sistema equipaments àmbit D
12.350 m²
+12.350 m²
TOTAL
12.350 m²
+12.350 m²
En sòl urbà, l’increment de 10.710 m² de superfície destinada a sistema d’equipaments
públics de l’àmbit B1 carrer de la Mecànica-BCIN compensa la reducció de 9.765 m² de
superfície del sistema d’equipaments públics de l’àmbit B2 carrer del Torrent de Vallmajor,
el que representa un increment global de 945 m² de superfície destinada a sistema
d’equipaments públics.
En sòl urbà, l’increment de 285 m² de superfície destinada a sistema d’espais lliures públics
de l’àmbit B1 carrer de la Mecànica - BCIN (clau 6b) i l’increment de 1.750 m² de superfície
destinada a sistema d’espais lliures públics de l’àmbit B2 carrer del torrent de Vallmajor
(clau 6c), representa un increment global de 2.035 m² de superfície destinada a sistema
d’espais lliures públics.
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En sòl no urbanitzable, a l’àmbit D avinguda del Llenguadoc s’incrementa en 12.350 m² la
superfície destinada a sistema d’equipaments públics.
Des del punt de vista quantitatiu, a Modificació del PGM presenta un balanç global positiu
de 15.330 m² de superfície: 2.980 m² de superfície destinada a sistema d’espais lliures i
equipaments públics en sòl urbà i de 12.350 m² de superfície de sòl destinada a sistema
d’equipaments públics en sòl no urbanitzable.
D’altra banda, al sector F, l’Ajuntament de Badalona, obté la titularitat de 11.810 m² de
superfície de sòl urbà destinada a sistema d’equipaments públics d’ús sanitari i assistencial,
amb una edificabilitat potencial de 4.724 m².
Les parcel·les d’equipaments situades a l’àmbit D avinguda del Llenguadoc i la parcel·la
d’equipaments de l’àmbit E carretera de Can Ruti, confrontant al Centre de disminuïts
psíquics profunds Can Ruti, permetran la implantació d’equipaments públics amb usos
vinculats a les funcions de recerca i docència sociosanitària, en un sector de la ciutat amb
molt bona accessibilitat per la seva proximitat a la ronda B-20 i al conjunt d’equipaments
ubicats al voltant de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, compaginant el
desenvolupament d’una xarxa de serveis públics d’interès social amb la protecció del
patrimoni cultural i natural de la Serralada de Marina.
Atenent a les característiques i al caràcter dels espais d’equipaments que es proposen o
s’obté la seva titularitat, es considera que el balanç des del punt de vista qualitatiu també és
altament positiu.
Així mateix, i d’acord amb el que disposa l’article 97 del TRLU, l’adequada projecció dels
interessos públics de la modificació proposada queda acreditada atès que a nivell de l’àmbit
del pla, no es redueix la superfície dels sòls qualificats d’equipaments de titularitat pública
previstos o existents i la compensació de la seva superfície es produeix mitjançant la
qualificació com a equipaments públics de sòls d’igual classificació, qualitat i funcionalitat
per a la implantació dels usos propis d’aquesta qualificació.
Edificabilitat
La Modificació de PGM proposa un increment d’edificabilitat d’ús industrial i comercial als
àmbits A camí de les Guixeres i B2 carrer del Torrent de Vallmajor, de 12.800 m² i 13.600
m² respectivament. Així mateix, a l’àmbit C avinguda del Maresme es proposa una reducció
d’edificabilitat d’ús industrial i terciari de 26.623,87 m². Considerant que el reequilibri
d’edificabilitat que proposa la MPGM no comporta ni un increment de sostre edificable ni de
l’intensitat de l’ús, no és necessari incrementar les reserves de sòl destinades a espais
lliures públics i equipaments públics.
Planejament
Proposta MPGM
Balanç
vigent
Sostre edificable àmbit A
+12.800,00 m²
12.800,00 m²
Sostre edificable àmbit B
m²
+13.600,00 m²
13.600,00
Sostre edificable àmbit C
41.655,35 m²
15.031,48 m²
-26.623,87 m²
TOTAL
41.655,35 m²
41.631,48 m²
-223,87 m²
Justificació de la reserva de sòls per a sistemes a l’àmbit del Pla parcial de les Guixeres
D’una banda, si considerem els àmbits A, B1 i B2, els 26.400 m² de sostre edificable d’ús
industrial de nova implantació i l’increment de 2.980 m² de superfície de sòl destinada als
sistemes d’equipaments i espais lliures resultants de la proposta, s’obté una ràtio d’11,29
m² de sòl destinat a sistemes d’equipaments i espais lliures per cada 100 m² de sostre
destinat a ús industrial de nova implantació.
D’altra banda, considerant les superfícies dels sistemes d’espais lliures i equipaments
públics i el sostre industrial definits al planejament vigent i resultants de la proposta de
MPGM, per al sector de les Guixeres definit al PGM obtenim els següents estàndards:
Planejament vigent

Proposta MPGM
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Sostre edificable ús industrial
Superfície zones verdes 6b/6c
Estàndard m² sòl zones verdes / 100 m² sostre ind.
Superfície equipaments públics 7b
Estàndard m² sòl equipaments públics / 100 m² sostre
ind.
Superfície total sistemes 6b/6c + 7b
Estàndard m² sòl sistemes 6b/6c+7b / 100 m² sostre
ind.

178.824,80 m²
68.748 m²

205.224,80 m²
70.783 m²
m²s/100
34,49 m²st
38,44 m²s/100m²st
46.633 m²
47.578 m²
m²s/100
26,08 m²s/100m²st
23,18 m²st
118.361 m²
115.381 m²
m²s/100
64,52 m²s/100m²st
57,67 m²st

Dins l’àmbit del sector de les Guixeres, considerant els 205.224,80 m² de sostre edificable
d’ús industrial i la superfície de 118.361 m² de sòl destinat als sistemes d’equipaments i
espais lliures resultants de la proposta, s’obté una ràtio de 57,67 m² de sòl destinat a
sistemes d’equipaments i espais lliures per cada 100 m² de sostre destinat a ús industrial.
Per tant, dins l’àmbit de la MPGM i dins l’àmbit del Pla parcial de les Guixeres, es garanteix
amb escreix el compliment de les reserves mínimes definides a l’article 100 del TRLU,
calculades a raó de 5 m² per cada 100 m² de sostre d’altres usos que no siguin el
residencial.
Justificació de la qualitat i funcionalitat dels sòls que es proposa qualificar d’equipaments
públics, per a la implantació dels usos propis d’aquesta qualificació
A nivell global de l’àmbit de la Modificació del PGM, la compensació de la qualificació
d’equipaments de titularitat pública es produeix mitjançant la qualificació com a
equipaments públics de sòls d’igual classificació, qualitat i funcionalitat per a la implantació
dels usos propis d’aquesta qualificació.
Justificació de l’adequada projecció dels interessos públics de la proposta
Considerant les superfícies de sòl destinat a sistemes de titularitat municipal, el
desenvolupament de la proposta comporta la obtenció dels sols urbans qualificats de
sistema de parcs i jardins urbans de 18.086 m² de superfície, adjacents al centre
d’equipaments i serveis BCIN pendents d’expropiació i els sols urbans qualificats de
sistema viari i sistema d’equipaments públics d’ús sanitari i assistencial de 12.355 m² de
superfície, corresponents als sòls de l’àmbit F amb front a la carretera de Can Ruti.
D’altra banda, el desenvolupament de la proposta comporta la obtenció de la titularitat
municipal dels sols urbanitzables no delimitats i no urbanitzables amb destí a sistema
d’equipaments públics, sistema de parc forestal i protecció de sistemes, de 43.491 m² de
superfície, inclosos als àmbits D, E i F.
Per tant, si es consideren els 52.610 m² de superfície de sòl destinat a sistemes de
titularitat municipal actuals i els 103.692 m² de superfície de sòl destinat a sistemes de
titularitat municipal que comporta el desenvolupament de la proposta, s’obté un increment
global de 51.082 m² de superfície de sol destinat a sistemes de titularitat municipal, dels
quals 7.591 m² es troben en sòl urbà i 43.491 m² en sòl no urbanitzable.
Resum numèric
El resum comparatiu entre les qualificacions del planejament vigent i la Modificació del
PGM proposada és el següent:
SUPERFICIES SISTEMES I ZONES
Planejament
Proposta
Clau
vigent m²
MPGM m²
Àmbit A camí de les Guixeres (Guixeres)
Sòl urbà. Sistema de serveis tècnics
4
12.200,00
22c
Sòl urbà. Zona industrial
3
12.200,00
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Àmbit B1 carrer de la Mecànica - BCIN (Guixeres)
Sòl urbà. Sistema viari B1
Sòl urbà. Sistema parcs i jardins B1
Sòl urbà. Sistema d’equipaments locals B1

5
6b
7b

12.645,00
10.240,00

1.650,00
285,00
20.950,00

5
7b
22c
3

5.315,00
12.210,00

2.655,00
4.220,00

1.459,15

1.459,15

1.936,33

1.936,33

1.260,89

1.260,89

1.590,53

1.590,53

Sòl urbà. Zona industrial (parcel·la 10c)

22c
2b
22c
2b
22c
3
22c
3

Àmbit D avinguda del Llenguadoc (Bonavista)
Sòl no urbanitzable. Zona de verd privat
Sòl no urbanitzable. Sistema d’equipaments locals

8b
7b

12.350,00

Àmbit B2 carrer del Torrent de Vallmajor (Guixeres)
Sòl urbà. Sistema viari B2
Sòl urbà. Sistema d’equipaments locals B2
Sòl urbà. Zona industrial B2

10.650,00

Àmbit C avinguda del Maresme (Zona industrial sud)
Sòl urbà. Zona industrial (parcel·la 5)
Sòl urbà. Zona industrial (parcel·la 9)
Sòl urbà. Zona industrial (parcel·la 10b)

Àmbit E carretera de Can Ruti (Canyet)
Sòl urbà. Sistema viari
5
Sòl urbà. Sistema d’equipaments intensitat I
7c-I
Sòl urbà. Sistema d’equipaments intensitat II
7c-II
Sòl urbanitzable no delimitat. Sistema d’equipaments
locals
7b
Sòl no urbanitzable. Sistema d’equipaments locals
7b
Sòl no urbanitzable. Protecció de sistemes
9
Sòl no urbanitzable. Sistema parc forestal de
conservació
27
Àmbit F camí vell a Montcada (Canyet)
Sòl
no
urbanitzable.
Sistema
d’equipaments
metropolitans
7c
Sòl no urbanitzable. Lliure permanent
26
Sòl no urbanitzable. Sistema de parc forestal de
repoblació
28

EDIFICABILITAT SISTEMES
Àmbit B1: Carrer de la Mecànica - BCIN (Guixeres)
Sòl urbà. Sistema d’equipaments tipus sociocultural
Sòl urbà. Sistema d’equipaments tipus cultural i
tècnicoadministratiu

12.350,00

545,00
255,00
11.555,00

545,00
255,00
11.555,00

810,00
1.396,00
1.610,00

810,00
1.396,00
1.610,00

16.975,00

16.975,00

1.683,00
9.814,00

1.683,00
9.814,00

8.667,00

8.667,00

Clau

Planejament
vigent m²

Proposta
MPGM m²

7b

6.144,00

7b

12.570,00
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Àmbit B2: Carrer del Torrent de Vallmajor (Guixeres)
Sòl urbà. Sistema d’equipaments

7b

EDIFICABILITAT TOTAL SISTEMES

EDIFICABILITAT ZONES

2.970,00
6.144,00

Clau

15.540,00

Planejament
vigent m²

Proposta
MPGM m²

Àmbit A: Camí de les Guixeres (Guixeres)
Sòl urbà. Zona industrial

22c3a

11.500,00

Àmbit B2: Carrer del Torrent de Vallmajor (Guixeres)
Sòl urbà. Zona industrial
Sòl urbà. Zona industrial

22c3b
22c3b

3.600,00
5.400,00

Àmbit C: Avinguda del Maresme (Zona industrial sud)
Sòl urbà. Zona industrial (parcel·la 5)
22c2b
Sòl urbà. Zona industrial (parcel·la 9)
22c2b
Sòl urbà. Zona industrial (parcel·la 10b)
22c3
Sòl urbà. Zona industrial (parcel·la 10c)
22c3

11.130,00
11.876,89
8.774,86
9.873,60

2.642,20
3.567,50
2.521,78
9.873,60

EDIFICABILITAT TOTAL ZONES
41.655,35
39.105,08
Sol·licitud d’informe als organismes afectats i audiència als ajuntaments limítrofes
D’acord amb l’article 85.5 del TRLU s’ha sol·licitat informe als següents organismes afectats
per raó de llurs competències sectorials:
ORGANISME
Data
Data sortida Data recepció
resposta
Departament de Política Territorial i Obres
08/02/2012
09/02/2012
Públiques:
- Secretaria per a la Mobilitat
23/03/2012
- Secretaria per a la Planificació Territorial
- Direcció General de Carreteres
12/12/2012
Autoritat del Transport Metropolità
08/02/2012
09/02/2012
14/03/2012
Consorci del Parc de la Serralada de Marina
08/02/2012
09/02/2012
25/04/2012
Ministerio de Fomento:
08/02/2012
09/02/2012
09/08/2012
- Demarcación de Carreteras del Estado en
Cataluña
Direcció General de Comerç
21/12/2012
27/12/2012
25/2/2013
En data 14 de març de 2012 s’ha rebut l’informe favorable emès per l'Autoritat del Transport
Metropolità, en resposta a la sol·licitud efectuada en data 8 de febrer de 2012. Tanmateix,
en data 23 de març de 2012 s’ha rebut el mateix informe favorable emès per l'Autoritat del
Transport Metropolità, en resposta a la sol·licitud efectuada en data 8 de febrer de 2012 a la
Secretaria per a la Mobilitat. Les recomanacions que es fan a l’informe emès per l'ATM,
s’han incorporat a l’Estudi d’Avaluació de la mobilitat generada associat a la Modificació del
PGM.
En data 25 d’abril de 2012 s’ha rebut l’informe favorable emès per el Consorci del Parc de
la Serralada Marina, en resposta a la sol·licitud efectuada en data 9 de febrer de 2012, amb
el benentès que a la normativa de la MPGM s’afegeixi la següent prescripció:
En relació a I’àmbit D:
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Es produeix un canvi en la titularitat dels terrenys, passen a ser de propietat pública, i un
canvi de qualificació dels terrenys, que passen a tenir la consideració d’equipament (clau
7b). Aquesta requalificació prové de la compensació per pèrdua d’un àmbit d’equipament
situat en sòl urbà inclòs en el conjunt de la MPPGM. No es defineixen les característiques
d’ús i edificació d’aquesta peça d’equipament que segons I’art. 14 de la normativa
urbanística en tot allò no regulat específicament s’han de regir per I’establert per al sistema
d’equipaments als arts. 21 1 al 217 de les NNUU del PGM.
Malgrat tenir una posició de vora urbana, els terrenys ocupats per aquest àmbit estan
inclosos dins I’espai natural el Parc de la Serralada de Marina i per tant s’han de sotmetre a
les determinacions del Pla especial de protecció que el regula, que tot i estar redactat com
a desplegament del PGM, estableix una sèrie de restriccions respecte de les Normes
Urbanístiques del darrer.
Conseqüentment, en compliment de l’art. 20.1.b del Pla especial, les condicions d’ús i
d’edificació de I'equipament resultant s’haurà d’adequar al tipus d’ordenació de la zona a la
que s’adscriu a fi i efecte d’aconseguir una major integració amb I'entorn, un menor impacte
mediambiental i un desenvolupament que asseguri I'equilibri del sector. Tanmateix serà
necessari, en compliment de I'art. 20.2, sol·licitar I'informe previ i preceptiu de I'òrgan gestor
del Parc en la tramitació del pla especial que defineixi I'ús i les característiques i la idoneïtat
d’instal·lació en I'indret referit.
En data 9 d’octubre de 2012 s’ha rebut l’informe favorable emès per la Demarcación de
Carreteras del Estado en Cataluña en resposta a la sol·licitud efectuada en data 8 de febrer
de 2012.
En data 12 de desembre de 2012 s’ha rebut l’informe favorable emès per Direcció General
de Carreteres, en resposta a la sol·licitud efectuada per la Comissió Territorial d’Urbanisme
de l’àmbit metropolità de Barcelona, on s’estableixen les següents prescripcions:
1. S’haurà de respectar les limitacions en les zones de protecció de la carretera C-31,
d’acord amb el Títol Quart (Regim d’ús i protecció) del Decret legislatiu 212009, de 25
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. En aquest sentit, en I'àmbit
A de la modificació puntual s’haurà de respectar, d’acord amb la mateixa, la línia
d’edificació a 50 m de I’aresta exterior de la calçada troncal en sentit Barcelona de
I'autopista C-31.
2. A l’àmbit A de la modificació puntual s’ha de respectar, d’acord amb la mateixa, el gàlib
edificatori a la separació de 10 m respecte el límit del sòl privat adjacent al Camí de les
Guixeres, sempre que quedi mes enllà dels 50 m respecte I'aresta exterior de la calçada
troncal en sentit Barcelona de l’autopista C-31.
3. A l’àmbit B de la modificació puntual s’ha de respectar, d’acord amb la mateixa, el gàlib
edificatori a la separació de 10 m respecte el límit del sòl privat adjacent al carrer del
Torrent de Vallmajor.
4. Ates que el vial que segueix I'itinerari del Torrent de Vallmajor forma part de la xarxa
viaria proposada pel Pla territorial metropolità, caldrà que les actuacions urbanístiques que
es plantegi dur-hi a terme siguin coherents amb les determinacions d’aquest Pla.
5. Qualsevol actuació que es plantegi en la zona d’afectació de les calçades laterals de la i
C-31 haurà de ser compatible amb el projecte de traçat TA-AB-07078 a que fa referència
I'antecedent 1 i I'haurà d’informar la Direcció General de Carreteres.
6. Qualsevol actuació que es plantegi en la zona d’afectació de I'eix de la Conreria haurà de
ser compatible amb I’estudi informatiu EI-NB-05040 a que fa referència I'antecedent 2 i
I'haurà d’informar la Direcció General de Carreteres.
7. Pel que fa a la incidència de la modificació puntual en la ronda B-20, s’haurà d’obtenir
l'informe preceptiu del Ministeri de Foment.
8. En el cas que es considerés la ubicació d’implantacions singulars a I'àmbit de la
modificació puntual s’estarà a allò que estableix el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de
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regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada per aquest tipus d’implantacions.
En aquest supòsit caldrà que el corresponents projectes de les implantacions singulars
incorporin un estudi d’avaluació de la mobilitat generada que acrediti el correcte
funcionament de la xarxa viaria amb la incorporació, a càrrec dels promotors, de les
actuacions que aquest efecte resultin necessàries.
9. Les actuacions que es plantegi en els àmbits A i B d’aquesta Modificació puntual hauran
d’incloure I'obligació, per part del promotor, del compliment de la Llei 16/2002, de 28 de
juny, de protecció contra la contaminació acústica i de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. En el cas de
produir-se, contaminació acústica o enlluernament sobre les carreteres, el promotor haurà
d’executar, a càrrec seu, les mesures de protecció pertinents.
10. No es permetran activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu que
afecti a la seguretat viaria en les zones adjacents a les carreteres. Totes les activitats
hauran de complir amb tot allò que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de I'Administració Ambiental i el reglament corresponent que figura en
el Decret 136/1999, de 18 de maig.
11. Pel que fa a la publicitat visible des de l’autopista C-31 caldrà respectar els
requeriments establerts en l’article 42 del Text refós de la Llei de Carreteres, modificat per
la Llei 10/(2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació
normativa.
En data 25 de febrer de 2013 s’ha rebut l’informe favorable emès per la Direcció General de
Comerç, un cop es recullin en la normativa d’aquesta figura de planejament les següents
prescripcions:
- Afegir la referència al Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels
equipaments comercials, o normativa sectorial que el substitueixi i sigui vigent, pel
que fa a la classificació dels establiments comercials i la localització i ordenació de
l’ús comercial.
- A tot aquest sector li és d’aplicació els articles 6.1 i 9.5 del Decret Llei 1/2009,
concretament els que es refereixen als establiments comercials singulars (ECS), que
comprenen únicament els establiments de venda a l’engròs i els dedicats,
essencialment, a la venda d’automoció i carburants, d’embarcacions i altres vehicles,
de maquinària, de materials per a la construcció i articles de sanejament, de
pirotècnia, i els centres de jardineria i els vivers, tots els quals es poden implantar en
tots els àmbits on el planejament urbanístic vigent admeti I'ús comercial.
- Clarificar el règim de compatibilitat de I'ús comercial amb la resta d’usos concretant
més específicament quin sostre es destina a ús estrictament comercial i a quines
categories d’establiments comercials atès que, d’acord amb, l’article 10.2 del Decret
Llei 1/2009, "els ajuntaments, en el cas de formular; modificar o revisar el seu
planejament urbanístic general, han de considerar l’ús comercial i concretar el sòl en
el qual aquest ús és admès, d’acord amb la delimitació de la trama urbana
consolidada aprovada del seu municipi, així com el règim de compatibilitats amb altres
usos". En aquest sentit, cal clarificar que només s’admeten els establiments
comercials singulars (ECS).
- Respecte a la dotació de places d’aparcament relacionada amb els grans
establiments comercials, si s’escau, sempre que no es defineixi una tipologia que
requereixi una dotació superior, cal que s’adeqüi al que determina l’article 12 del
Decret 378/2006, d’un mínim de dues places per cada 100 m² edificats en fase de
planejament urbanístic, que continua vigent d’acord amb la Disposició Transitòria
Tercera del Decret Llei 1/2009, fins a l’entrada en vigor del desplegament
reglamentari d’aquest Decret Llei.
Conclusions
Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 8 /25-06-13 pag. 74
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

El text refós de la Modificació del Pla general metropolità a les parcel·les situades al polígon
industrial de les Guixeres, a l’avinguda del Maresme i a l’avinguda de Llenguadoc que es
presenta per a donar per verificat, incorpora les prescripcions de la resolució del Conseller
de Territori i Sostenibilitat de data 24 de desembre de 2012 i les prescripcions dels informes
sectorials emesos pel Consorci del Parc de la Serralada Marina, la Direcció General de
Carreteres i la Direcció General de Comerç:
− S’ha incorporat al document l’ordenació de l’àmbit B1 carrer de la Mecànica-BCIN i
l’ajust de l’ordenació de l’àmbit B2 carrer del Torrent de Vallmajor, que comporta un
increment total en sòl urbà de 2.980 m² de superfície destinada a sistema d’espais
lliures i equipaments públics.
− S’han afegit al document l’annex F.4 amb els informes emesos pels serveis tècnics
municipals amb la valoració de les finques objecte de permuta, la valoració de la finca
situada al carrer del Torrent de Vallmajor s/n i l’avaluació del cost de les obres
d’urbanització pendents d’executar del sectors A i B2, l’annex F.7, amb la justificació
de la qualitat i funcionalitat dels sòls que es proposa qualificar d’equipaments públics i
l’annex F.8, amb la Justificació de l’equilibri en termes de valor del sòl, dels terrenys
qualificats de sistemes d’equipaments pel planejament vigent i la proposta de
Modificació del PGM.
− S’han incorporat a la normativa del document les prescripcions derivades dels
informes del Consorci del Parc de la Serralada Marina i de la Direcció General de
Carreteres. Així mateix, s’ha incorporat l’annex F.9 amb el Projecte de traçat TA-AB07078 i l’Estudi informatiu EI-NB-05040.
− S’ha complementat el document amb la relació de propietaris o titulars d’altres drets
reals sobre les finques afectades, públiques o privades, durant els cinc anys anteriors
a l’inici del procediment de modificació, mitjançant les certificacions del Registre de la
propietat, d’acord amb el que determina l’article 99 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
− S’ha delimitat un polígon d’equidistribució que abasta els sòls urbans no consolidats
de titularitat pública dels àmbits A i B i els sòls urbans consolidats de titularitat privada
dels àmbits C i E, garantint el repartiment dels beneficis i càrregues i les cessions
d’aprofitament urbanístic i s’ha concretat el sistema d’execució per reparcel·lació en
la modalitat de compensació bàsica.
− S’ha adaptat la memòria, la normativa i l’estudi econòmic i financer del document,
introduint el deure de cessió a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de
l’aprofitament urbanístic que es proposa als àmbits A i B2 del polígon de les
Guixeres. Tanmateix, a l’Agenda s’ha previst el desenvolupament dels sòls del
polígon d’actuació així com dels sòls externs de cessió que deriven de les obligacions
establertes en el conveni.
− S’ha completat el document amb l’annex F.6, on es justifica que la reserva de sòl per
sistemes que es mantenen en l’àmbit del Pla parcial Guixeres garanteixen el
compliment de les reserves mínimes d’acord amb el Text refós de la Llei d’urbanisme,
calculades a raó de 5 m² per cada 100 m d’altres usos que no siguin el residencial, i,
per tant, que el canvi de qualificació a sòl industrial es produeix sobre els excedents.
− S’han concretat al document les condicions d’ordenació dels àmbits A, B2 i C amb la
incorporació dels plànols P03, P05a i P05b2, on es defineix amb major detall la
relació amb l’entorn i la topografia i una major concreció de la urbanització del vial
previst a l’àmbit B2.
− S’ha suprimit l’ús d’oficines a les subzones industrials 22c2-a i 22c2-b corresponents
als àmbits A i B2 del polígon de les Guixeres.
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S’han incorporat a la normativa del document les prescripcions de l’informe emès per
la Direcció General de Comerç per a les zones industrials dels àmbits A i B2 del
polígon de les Guixeres, especificant que per als àmbits A i B2 del polígon de les
Guixeres, la totalitat del sostre es pugui destinar als usos comercials permesos a
l’article 311 de les NNUU del PGM per a les zones industrials i que s’admeten els
establiments comercials singulars (ECS) definits a l’article 6.1 i 9.5 del Decret Llei
1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials i s’ha
incorporat la prescripció sobre la dotació de places d’aparcament relacionada amb els
grans establiments comercials.
− S’ha clarificat a la normativa del document que els altells computen als efectes
d’edificabilitat, sigui quina sigui la seva alçada. Respecte al nombre d’activitats, als
àmbits A i B2 s’ha suprimit l’arrodoniment per excés i a l’àmbit C s’ha definit el
nombre d’activitats per a cada parcel·la. Així mateix, als àmbits A, B2 i C s’han
concretat les condicions d’accés i de façana mínima per a cada activitat.
− S’ha suprimit el paràgraf de la normativa on s’admetia amb caràcter general la
superposició d’indústries.
D’acord amb l’apartat 2 de l’article 112 del Reglament de la Llei d’urbanisme, els canvis
introduïts al document de la MPGM per donar compliment a la resolució del Conseller de
Territori i Sostenibilitat i a les prescripcions dels informes sectorials del Consorci del Parc
de la Serralada Marina, de la Direcció General de Carreteres i de la Direcció General de
Comerç, no comporten l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general o al model
d’ordenació del territori ni respecte a la classificació del sòl i no es consideren canvis
substancials.
Així mateix, d’acord amb l’apartat 3 de l’article 112 del Reglament de la Llei d’urbanisme,
els canvis introduïts al document consistents en l’ampliació i l’ajust de les qualificacions
urbanístiques dels sòls qualificats de sistemes viari, d’espais lliures i d’equipaments i zona
industrial de l’àmbit B, al no estar inclosos en els casos indicats en l’apartat 2 de l’article
112, no comporten l’exigència d’un nou termini d’informació pública, però s’han de fer
constar en l’acord d’aprovació.
Vista la proposta i atès que la documentació compleix amb les disposicions establertes pel
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d’urbanisme i el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós
de la Ley de Suelo, s’informa favorablement prosseguir amb la tramitació de la Modificació
del Pla general metropolità a les parcel·les situades al polígon industrial de les Guixeres, a
l’avinguda del Maresme i a l’avinguda de Llenguadoc.”
Vist l’informe subscrit en data 10 de juny de 2013 pel Departament Jurídic de l’Àrea
d’Urbanisme i que reproduït literalment diu el següent:
“PROPOSTA PRESENTADA
El mes de gener de 2012 el Departament de Planejament Urbanístic de l’Àrea d’Urbanisme
i Territori va redactar la Memòria de la Modificació puntual del PGM d’àmbit discontinu amb
una superfície total dels àmbits de 101.631,90 m². L’objecte d’aquesta proposta era articular
i definir un projecte que permetés el reequilibri del sòl industrial del municipi, ampliant i
complementant el conjunt de sistema d’equipaments sociosanitaris ubicats al voltant de
l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, fomentant la protecció i preservació dels
espais agroforestals de la Serralada de Marina així com els espais amb valor ambiental,
històric i paisatgístic adjacent als entorns protegits al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra i
el del Serrat de les ermites de Sant Onofre i de sant Climent, en definitiva potenciar el
reequilibri del teixit industrial i el foment de l’activitat econòmica, científica i assistencial de
la ciutat.
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Igualment, aquesta Memòria incorporava la documentació de la present modificació de
PGM la proposta del text del conveni urbanístic a signar entre l’Ajuntament de Badalona i la
societat Eurostanding, S.A. on es concreta la permuta de les finques de conformitat amb els
valors determinats en l’informe emès per la tècnica adscrita al departament de Gestió
urbanística i que consta a l’expedient, que fan possible assolir juntament amb l’instrument
de planejament proposat, el reequilibri del teixit industrial i de foment de l’activitat científica i
assistencial.
La proposta de modificació del PGM, juntament amb el conveni, va ser aprovada amb
caràcter inicial pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 31 de gener de 2012, i es
van sotmetre a informació pública mitjançant la publicació de l’acord al diari El País de data
10 de febrer de 2012, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 16 de febrer de
2012, al Tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona.
Juntament amb l’acord d’aprovació inicial es va disposar l’obertura del termini d’informació
pública de l’instrument d’ordenació urbanística i del text del conveni durant el termini d’un
mes.
Durant aquest termini d’informació pública s’han presentat al·legacions per part del Sr.
Francesc Navarro Moreno, assessor del Grup Municipal Socialista i pel Sr. Àlex Mañas
Ballesté, en nom del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 26 de juny de 2012 va acordar resoldre les al·legacions
presentades i aprovar amb caràcter provisional la modificació puntual del Pla General
Metropolità format per quatre sectors denominats A) Camí de les Guixeres, B) carrer del
Torrent de Vallmajor, C) Avinguda del Maresme, D) Avinguda del Llenguadoc i E) Carretera
de Can Ruti de Badalona.
En data 19 de desembre de 2012 el Conseller de Territori i Sostenibilitat va resoldre
suspendre l’aprovació definitiva de la modificació del PGM presentada, fins que s’aprovi un
text refós que incorpori un seguit de prescripcions.
En data 6 de juny de 2013 el Departament de Planejament Urbanístic va emetre un informe
mitjançant el qual es posa de manifest que s’han incorporat les prescripcions de la resolució
del Conseller de Territori i Sostenibilitat. Tanmateix, deixa constància que les prescripcions
incorporades i els canvis introduïts no tenen la consideració de canvis substancials.
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 13/D 3-11 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.
De conformitat amb el vigent article 104 del TRLU en relació amb l’article 26.3 del RLU,
s’incorpora el text del conveni urbanístic a signar entre l’Ajuntament de Badalona i la
societat Eurostanding, SA.
PROCEDÈNCIA DE LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS
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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 del Pla general metropolità a
les parcel·les situades al polígon industrial de les Guixeres, a l’avinguda del Maresme i a
l’avinguda del Llenguadoc de Badalona, amb una superfície total de 124.516,90 m², el qual
incorpora les prescripcions de la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat, del 19
de desembre de 2012 i d’altres incorporats d’ofici, amb el benentès que els canvis introduïts
a la memòria no tenen la naturalesa de canvis substancials, en els termes que s’expressen
els apartats 2 i 3 de l’article 112 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya
(aprovat pel Decret 305/2006), d’acord amb l’informe tècnic emès. Aquesta actuació
urbanística es promou i tramita per aquesta Corporació municipal a l’empara de l’article 76
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost.
SEGON.- Donar trasllat de la documentació de l’expedient al Conseller de Territori i
Sostenibilitat per tal d’assolir l’aprovació definitiva, d’acord amb l’article 79 del TRLUC.”
A la vista del tenor literal de l’abansdit acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de
data 19 de desembre de 2012, l’Alcaldia, prèvia declaració d’urgència, sotmet a la
RATIFICACIÓ del Ple el precedent acord de la Junta de Govern Local de data 14 de juny
de 2013, del contingut de la qual se n’ha donat compte a la Comissió Informativa de l’Àmbit
de Territori de data 14 de juny de 2013, a tots els efectes legals.
SENYOR MAÑAS: Sí, bé senyor Garcia Albiol, no és la primera vegada, crec que és la
tercera vegada que parlarem en aquest Ple d’aquest conveni urbanístic. Ahir el senyor
Wert, el ministre d’Educació, recomanava en aquells estudiants que no traguessin una
mitjana de 6,5 que pensessin el seu futur i es dediquessin a una altra cosa. Vostè com a
alcalde, i com a regidor d’Urbanisme, perquè vostè és el màxim responsable de l’urbanisme
d’aquesta ciutat, i n’és el regidor ja que no té delegades les competències, amb matèria
urbanística no arriba ni 4. Per tant, podria pensar si ja que segueix i seguirà fent d’alcalde,
fer d’alcalde, però potser posar a algú que tingui un cert criteri o una certa visió estratègica
de la ciutat al capdavant de la regidoria d’Urbanisme. I per què dic això? Perquè la gent que
ens escolta pot revisar quines són les aprovacions en matèria urbanística que han vingut en
aquest Ple, són pràcticament nul·les. Des que vostè és alcalde i regidor d’Urbanisme, la
Comissió Informativa que dictamina els aspectes relacionats amb la planificació de la ciutat
a nivell territorial, pràcticament són pocs els dictàmens que es dóna compte o que vénen a
Ple, i normalment són fruit de la iniciativa privada. El senyor Garcia Albiol només ha emprès
dues grans propostes urbanístiques en aquesta ciutat. Una, va tenir la brillant idea de
requalificar 17 illes d’edifici que eren sòl industrial, els volia convertir en habitatge, per cert,
la promotora era Bankia, en aquell moment com que tots li vam dir que no anava massa
encertat, ho va retirar i ho va reconvertir. I l’altra iniciativa urbanística que ens ha portat
aquest mandat és aquesta. I jo tornaré a repetir el que he dit dues vegades en aquest Ple i
el que he dit en els mitjans de comunicació, més que res per fer pedagogia i perquè la gent
sàpiga què és el que estem aprovant o no, caldrà veure els vots una altra vegada del grup
municipal de Convergència i Unió en aquest Ple. El que estem aprovant és, hi havia un
senyor que havia de construir dos edificis d’oficines a l’avinguda Maresme, quan es va fer el
polígon industrial del Granland Sud, crec que es diu, el que està a la zona sud de la ciutat,
a l’Avinguda Maresme hi havia previstos dos edificis d’oficines que complementessin
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l’oferta industrial i el sòl econòmic que hi havia en aquella zona. Va arribar la crisi i
òbviament el polígon industrial Sud avui no és allò que tots voldríem que fos, que és un
sector de la ciutat amb dinamització econòmica, que generés valor afegit als nostres llocs
de treball de la ciutat, s’ha convertit més aviat amb grans magatzems que assorteixen de
productes a botigues, i enlloc de pensar com fem un pla estratègic per reconvertir el polígon
industrial Sud en quelcom que li doni valor afegit a la ciutat, el que fem és fer desaparèixer
aquests dos edificis d’oficines que s’havien de fer a l’avinguda Maresme, i fer amb el
propietari d’aquests dos possibles edificis d’oficines a l’avinguda Maresme una permuta.
Però què li permutem en aquest senyor? En aquest senyor li permutem unes finques on
podrà construir naus industrials al Polígon de les Guixeres, que segons el mateix informe
econòmic fet pel mateix promotor privat, li suposarà un benefici expectant d’11.900.000,
han sentit bé, aquest senyor admet en els seus papers que guanyarà amb aquesta
operació 11 milions nou-cents mil euros, i per què ens ho permuta? Per tres finques
rústiques forestals tocant a Montcada, que misteriosament va comprar poc abans, i que
misteriosament l’Ajuntament li valora 747.000 euros del que les a comprar pocs mesos
abans. Tota una operació urbanística que com li deia, el senyor ministres Wert a vostè el
faria dimitir de regidor d’Urbanisme, i dir-li que es dediqués a una altra cosa perquè no
arriba al 6,5. Però no només això, l’Ajuntament en aquest promotor li perdona 1.653.000
euros en concepte que farà unes obres d’urbanització al polígon industrial de les Guixeres
per donar accés des d’aquestes naus industrials al Parc de la Mediterrània. A qui estigui a
la sala present o a qui ens vegi pels mitjans de comunicació que vulgui veure a on donaran
accés aquestes obres, jo l’acompanyo per veure que no arribarà a cap parc, que arribarà a
un solar erm, i que tota aquesta operació es fa per obrir un carrer i perquè el promotor tingui
més façana edificable, més portes, per tant, més negoci possible. Però és igual, li
perdonem el 1,653.000 euros en costos d’urbanització. I és més, en el dictamen inicial que
aquí es va aprovar, que vam presentar al·legacions, que es van rebutjar les al·legacions,
que ho van tornar a aprovar i que ho envien a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, a
més a més, se li perdonava en aquest promotor el 10% d’aprofitament urbanístic que
qualsevol de vostès, si fan una casa, si fan una operació immobiliària, han de pagar a
l’Ajuntament. Això també li perdonàvem. Per tant, segurament aquest valor expectant
d’11.900.000 euros, està molt ben comptat per aquest promotor, perquè amb tants regals ja
m’agradaria a mi que s’ajudés així a les PIMEs i els autònoms d’aquesta ciutat i no a gent
que es dedica a fer operacions de permuta immobiliària, que ja ho vaig dir en aquest Ple,
per mi no són res més que un “pelotazo” urbanístic. i un altre tema que nosaltres també
vam al·legar, que no hi havia res en tot aquest dictamen i en tota aquesta operació que
justifiqués l’interès públic de la proposta. En urbanisme quan algú modifica els usos del sòl
o fa un conveni urbanístic amb un privat ha de justificar l’interès públic de la proposta, no
pot haver-hi només interès privat. Bé, el senyor Garcia Albiol ens va dir que no teníem raó,
es va rebutjar les al·legacions, i dues vegades el grup de Convergència i Unió i el Partit
Popular ho van votar a favor en el Ple. Afortunadament la mateixa Comissió d’Urbanisme
de la Generalitat de Catalunya li diu a l’Ajutnament de Badalona, entre d’altres coses “Cal
acreditar degudament l’interés públic de la modificació proposada. Cal aportar la relació real
i el valor real de les propietats permutades...” No segueixo llegint perquè l’informe és
extens, però li corregeixen el dictamen de dalt a baix, en alguns casos donant-nos la raó a
les al·legacions que presentàvem. Doncs bé, què fan avui per justificar l’interès públic de la
proposta? D’alguna manera han de justificar l’interès públic, doncs en aquest dictamen
col·len una cosa que el govern actual del Partit Popular a la ciutat pretén col·lar com a
interès públic, que és dir “a la possible ampliació que es faci del BCIN, li canviem els usos
perquè pugui tenir usos culturals i esportius” i així justifiquem tota aquesta operació i aquest
serà el gran interès públic que un senyor guanyi gairebé 12 milions d’euros. Què és el que
faríem nosaltres senyor Garcia Albiol? Ja li vaig dir en un Ple i ho he escrit en alguns llocs,
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faríem aquesta operació de fer noves naus industrials a les Guixeres en sòl que avui és
públic, des d’Engestur, que Engestur construís aquestes naus, les vengués i per tant,
aquest benefici de 12 milions d’euros passés a ser benefici públic, i pensaria conjuntament
amb aquest promotor i amb aquest empresari, com fem rendible i atractiu el polígon
industrial de Badalona Sud, perquè pugui acabar construint els seus dos edificis d’oficines.
Això és el que nosaltres faríem, dues formes molt diferents de gestionar la ciutat i de
gestionar el territori. Una fórmula que nosaltres creiem que és la de vetllar pels interessos
públics i de pensar en allò que volem que sigui la ciutat. I l’altra fórmula, que és, com que
no sé què fer, més enllà de muntar fires cada vegada que veig un espai buit i comprar
fanalets a algun país del sud-est asiàtic, com que no sé què fer, cada vegada que ve algú i
em porta un bussines sobre la taula, doncs jo li dic que sí, així de clar. Nosaltres, per allò
que avui he resumit aquí i que ja hem expressat dues vegades més en el Ple, votarem en
contra, ens alegrem que hagi tornat a passar això pel Ple, i si és possible, que en aquest
moment del tràmit no sé si serà possible o no, tornarem a presentar al·legacions. I vull dir
també que estic molt content de la incorporació del senyor Secretari en aquest Ple. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé senyor Manyas, ja li contestaré quan correspongui. Senyor
Falcó.
SENYOR FALCÓ: Sí, estic d’acord amb algunes de les coses que ha dit el senyor Mañas,
ja hi vaig estar en la primera de les aprovacions que aquest document va sofrir en aquest
Ple i per tant, hi ha algunes de les coses que ha dit el senyor Mañes amb les quals hi estic
d’acord. Nosaltres, en aquella intervenció, en la primera intervenció, vam parlar una mica
del que creiem que avui la ciutat necessita, i la ciutat necessita activitat, necessita
moviment, necessita convertir expectatives en realitats, i per tant, nosaltres en aquell
moment no ens vam oposar a fer una transferència de sostre industrial de Polígon
Badalona Sud a Guixeres perquè acompanyat d’un pla d’etapes ens va semblar que, si tal i
com ens deien els tècnics de la casa, les permutes estaven ben ajustades, doncs que es
podia generar un moviment econòmic a Badalona que bona falta ens fa. Aquest era una
mica el plantejament de sortida en aquell moment. I era un plantejament de sortida que
anava acompanyat d’una afirmació que era que nosaltres aquell dictamen el vam comentar,
no el vam estudiar a fons, però sí que el vam comentar tant amb els tècnics de la casa com
amb els tècnics de la pròpia Generalitat, i que vam demanar als tècnics de la pròpia
Generalitat que quan els arribés aquest dictamen se’l miressin amb lupa, se’l miressin a
fons, perquè no volíem que des de Badalona poguéssim haver de donar la raó en aquest
cas a les formacions politiques que plantejaven dubtes seriosos sobre la idoneïtat sobre la
operació urbanística pel que fa al seu interès públic. I la veritat és que no nosaltres
lamentem, lamentem però també ens n’alegrem, perquè viem el got mig ple, lamentem
haver de donar la raó amb algunes de les coses que van dir la resta de grups de l’oposició
en aquell dia i que van formalitzar a través d’al·legacions. La feina que va fer la direcció
d’urbanisme de la casa no és un desastre sideral, com ho explicava em sembla, i ho dic
amb tot l’afecte, a la intervenció de l’Àlex Mañas, no era un desastre sideral però sí que
evidentment era millorable. I nosaltres ens alegrem que aquest dictamen hagi tornat al Ple
havent passat pel sedàs de la Generalitat, amb un dictamen que obliga a l’Ajuntament a
rectificar, a millorar-lo. I per tant, des d’aquest punt de vista creiem que això ha estat bé que
succeís, i crec que d’aquesta manera i amb aquesta aprovació d’avui, tornem a enviar una
altra vegada el document a la Generalitat per veure si definitivament aprovem. Nosaltres
som dels que pensem que rectificar és de savis, i que el que convé és que això al final
pugui cristal·litzar en alguna cosa positiva. Potser des d’altes opcions, o des d’altres visions
el que es persegueix que això no es faci mai, perquè es veu l’empresa o els interessos
d’una empresa com alguna cosa antagònica del que són els interessos públics. Nosaltres
preferim buscar un punt d’equilibri entre una cosa i l’altra. Però creiem que serà bo que la
Generalitat això s’ho torni a mirar amb lupa i nosaltres tornarem a demanar que el que avui
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aprovem aquí la Generalitat s’ho torni a mirar amb lupa i que realment haguem fet els
deures. I els deures consisteixen, ho hem de dir, en considerar que la transferència de
sostre industrial de Polígon Badalona Sud a Guixeres no es podia fer sense tenir en compte
que la generació de sostre a Guixeres havia de comportar necessàriament un 10 %
d’aprofitament mig. Per tant, una de les primeres coses que deien els grups de l’oposició ha
acabat validada per la Generalitat. Però ara, l’Ajuntament, la ciutat, amb aquesta
rectificació, i vull repetir, rectificar és de savis, té 2.600 metres de sostre industrial a
Guixeres que abans no tenia. Per tant, des d’aquest punt de vista això queda resolt. I
després hi ha una controvèrsia pel que fa a l’origen de les permutes que han donat origen a
aquest dictamen. L’Ajuntament en el seu moment va oferir com a permuta o va adquirir com
a permuta un terreny que estratègicament és molt bo, que està al costat de les naus
industrials de Bonavista, que està a sota del castell de Godmar, de Can Miravitges, pujant
la carretera de Can Ruti a mà dreta que avui no és urbanitzable, però tothom que conegui
una mica aquell espai i que hagi anat cap a Can Ruti i que travessi la B20 i vegi aquell
espai a la dreta, sap que aquell és un terreny bo. Un terreny que està al costat de la B20,
que té expectativa de transformació i que és un bon terreny de cara al futur de per a la
ciutat. Per tant, adquireix aquesta peça. El que passa és que en les permutes aquesta peça
no es podia considerar i per tant, s’ha de fer una compensació d’equipaments, i en aquest
cas, l’Ajuntament el que proposa és compensar-los en un altre edifici municipal que ha
d’acabar trobant sortida, millora i potencialitat que és el BCIN, que estranyament està
qualificat com a social-cultural, cosa que ja és estrany però és així. I aquesta és una
proposta que proposa canviar-li la denominació a tècnic administratiu i docent, i mantenir la
qualificació de cultural i ampliar-ne els usos i l’àmbit i l’abast. I per tant, amb això es resol
d’alguna manera la qüestió plantejada de respecte a la compensació en equipaments que
calia pel que era el conjunt de la permuta. D’altra banda, la ciutat estalvia una segura
expropiació que hagués hagut de fer sí o sí, si ara no adquirís una altra de les finques, en
aquest cas una peça d’equipaments a l’entorn de Can Ruti, l’adquireix en aquests moments
enlloc d’haver-la expropiar pagant d’aquí a un temps. Adquireix, repeteixo, aquesta peça
molt bona, estratègica, crec jo, al peu de la B20. Adquireix 18.000 metres quadrats de verd
que d’una altra manera hagués hagut d’expropiar, no tenen un gran valor, però en tot cas
els hagués hagut d’expropiar, això és el que ens han dit a nosaltres els tècnics
d’urbanisme. I finalment, té un pla d’etapes per mirar d’impulsar el Polígon Industrial de
Guixeres en 12 anys, un pla d’etapes per tirar endavant aquest Polígon. Nosaltres des
d’aquest punt de vista clar, no ens agrada que hi hagi dubtes, ombres o que hi hagi una
intervenció amb la quantitat de sospites, algunes fonamentades com s’ha demostrat, de
part d’altres grups de l’oposició. Però no votarem en contra d’aquest dictamen, perquè
creiem que al final el que convé és que alguna cosa tiri endavant, alguna cosa es mogui i
metres que mai serien realitzats en el polígon Badalona Sud es puguin arribar a realitzar en
aquest cas a Guixeres. I perquè creiem que un dels futurs d’aquesta ciutat es troba en tot el
que és l’entorn de Can Ruti, un futur de docència, d’investigació, d’empresa, d’activitat
científica que forma part del que hem decidit ser com a ciutat. I això, d’una manera o una
altra hi ajuda. I en aquest sentit, no voler que això tiri endavant considerem, que seria un
error, i que el que hem de procurar és fer bé les coses, rectificar, com aquí s’ha rectificat,
esperar que ara ja definitivament això pugui ser aprovat per la Generalitat, que no hi hagi
dubtes sobre aquesta operació urbanística de cap tipus i que al final, alguna cosa passi a
Badalona en positiu. I des d’aquest punt de vista el nostre vot avui serà favorable, amb la
petició que tornarem a demanar, que això la Generalitat s’ho miri amb lupa i amb la
confiança que finalment a la segona, o a la tercera anirà la vençuda i això podrem aprovarho sense ombres i sense dubtes, que d’altra banda com he d’afirmar, en algun cas són
exagerats, i en d’altres són més que raonables i el temps ha donat la raó en aquest sentit a
algunes de les coses que s’havien plantejat inicialment.
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SENYOR SERRA: Jo crec que la Generalitat sempre ho mira amb lupa, no cal tampoc que
se’ls ho digui perquè entenc que la feina de la Comissió d’Urbanisme és validar la legalitat
d’allò que se li porta i se li presenta, i més amb un conveni com aquest. Per les persones
que ens estiguin escoltant i veient, jo crec que aquest més enllà hem d’intentar fugir de fer
un debat de ciència urbanística. Jo intentaré ser tan breu com pugui per explicar-me, no
tant per explicar, perquè això seria molt més llarg, però sí per explicar-me i per explicar
quina és la nostra posició i quina va ser la d’abans, perquè aquest és un tema que ve aquí
per tercera vegada, però clar, no per tercera vegada des de fa molt temps, sinó que fa un
any just, en el Ple del 26 de juny de l’any passat, s’estava aprovant aquest mateix
dictamen, que a la seva vegada s’havia aprovat al gener del 2012. Per tant, estem parlant
d’una cosa que aquí, en aquest Ajuntament, aquesta permuta, aquest conveni, aquest vestit
a mida d’uns interessos privats, perquè això és un vestit a mida d’uns interessos privats, el
que passa és que se’ls escapa, va gros per aquí, va gros per allà, no acaben de fer-ho bé, i
quan no peta d’una banda peta d’una altra, i quan cusen d’una màniga es trenca el camal, i
el vestit a mida no acaba de sortir. I és clar, fa un any i mig que estem parlant d’una història
com aquesta, un any i mig, de quelcom que com deia el senyor Mañas aquí hi ha qui ho
valora amb un guany de 12 milions d’euros, que es diu aviat. Per tant, si fem un vestit l’hem
de fer molt ben fet en aquest cas. Llavors després i sent el tercer Ple, jo els diré només
dues coes per intentar explicar una mica el que diem. Nosaltres des del primer moment
estem dient que aquesta permuta, aquest canvi de terrenys d’uns pels altres, no respecten
l’interès públic, i això en urbanisme vol dir el que vol dir, vol dir que no s’està fent d’una
manera equilibrada i que no es defensen els interessos ni de la ciutat, ni dels ciutadans de
Badalona, ni el patrimoni de l’Ajuntament. Ho vam dir al gener del 2012, ho vam dir al juny
de l’any passat, entremig vam presentar sis o set al·legacions en el document que es va
presentar al mes de gener, al·legacions que van ser rebutjades pel PP i per Convergència, i
per tant, es va aprovar provisionalment. I en aquell Ple, fa un any, jo avui he mirat una mica
allò que dèiem, que havia dit jo, més que res per no entrar en contradiccions, i el que els
puc dir és que l’última de les meves dues intervencions a l’últim paràgraf diu el següent: tal
com està jo dubto que es pugui aprovar i que aquest text el pugui aprovar la Comissió
d’Urbanisme de Catalunya, o de Barcelona en aquest cas, que es pugui aprovar un conveni
com aquest. I vaig acabar dient “però en qualsevol cas, si fos per nosaltres, ja els dic que
no s’aprovaria”. I el temps, un any després, ens dóna la raó, tal i com estava no es podia
aprovar. I què diu la Generalitat, perquè avui portem de fet un test refós, perquè ens
entenguin, el que es va aprovar fa un any ha d’incorporar tot allò, tots aquells matisos que
la Generalitat diu que estan malament i que s’han de corregir. Per tant, s’incorpora, es fa un
text refós entre el que es va aprovar i el que envia la Generalitat, es torna a aprovar, que no
donar compte, s’ha de tornar a aprovar pel mateix òrgan que el va aprovar, i es torna a
enviar a la Generalitat a veure què diu. Què ha dit la Generalitat? Doncs miri, ens ha donat
la raó amb totes les al·legacions que va presentar el PSC al febrer de l’any passat, al febrer
de l’any passat. I la Generalitat fa onze salvetats, onze prescripcions, no una no, onze, que
m’estalvio de llegir-les perquè he dit que seria breu, però és clar, en diu onze. I la primera
és la que d’alguna manera aguanta tot el que després tècnicament desgrana, que és
exactament, diu la primera, “cal acreditar adequadament l’interès públic”. La Generalitat els
diu al cap d’un any que cal adequar, cal concretar adequadament l’interès públic d’aquesta
permuta de terrenys. I això, avui vostès, ens fan un dribbling aquí, perquè ja els dic que el
vestit a mida costava, i llavors han hagut de posar-hi més roba, aquí ha petat per alguna
banda i la cosa no encaixava, llavors han hagut d’allargar el pantalon o digui-li com vulgui, li
han hagut de posar més roba i aquesta roba es diu BCIN. Llavors avui vostès han hagut de
posar per poder encaixar aquests 26.000 metres que no tenien sortida al Granland, portarlos per uns bons terrenys propietat municipal a les Guixeres, han hagut de posar-li per
poder quadrar aquestes onze recomanacions una qüestió molt clara, que és canviar el que
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és la qualificació dels terrenys al voltant del BCIN. I aquí els dic una cosa, també cal mirarho tècnicament perquè això ho acabem de veure i hem de mirar, avui en principi era un
donar compte, avui no hi havia debat, en principi això avui passava de llarg, però després
els ho haguessin tornat perquè el primer que els diuen en el conveni és que l’ha d’aprovar
el mateix òrgan que ho va aprovar, vostès amb això no s’hi havien fixat. Però bé, la qüestió
és la següent, si al BCIN tot aquest canvi d’usos que es fan al volant del BCIN és un canvi
substancial sobre el document que avui s’aprova, si és que és així, això vol dir que tornem
a estar a informació pública, això vol dir que podem tornar a fer al·legacions, i això vol dir
que quan la Generalitat s’ho miri amb lupa és possible que ho tornin, perquè nosaltres
entenem, opinem i creiem que aquí cal nova informació pública d’aquest document, i que
avui no es pot aprovar tal qual, perquè hi ha un canvi substancial, que és afegir més roba
en aquest vestit, i s’ha de mirar i s’ha de veure com encaixa tot això. Per tant, la nostra
opinió ara avui en aquesta primera intervenció i sense anar més enllà, és que aquest
conveni tornarà, jo crec que aquest conveni tornarà aquí, per més que avui l’aprovin. Aquí
s’ha de tornar a anar a informació pública pel canvi d’usos del BCIN que nosaltres entenem
que és un canvi substancial.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs després d’haver escoltat a tots els grups municipals sí
que jo vull dir unes quantes coses, perquè em permetran i amb tot el respecte, aquí s’ha fet
alguna afirmació i algun comentari que em sembla un autèntic despropòsit. Parlar com ha
fet el senyor Serra de vestit a mida o d’operació que significa 12 milions d’euros de benefici
per al privat, això és un autèntic despropòsit, és un autèntic despropòsit. I fer segons quines
insinuacions a mi em sembla que són un tant perilloses, perquè escoltin una cosa, jo en
aquest govern, del qual tinc la responsabilitat d’urbanisme, les persones que estan
treballant al departament d’urbanisme són les mateixes que hi havia fa dos anys, quan
governava el partit Socialista. I per tant, vostè m’està dient que els tècnics del departament
d’urbanisme s’han dedicat a fer un vestit a mida sabent que el que estan fent ho estan fent
malament, ho estan fent de forma il·legal. Ho han fet expressament els tècnics de
l’Ajuntament? Perquè és clar, evidentment que ningú dubta que aquest és un informe
absolutament tècnic, no és polític. Per tant, compte amb les afirmacions que es fan. Miri,
aquí el que es pretén és donar resposta perquè aquesta ciutat pugui generar, entre altres
qüestions, llocs de treball. I això significa que si hi ha una sèrie de metres quadrats que té
un senyor que està col·lapsada i que no generarà més empreses ni més activitat comercial,
com és la zona del Gran Land a la Badalona Sud, el que fem és arribar a un acord, perquè
interessa a la ciutat, i entre altres qüestions la permuta el que permet és que en una zona a
on en aquests moments no hi ha res, hi vagin 23.000 metres quadrats de naus industrials,
per poder treballar. I això em sembla a mi que és bo per a la ciutat. I afirmar com ha fet el
senyor Mañas de dir que el que s’hauria de fer és que Engestur comenci a construir naus i
les vengui, demostra, senyor Mañas, que vostè viu en un altre món, que vostè està no sé
en quina dimensió, però l’actual no, perquè si vostè es pensa que en l’actual context
econòmic, a on no es ven absolutament res des d’un punt de vista immobiliari, a on
Engestur té un munt de naus per vendre que no es venen, que ens serveixen com a
magatzem perquè ningú les compra. Vostè creu que ara ens hem de posar a construir
23.000 metres de naus industrials? Vostè està en un altre món. Primer que ens donin o ens
deixin els diners els bancs per fer les naus, i després, estar com estem ara per exemple
amb les naus de Bonavista, que fa cinc anys que estan construïdes, que el que estem fent
és pagar hipoteca i que no hi ha ningú que les vulgui comprar. Vostè vol que fem això amb
23.000 metres més a les Guixeres, bé, doncs, escoltin, el dia que governin vostès si
governen algun dia, ho fan, ho fan. Però en aquests moments el context econòmic és el
que és i el que ens permet des d’un punt de vista industrial aquesta proposta, és fomentar i
potenciar l’activitat econòmica a la ciutat de Badalona, cosa que a vostès sembla que el
sàpiga greu. Perquè clar, catalogar com vostè ha fet també, que no ve al cas, però ja que
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ho ha dit, que ens dediquem a fer firetes, doncs vostè titllarà de fireta espais on passen
desenes de milers de veïns de Badalona, que bans no es feia. I si per a vostè el dia de Sant
Jordi, la Badalona shoping night o la Badalona summers són firetes, doncs escolti, per a
nosaltres és activar l’activitat comercial de la nostra ciutat. I aquesta és la visió que vostès
tenen i la nostra és la que li estic apuntant. Després, també aquesta proposta el que ens
permet és ampliar i complementar el conjunt d’equipaments assistencials a l’entorn de Can
Ruti. Si aquesta ciutat des de ja fa temps ha fet una aposta per la investigació mèdica a
Can Ruti, escoltin, aquest em sembla que és una bona oportunitat. I també, fomentar i
preservar els espais agroforestals i de protecció de la Serralada de Marina, quelcom que
vostès quan els convé es quelcom que s’ha de protegir, però després que no. I ho deia el
senyor Falcó i tenia raó, clar el senyor Serra apuntava també “és que aquesta operació no
sé què no sé quants...”, quina operació defensen vostès senyor Serra, que ens passi com
ens ha passat amb Can Bada, amb la floristeria de Can Bada? Que es va demanar
l’expropiació i la setmana passada encara estava pagant un taló, que el vaig firmar, d’un
milió i escaig d’euros dels quatre gairebé que hem hagut de pagar perquè no es van fer les
coses com s’havien de fer? Aquest és el model que vostè defensa? Doncs el nostre és
intentar generar activitat i fer propostes que vagin en benefici de la ciutat. I evidentment que
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona ha demanat que es facin una sèrie de
modificacions, sí, i? Vol que els digui senyor Serra quantes modificacions de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona quan vostès governaven o vostè era regidor d’Urbanisme han
demanat modificacions? En aquest ajuntament i en tots, en tots, les modificacions els les
fan fer a aquest Ajuntament i a tots. Però evidentment, si hi ha una operació complexa, com
és aquesta, que és una operació de gran magnitud, evidentment que costa més d’encaixar i
per tant, aquelles modificacions que ens demana la Generalitat són les que portem aquí. I
les modificacions que portem amb aquest text refós que portem a enviar aquí, són fruit de
les converses, de les reunions i de l’acord que en aquests moments hi ha hagut amb la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, per què? Perquè hem dit, anem a recollir-ho, anem a
recollir-ho bé i que no hi hagi cap tipus de problema perquè la proposta tiri endavant,
perquè és bona per a la ciutat. Que és una proposta que és bona segurament per
l’empresari, és clar que sí, jo no sé cap empresari que faci negocis per perdre diners, no en
conec cap. Ara, que és una bona operació per la ciutat de Badalona, no en tinc cap tipus de
dubte, amb 23.000 metres quadrats de sòl industrial que aniran a les Guixeres, això són
centenars de llocs de treball. De vegades sembla que a alguns els sàpiga greu que a la
ciutat es facin coses, o que la ciutat es transformi i vagi endavant. Vostès senyor Mañas, ha
utilitzat un llenguatge absolutament pervers, absolutament pervers, quan diu, “ara el que
fem és canviar els usos del BCIN”, és mentida, i vostè sap que és mentida, el que fem és
una ampliació d’usos, és mentida, és mentida que aquesta operació significa un benefici de
12 milions per al particular, és mentida, li puc dir més alt, però més clar serà complicat. I
després, deixin que els apunti alguna qüestió també, diu “aquest Ajuntament no ha portat...”
ho ha dit a l’inici, una mica perquè vegin el tarannà d’alguns, “aquest Ajuntament no ha fet
modificacions importants, la que va fer...” es referia a una modificació que vam fer a l’entorn
del port, per què vam fer una modificació? Perquè allà els pisos que hi havia previstos eren
de 125 metres quadrats, i com tothom sap, ara és un moment en què es ven tot, es venen
els pisos de 125, els de 150 i els de 200 metres quadrats, i per tant, podem desenvolupar
l’entorn del canal amb una rapidesa immediata, això és el que passa oi? Això és el que diu
el senyor Mañas. Doncs no, què és el que vam tirar endavant, amb el suport de
Convergència i Unió, doncs dir, on han d’anar pisos de 125 metres quadrats hi aniran pisos
de 90 metres quadrats, això és el que a ells els sembla un disbarat, a mi no, a mi el que em
sembla és facilitar perquè allà comencin a construir habitatges, com ja està passant. Per
què? Perquè els pisos no es construeixen sols, els pisos els construeixen treballadors, i jo
el que vull és que hi hagi activitat, perquè si volem desenvolupar la façana marítima, i si
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volem desenvolupar el barri del Gorg, el que necessitem perquè es pugui desenvolupar des
d’un punt de vista civil, des d’un punt de vista de la construcció del canal i els laterals, és
que primera allà comencin a pujar habitatges i es comenci a urbanitzar, i allò no estigui com
un solar, com està ara actualment, i amb els veïns amargats. Per tant, sí que prenem
decisions, prenem decisions de passar de pisos de 125 metres quadrats, que segurament
seran els que els agraden a vostès per viure, perquè si els defensen tant serà perquè els
agraden a vostè per viure, a pisos de 90 metres quadrats. Com a gran proposta presenten
aquesta en un moment com els actuals. I s’han oblidat de dir una cosa, avui, avui, no fa un
mes, portem, tirem endavant, una proposta que vindrà després, que aconseguim després
de 40 anys, que els habitatges del carrer Francesc Macià estaven en una situació que no
podien construir res ni podien fer reformes, perquè ho entengui tothom, estaven afectades,
després de 50 anys avui portem un pas gairebé definitiu, i que l’hem estat treballant, també
el van aprovar tots els grups polítics i l’hem estat treballant amb la Generalitat de
Catalunya, també amb el Govern de Convergència i Unió al que li vull donar les gràcies.
Doncs avui portem un pas definitiu perquè aquelles persones que es moriran de vells
alguns d’ells, doncs després de cinquanta anys, vegin que se’ls aixeca l’afectació del seu
habitatge, i que si se’ls està caient la façana la podran arreglar. I això, els anys que vostès
han estat al govern no ho han fet, senyor Mañas, o senyor Sagués, bé, doncs això ho
estem tirant endavant, en uns moments que econòmicament no són fàcils, que són
complicats. Per tant, jo els demanaria una certa prudència quan es diu segons quines
coses perquè aquí el que s’està fent és treballar perquè aquesta ciutat tiri endavant, perquè
aquesta ciutat sigui una ciutat que sigui competitiva i que es vegi en condicions d’estar a
l’alçada d’altres municipis de circumstàncies i de característiques similars a la nostra.
Senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: Que vostè em demani prudència és una cosa si més no, divertida, que
vostè demani prudència a les intervencions. Miri senyor Garcia Albiol, vostè podrà estar
d’acord amb mi no ni, i amb el plantejament que fa el meu grup o no, però de tot el que he
dit res és mentida, i li començo a explicar. Vostè parla de la modificació del Port, i ens ha
parlat de la que va pactar posteriorment amb Convergència i Unió. Vostè inicialment
portava a la Comissió Informativa una proposta per requalificar 17 illes de la ciutat, que
eren sòl industrial, entre el port canal i el carrer Tortosa d’industrial a habitatge, i tots a la
Comissió Informativa de Territori li vam dir que no estava en els seus cabals i li van fer
retirar...
SENYOR ALCALDE: Què diu, què diu, d’industrial a habitatge 17 illes? Em sembla que
està confós, eh?
SENYOR MAÑAS: Sí, sí, sí, del canal fins al carrer Tortosa, i el que eren 17 ... senyor
Xavier Garcia Albiol, li puc ensenyar perquè guardo el dictamen que després es va retirar, i
el que eren 17 illes, després es va acabar pactant una modificació més petita. Senyor
Garcia Albiol, si la memòria econòmica que va estar en exposició pública que tinc en un
USB en el meu despatx aquí a dalt, per tant, està a disposició de qualsevol ciutadà que la
vulgui veure. Si la memòria econòmica d’aquesta operació no determina per part de
l’informe econòmic fet pel mateix promotor privat que tindrà les finques a construir les naus
industrials un valor expectant d’11.905.729,90 d’euros, si no determina això jo dimiteixo,
però si ho determina ...
SENYOR ALCALDE: Vostè està parlant de benefici...
SENYOR MAÑAS: De benefici, sí, sí, de valor expectant... estic parlant jo senyor Garcia
Albiol, estic parlant jo.
SENYOR ALCADE: Vostè ha dit aquí davant de tothom de benefici.
SENYOR MAÑAS: Puc parlar?
SENYOR ALCALDE: Endavant.
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SENYOR MAÑAS: Descompti’m aquest temps dels cinc minuts. Si no ho posa jo dimiteixo,
però si ho posa, dimiteixi vostè que m’ha acusat de dir mentides. Més qüestions, les
decisions d’urbanisme quan es fa un canvi de planejament, quan es modifica l’ús del sòl,
òbviament les executen els tècnics, i els tècnics les justifiquen, i fan una excel·lent feina,
que són els mateixos que hi ha hagut sempre. Però les decisions de canvi de planejament
tenen un impuls polític, i hi ha un polític que diu, fes això que això convé a la ciutat, perquè
hi ha uns interessos determinats i una concepció política darrera. Aquest dictamen no és un
dictamen tècnic, hi ha una decisió política clara de beneficiar a un privat fent-li una permuta.
A més li diré una cosa, si les finques rústiques que permutem a canvi d’aquest sòl amb un
valor expectant d’11.905.000 euros fossin seves, vostè no les permutaria, ni vostè ni
qualsevol dels 220.320 habitants que hi ha a la ciutat de Badalona, perquè ningú és tan
tonto de canviar tres finques rústiques per tres finques que poden tenir un valor en el
mercat de 12 milions d’euros. I li diré una cosa, el mercat està com està, però que aquí hi
ha un inversor privat que està molt interessat en tirar això endavant. Per tant, com vostè bé
ha dit, no assumirà riscos innecessaris, riscos que també pot assumir la iniciativa pública. Li
diré una cosa, una nau industrial al lateral de la C31, com es planteja en aquests moments,
home, no fa mala pinta, no és el mateix que una nau industrial al Polígon de Bonavista, hi
ha coses que tenen més sortida i menys sortida. Hi ha un túnel previst, de la Generalitat, de
la B500, que anirà a parar just al carrer Torrent Vallmajor, no, no, estarem morts, però això
surt com a un dels avantatges estratègics d’aquesta operació. No sé quan es farà, jo
espero no estar mort, trigarà molt o no, però jo ja li dic que espero no estar mort i espero
que vostè també ho pugui viure. Per tant, no enganyi amb el tema dels llocs de treball. Aquí
el que hi ha és una operació urbanística que ara són sòl públic i que es podien promoure
des de l’Ajuntament, les acabi fent un privat guanyat els diners ell quan els podia guanyar
l’Ajuntament. I després hi ha un tema més greu, i és que el meu grup no tira la tovallola
perquè el Polígon Industrial Sud sigui un espai econòmic de qualitat estratègic d’aquesta
ciutat, a tocar de Barcelona, no tirem la tovallola, i per això estem en contra de treure sòl
econòmic del Polígon Industrial sud. I vostè va una ampliació d’usos del BCIN, que és el
que jo he dit, i amb això justifica l’interès públic. I li torno a dir, vostè ha parlat de
despropòsit, jo li di, si a la memòria econòmica no surt exactament la xifra que jo he dit jo
dimiteixo, ara, vull el compromís que si surt, dimiteixi vostè també, demà mateix, si pot ser,
que farà un bé a la ciutat.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, vostè va canviant el discurs segons li ve, les paraules segons
li ve. Escolti, ja li agafaré la seva primera intervenció i vostè parlava que es canvien els
usos, ara ja no diu que es canvien sinó que s’amplien. Primer ha parlat de benefici de 12
milions, ara ja no parla de benefici de 12 milions, vostè ha parlat aquí i aquí hi ha 50
persones, de benefici...
SENYOR MAÑAS: Senyor Garcia Albiol, que vostè no és el rei del rigor eh? Que vostè
dispara a brotxa grossa a tot arreu, no em doni ara lliçons de rigor. Jo he parlat a la meva
primera intervenció de valor expectant, sí, sí, el promotor no hi és aquí no?
SENYOR ALCALDE: Senyor Mañas, escolti’m, jo m’equivoco cada dia deu vegades, intento
encertar-ne onze. Vostè s’ha equivocat amb les expressions i amb les formes, i deixem-ho
aquí.
SENYOR MAÑAS: Escolti senyor Garcia Albiol, pot revisar les actes d’avui i les dues actes
dels plens que hem parlat d’aquest tema.
SENYOR ALCALDE: Ja ho revisarem.
SENYOR MAÑAS: I si vostè fos una mica humil diria, ostres teníeu raó en les al·legacions
que veu presentar.
SENYOR ALCALDE: Bé, senyor Mañas, el debat ja està. El senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Bé, sense la vehemència del meu predecessor, reiterar que hi havia
coses de les que han dit que eren certes, i que s’han rectificat, i que jo ho celebro perquè
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em sembla que això és del que es tracta, d’anar polint dictàmens, fins que al final acabem
traient-ne alguna cosa de positiu per la ciutat, que aquest és el nostre interès. Hi ha una
pregunta que potser és massa simple però..., aquest senyor que no els tenia aquests
26.000 metres al polígon Badalona Sud? Si els hagués realitzat el valor expectant
d’aquests 26.000 metres, si els hagués realitzat, a quant ascendiria. És clar, el benefici
expectant és en funció de la nova operació, però també era en funció de l’antiga que no
s’ha pogut tirar endavant. Per tant, aquests 26.000 metres hi eren, no és que es creïn de
nou, és que es traslladen de lloc. Per tant, es traslladen de lloc, el que ens diu la Comissió
d’Urbanisme és escolti, malgrat que els traslladi de lloc considero que com que són
polígons urbans discontinus, vostè el que ha de fer és generar un aprofitament mig, i
l’Ajuntament diu, d’acord, generem un aprofitament mig, i per tant, d’aquests 26.000 metres
que trasllado 2.600 seran per la ciutat de Badalona. Fins aquí, jo no hi veig massa més
complicació. I la qüestió del benefici, com deia el senyor Mañas i ho deia bé, era expectant,
és expectant en aquest moment i era expectant en aquell moment. El que passa és que la
realitat ha fet que aquell benefici expectant en aquell lloc no s’hagi pogut realitzar i es busca
que es pugui realitzar en un altre lloc, potser estratègicament més ben situat per tot això
que diu, perquè si tot va bé hi ha d’haver la B500 que ho connecti, etc. etc. Per tant, des
d’aquest punt de vista nosaltres com a ciutat crec que ho hem de veure en positiu. Dir que
nosaltres, jo no sé quina és l’opinió jurídica sobre la qüestió, perquè aquí d’opinions
jurídiques n’hi ha moltes i diverses, però en tot cas, la que tingui a més a més investida
l’autoritat per decidir-ho jo crec, espero que decideixi vaja i nosaltres estaríem a favor que
decidís d’aquesta manera, que hi hagi una nova informació pública. En això nosaltres no hi
tenim en absolut cap inconvenient, i que hi pugui haver noves al·legacions, perquè el que
nosaltres volem, i ho torno a repetir, és que això tiri endavant, perquè nosaltres no creiem
que sigui dolent traslladar metres, si aquests metres, una vegada els traslladem s’acaben
realitzant. Sí que seria una operació especulativa que no ens agradaria gent que féssim
aquest trasllat de metres i aquest pla d’etapes no es complís, però espero que algú vetllarà
perquè es compleixi aquest pla d’etapes de 12 anys. És dolent activar el potencial que té
Can Ruti, que vam decidir tots a través del Pla director de la Serralada de Marina? Que
l’havíem d’activar generant un territori capaç d’acollir activitats relacionades amb tot el que
allà s’hi estava desenvolupant des d’un punt de vista de recerca, d’investigació, també
d’empresa, d’innovació, etc, és dolent donar-li més potencial a això? Nosaltres pensem que
no. És dolent que el BCIN ampliï usos i capacitat? Nosaltres pensem que no perquè el
BCIN sempre ha estat un edifici criticat, sobretot per nosaltres, per la poca rendibilitat, crec
jo, econòmica, social, que té en aquests moments. I pel que fa a les parcel·les que
l’Ajuntament permuta val a diu que són parcel·les, una, la que està situada al peu de la
C31, en aquell lateral que fa anys va sortir a concurs i que només va ser Fecsa-Endesa que
es va quedar una de les parcel·les, les altres dues van quedar lliures, que l’Ajuntament ha
intentat col·locar en diverses ocasions comercialment i que no se n’ha sortit, i no se n’ha
sortit no perquè no estigui ben situada, sinó perquè els costos d’urbanització que tenen
associats són massa alts, perquè els costos d’urbanització que tenen associats estan
valorats amb un milió vuit-cents mil euros, i aleshores això fa que siguin gairebé inviables.
Amb aquesta operació això ho entoma o s’ho menja el qui rep aquestes parcel·les en
permuta. Per tant, diguem que donem bones peces però que tenen moltes arestes, s’han
d’urbanitzar i els costos d’urbanització en aquest cas, per la configuració del que és el
polígon, surt molt car. Això nosaltres no hem estat capaços de fer-ho, veurem si ara és
capaç de fer-ho un privat. També guanyem 5.000 metres quadrats de sostre d’equipament
al voltant de Can Ruti, i no reiteraré l’explicació que feia abans, però tot això, i la peça
aquesta que no és urbanitzable, però que nosaltres podem des del que és públic i de
l’interès públic, fer una proposta perquè es desenvolupi en el peu de la B20, aquest verd
privat que pot ser qualificat d’equipament si s’escau, al peu de la B20, home, és un actiu
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per a la ciutat que també és important. Jo no sé si els números estan ben fets, estan mal
fets, si guanyarà molt, si guanyarà poc, el que sí que sé és que aquí ha arribat una
aprovació que va tenir unes al·legacions, que les al·legacions que van fer els grups de
l’oposició en el seu moment, moltes d’elles han estat acceptades i validades, i que per tant,
cal dir que aquest ha estat un treball de tothom perquè tiri endavant, i nosaltres volem, no
que això no es faci, sinó que es faci bé. I reconeixent que des de l’oposició s’ha col·laborat
a què es faci bé, volem que es torni a aprovar perquè torni a la Generalitat, si convé que hi
hagi nova informació pública, però que al final, al final de tota aquesta discussió en quedi
alguna cosa i no una nova frustració que deixi 30.000 metres expectants al Polígon
Badalona Sud sense fer sine die, i dues parcel·letes que té l’Ajuntament a Guixeres que no
podrem vendre perquè els costos d’urbanització són massa alts. I per tant, des d’aquest
punt de vista reitero que nosaltres hi votarem a favor amb totes les prevencions, esperant
que d’aqueta manera finalment això pugui tirar endavant, però en tot cas, confiant més en
tot allò que hi veiem de positiu, que no en amenaces, que hi són, però que espero que el
treball conjunt dels tècnics d’una banda i de l’altra faran possible poder anar eliminant.
Gràcies.
SENYOR SERRA: Un aclariment, l’oposició no va presentar al·legacions, no tota l’oposició,
Convergència i Unió no en va presentar, en van presentar els Socialistes i en va presentar
Iniciativa. Vostès han votat dues vegades i avui la tercera, a favor d’aquest document. I
abans d’entrar en tres al·legacions que sí que vull comentar, que nosaltres vam posar i que
ara sí que vull comentar els diré una cosa, abans els parlava del vestit a mida, jo no he dit
en cap moment que hi hagi una il·legalitat, cap moment, aquí no hi ha una il·legalitat, aquí el
que hi ha és una cosa que està mal feta. I li diré dues qüestions, jo parlo de vestits, però
darrera d’un vestit sempre hi ha un sastre, i el sastre és un polític. En aquest cas, vostè que
és l’alcalde i el responsable d’Urbanisme, és qui fa de sastre per aquest vestit, i és qui
impulsa això. I no digui que la culpa és dels tècnics, que jo li estic donant culpes als tècnics
que em diu que són els que eren. Són els que eren, però no són els que tenien la màxima
responsabilitat quan governàvem nosaltres urbanisme, perquè els que tenien la màxima
responsabilitat quan governàvem nosaltres els Socialistes a Urbanisme, ja no hi són, van
marxar l’endamà que vostès guanyessin. Per tant, són tècnic d’urbanisme, sí, però no són
els que en aquells moments decidien qüestions com aquesta. Perquè aquest conveni,
aquesta permuta tal qual està plantejada porta molts anys donant voltes per l’Ajuntament,
com a mínim des del 2009, que me la conec eh? I me la conec bé, i jo no la vaig fer, a
veure si m’entenen, jo no la vaig fer. I Convergència que governava amb nosaltres en
aquell moment, tampoc la va fer. Nosaltres no la vam fer aquesta permuta tal qual estava
plantejada i mira que porta temps donant voltes. Tres temes els dic de les al·legacions. La
primera, vam posar i crec que ens ho mig admeten, que aquests vials al voltant de la
urbanització i els costos d’urbanització que hi ha al voltant dels terrenys de les Guixeres,
una vegada estiguin permutats si és que s’acaben permutant, primer els pagava
l’Ajuntament i això valia 1,6 milions d’euros, ara en principi la Generalitat diu que això ho ha
de pagar el privat, jo crec que ho hauria de pagar el privat, només faltaria, qui en treu
benefici que pagui la urbanització i que faci el carrer, només faltaria que a sobre li
haguéssim de posar nosaltres. Una altra de les al·legacions que hi havia allà era el 10 % de
l’interès públic que no estava acreditat, i que ara s’agafa, es posa i s’acredita, i també diu la
Generalitat que el posi. I l’única que no ens han posat és aquesta que vostè ha citat avui de
Can Bada, aquest que firma taló i que avui ha signat un taló d’expropiacions a partir de
l’àrea metropolitana, operacions vertebradores un milió i mig llarg. Però jo els explicaré una
cosa, nosaltres dèiem que això s’ho podien haver estalviat, i els diré el què i els diré el per
què. Perquè aquests terrenys de Can Bada que vostè ha pagat ara són propietat del mateix
industrial al qual li estan fent la permuta dels terrenys de les Guixeres pel terrenys del Gran
Land. És propietat del mateix, de la mateixa persona. Llavors, la pregunta és, i per què això
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que tenia un cost per a l’Ajuntament de Badalona com a mínim, no ho posem també a dins
d’aquesta operació que tan beneficiosa és per aquest industrial. Perquè aquets terrenys, la
masia de Can Bada perquè tots vostès ho tinguin clar, baixant President Companys a mà
dreta, la masia que abans hi havia una jardineria, que es dia Can Bada, que feia cantonada
quan baixes des de la Morera per girar cap a Barcelona, tot aquell espai masia inclosa, va
ser comprada pels propietaris d’eurostanding, o pels que estan fent la permuta, exactament
al setembre del 2005 i va costat 902.000 euros, i els diré que dos anys després aquest
senyor va instar aquesta expropiació que vostès ara estan resolent. Per tant, es compra al
setembre del 2005, un any i mig després, a l’abril del 2007, s’insta l’expropiació. El 30 de
juliol del 2010 ens fan un apreuament d’aquesta expropiació, del 15 de setembre del 2005
al 30 de juliol del 2010 aquesta masia que tots vostès coneixen, que va comprar per un
valor de 902.000 euros, aquests mateixos propietaris li demanen a l’Ajuntament, saben
quant? 15 milions d’euros, 15.733.932,88. Repeteixo, de 902.000 a 15.733.932,88, no està
malament. Què fa l’Ajuntament al 2010, home, evidentment no pagar, però estem parlant
que aquesta pastilla podia entrar en aquesta permuta, enlloc d’uns terrenys allà dalt de la
muntanya, que mai serviran per fer cap ampliació de Can Ruti i fer caps usos científics, mai,
si no es desenvolupa els 14.000 que vam permutar nosaltres per allò altre, encara no es
desenvolupa. Ara bé, què fa l’Ajuntament el 2010, doncs va al jutjat del justipreu, reclama,
diu que això no pot ser, i el jutjat del justipreu dóna una valoració de tres i mig, que és el
que ara s’està pagant. Ara, jo el que crec és que no havia d’haver anat de cap manera, jo
penso que aquesta masia, per exemple, i aquests terrenys, podien haver entrat amb la
permuta, i podien haver entrat amb la permuta i ens haguéssim estalviat alguna cosa,
senyor Riera, o no? O no ho vam posar nosaltres? O no ho vam posar nosaltres? O potser
no pot renunciar el propietari a la sentència del justipreu, i posar-la aquí, no ho sé, no pot
renunciar? No podem posar enlloc d’uns terrenys a Can Ruti aquests altres terrenys, i ens
haguéssim estalviat o com a mínim haguéssim compensat una mica més. Nosaltres ho vam
demanar i ho vam demanar fa un any i ara ja està, perquè això ara si ja està pagat ja no cal
ni parlar-ne. Jo ja els dic, d’aquest conveni l’únic que espero és que encara falti informació
pública, pugui anar una altra vegada a informació pública i pugui tornar d’alguna manera a
què no només els partits polítics de l’oposició, sinó que els particulars puguin també fer
al·legacions sobre els canvis i els beneficis i aquesta mena de mala operació urbanística
que és per a la ciutat de Badalona. I acabo dient una cosa perquè segur que ja han passat
els cinc minuts, és veritat, la Comissió d’Urbanisme de Catalunya o la de Barcelona sempre
modifica, sempre no, però modifica bastants coses, el conveni amb el Corte Inglés, molts
altres d’aquests que són llargs i feixucs i que hi ha molta modificació de PGM, normalment
sempre et modifiquen alguna cosa, sempre has d’acabar fent un text refós i és lògic que
així sigui, per això existeix la comissió d’urbanisme, perquè actua com a tribunal dient tot
allò que has de fer. Ara jo li diré una cosa, els diré una cosa, mai, ni una sola vegada amb
els quatre anys que jo vaig ser regidor d’Urbanisme, mai ni una, cap d’aquests textos
refosos que van venir de la Generalitat, em van comentar dient que jo no havia defensat
l’interès públic de la ciutat i de Badalona, mai, mai. I si vostès es llegeixen bé el que la
Generalitat els ha dit, de veritat que és per fer-s’ho mirar. Perquè quan un dictamen ve de la
Comissió d’Urbanisme de Catalunya i el primer que et diuen és que no queda acreditat
l’interès públic t’estan dient moltes més coses del que diuen, t’estan dient molt més del que
diuen. T’estan dient que aquesta és una operació que segurament s’ha de refer i s’ha de fer
molt més bé del que en un any i mig vostès han estat capaços de portar-li a la Generalitat,
un any i mig. I com que m’he passat dels cinc minuts, gràcies, però sí que els dic una cosa,
jo aquí de cap manera estic dient ni vull que quedin sospites ni de legalitats, ni de beneficis
ni d’històries d’aquestes, jo crec simplement que és una operació m al dissenyada, la qual
és més de concepte que d’una altra qüestió. Aquí hi ha un concepte de model de ciutat i de
defensa del que és la ciutat i de com s’ha de fer i de quina manera s’ha de fer i d’utilitzar
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l’urbanisme per defensar els interessos de la ciutat. I això no és que sigui una il·legalitat o
no, és una qüestió de principis, i aquests principis en aquest projecte que vostès porten
avui per tercera vegada en aquest Ple estan mal defensats. Badalona, la ciutat, els seus
interessos no estan ben defensats en aquest conveni, ni al gener del 2013, ni al juny del 12,
ni al juny del 13. I per tant, el que demano és que aquest conveni torni a anar a exposició
pública per la modificació que hi ha en el BCIN.
SENYOR ALCALDE: Molt bé senyor Serra, ara li contestaré, el senyor Riera utilitza el
segon torn del govern.
SENYOR RIERA: Per una qüestió formal que jo vull aclarir, que és que és veritat que
aquests terrenys es van valorar en el seu moment i es van comprar per 900.000 euros,
estem parlant de Can Bada, ho dic perquè s’ha pagat ara i a més, paguem totes les
expropiacions, els 8 milions d’euros que ens vam trobar i que hi havia pendents de
pagament, i per tant, amb aquestes vertebradores el que fem és liquidar aquestes
expropiacions perquè ens estan menjant els interessos i hi ha sentències judicials, a
excepció d’un que sembla ser que li interessa més fer això que vostè apuntava, que no s’ha
fet amb els terrenys o la permuta amb aquest tema que va aquí, jo amb el tema
d’urbanisme no estic gaire fort. Però sí que vull aclarir, perquè la pitjor de les mentides és la
veritat a mitges, és a dir, aquets terrenys de Can Bada és veirtat que es van comprar per
900.000 euros i és veritat que l’Ajutament els hagués pogut comprar per 900.000, punt
número 1, l’Ajuntament hagués pogut comprar aquests terrenys per 900.000 euros i no ho
va fer, ho va fer un privat. Aquest privat és veritat que ens demana una quantitat molt alta i
és veritat que se li diu que no, però també és veritat que l’Ajuntament li accepta una
quantitat de tres milions i escaig, quan després del justipreu ens baixa a dos milions trescents mil euros, fantàstica operació, però com que no podem anar en contra dels nostres
propis actes, resulta que ens hem de quedar amb els tres milions i mig i més interessos.
Per tant, el que nosaltres estem pagant en aquests moments per sobre del justipreu,
perquè nosaltres ja vam oferir aquesta quantitat superior, per tant no hi va haver una bona
actuació, perquè si hi hagués hagut una bona actuació haguéssim agafat el preu del
justipreu que era un milió per sota del que s’ha pagat, haguéssim pogut fer una operació
molt més rodona, si haguessin estat hàbils i haguessin comprat per nou-cents mil euros
aquests terrenys de Can Bada. Però una vegada dit això, amb els diners de les
vertebradores paguem totes les expropiacions menys una, ho dic perquè quedi clar, perquè
aquí m’ha semblat interpretar aquesta similitud amb la mateixa empresa, m’ha semblat
interpretar, no dic que sigui així, com si hi hagués algun interès especial o alguna cosa. Els
expropiats que tenim un paquet que ens vam trobar al setembre després del juny, quan
vam prendre possessió, perquè no ho sabíem i ens va aparèixer per art de màgia, són vuit
milions que es liquiden amb les vertebradores. I senyor Serra, si hagués estat hàbil, quan
vostè era regidor d’Ubanisme hagués pogut comprar allò per 900.000 euors.
SENYOR SERRA: Li recordo que al 2005 jo no era regidor d’urbanisme, però em sembla
que no, perquè la pregunta és, va tenir opció l’Ajuntament de comprar? Jo crec que no.
SENYOR ALCALDE: Senyor Serra, vostè no era regidor d’Urbanisme al 2005 però el seu
partit tenia l’Àrea d’Urbanisme al 2005, era d’Hisenda. Perquè clar, aquí sembla que només
han estat governant del 2008 al 2011, i no, porten trenta anys governant, han estat trenta
anys governant.
SENYOR SERRA: Que no va tenir opció l’Ajunatament a comprar-ho, que no hi havia
subhasta.
SENYOR ALCALDE: Anem a veure, jo crec que els posicionaments han quedat clars. Un
matís, un aclariment respecte a la intervenció del primer tinent d’alcalde, que tot això que
ha dit que s’hauria d’haver fet i no ha fet i que per això enlloc de 2 milions d’euros ens ha
acabat costant tres, parlem de Can Bada, tot això estem parlant de la legislatura en què el
senyor Serra era l’alcalde i i el regidor amb competència d’Urbanisme. I potser miri el que li
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dic, si haguessin fet els deures quan tocava potser ens haguéssim estalviat alguns diners
en finques afectades, potser ens haguéssim estalviat alguns diners amb finques afectades.
El que passa és que aquí segurament alguns departament no anaven amb la celeritat o
amb la rapides que tocaria. I és cert, i aquí està una de les diferències, vostè diu, els
tècnics d’urbanisme que hi ha ara és veritat que són els que eren però no tenien
responsabilitats, que els que hi havia abans ara ja no hi són vostès els van treure, vostè ho
diu, vostè es va portar unes persones, quan vam entrar nosaltres a aquestes persones no
els vam renovar la confiança i vam renovar la confiança als treballadors que porten 40 anys
a la casa, i jo estic satisfet, i jo estic satisfet de com està funcionant. I senyor Mañas, és cert
que darrera d’una decisió tècnica normalment i d’aquesta magnitud, hi ha una voluntat
política, però si és que jo ho he dit a la meva intervenció, obeeix aquesta operació a la
voluntat política mostrada pel govern i per Convergència i Unió, en aquest cas en molts
aspectes, de dir, escolta, anem en termes generals, a desenvolupar 23.000 metres
quadrats de sòl industrial que no tenen sortida actualment i que d’aquesta manera
generaran llocs de treballa, i això és una voluntat política, i després els tècnics han de
construir la proposta. I escolti, com que és una proposta, com que aquesta és una proposta
molt important, doncs la Generalitat, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona que és a qui li
toca, diu, doncs aquests aspectes els has de millorar, aquests també, això s’ha de canviar...
Ho canviem de mutu acord i escolti, a tirar endavant i a fer que generin llocs de treballa a la
nostra ciutat. Per tant, jo crec que el debat ha estat prou ampli, els posicionaments han
quedat clars, i per tant, la proposta quedaria aprovada amb els vots de Convergència i
Unió, del Regidor no adscrit, del govern, i amb els vots en contra del Partit Socialista i
Iniciativa per Catalunya. Següent.
Votació de la urgència.
La urgència de la proposta s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 15, dels grups municipals del Partit Popular, Convergència i Unió i el regidor
no adscrit.
Vots en contra: 11, dels grups municipals Socialista i Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa.
Votació de la proposta.
La proposta d'acord precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 15, dels grups municipals del Partit Popular, Convergència i Unió i el regidor
no adscrit.
Vots en contra: 11, dels grups municipals Socialista i Iniciativa per Cataluanya VerdsEsquerra Unida i Alternativa.
9 AP-2013/2625 DICTAMEN. Ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern
Local del 12-04-2013 referent a l'acceptació de la cessió d'una porció de terreny
qualificada d'equipament situada al carrer Doctor Daudí entre l'av. Martí Pujol i el
carrer Independència.
Antecedents
1. En data 4 d’abril de 2013, va tenir entrada en aquest Ajuntament una instància
acompanyada de còpia d’escriptura notarial atorgada en data 26 de març de 2013 per la
Sra. Rosa Colomé Figueras actuant en nom propi, davant el Notari de Badalona Sr. Carlos
Vázquez Atkinson (número de protocol 927) per la qual procedia a la cessió a favor de
l’Ajuntament de dues porcions de terreny qualificades de vial que es corresponien amb les
finques inscrites al Registre de la Propietat núm. 3 de Badalona finques núm. 2.654 i 2.658
propietat de la Sra. Colomé, i una porció de terreny qualificada d’equipament que se
segregava de la finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 finca registral núm. 2.650
propietat de la mateixa senyora. Les esmentades finques tenien la següent descripció:
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“Urbana. Porción de terreno no edificable, destinado a vial a ceder al Ayuntamiento, sito en
Badalona, con frente a la avenida Martí Pujol de superficie ciento ochenta y cuatro metros
ochenta decímetros cuadrados. Linda: por el Oeste, con vial o avenida Martí Pujol; por el
Norte y Este, con finca o solar de mil ciento doce metros cuadrados; y por el Sur, con
terreno vial de la prolongación de la calle Daudi”
“Urbana. Porción o franja de terreno edificado afectado de vial en proyecto “prolongación de
la calle Daudí” de unos noventa y cinco metros cincuenta centímetros de largo por siete
metros cuarenta y dos centímetros de ancho, con una superficie de setecientos ocho
metros setenta y un decímetros cuadrados, destinado a ser cedido al Ayuntamiento de
Badalona en toda la extensión de la prolongación calle Daudi. Linda: por su frente, Este,
con la calle de la Independencia; por la derecha entrando Norte, parte finca edificable de
doscientos noventa y siete metros setenta y nueve decímetros cuadrados propia de Felix
Teixidó, parte con resto de la finca de que se segrega del interior de manzana y parte con
solar edificable de mil ciento doce metros cuadrados segregada; por la izquierda, entrando,
Sur, con resto vial prolongación de la calle Daudi y edificaciones existentes antiguamente
José Viñas o sus sucesores; y por el fondo detrás, Oeste, con avenida Martí Pujol, hoy
todavía Riera de Canyet”
“Porción de terreno de forma cuadrada, de superficie doscientos noventa y cinco metros
con cincuenta decímetros cuadrados, con 15 metros de fundaria. Linda: al Norte, Este y
Oeste, con finca matriz de la que se segrega; y al Sur, con calle Doctor Daudí”
2. Les esmentades cessions tenien origen en l’aprovació del Pla Especial de l’illa compresa
entre els carrers Independència, Baldomer Galofré, Martí Pujol i Bufalà, aprovat
definitivament per la CUB en data 4 de desembre de 1986 (DOGC 17/03/87).
3. Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 12 d’abril de 2013 es va
acceptar la cessió de les tres finques efectuada per la Sra. Rosa Colomé Figueras.
4. Presentada l’escriptura de cessió al Registre de la Propietat núm. 3 de Badalona per a la
seva inscripció, aquest ha acordat la suspensió de la inscripció a favor de l’Ajuntament de la
finca qualificada d’equipament a l’observar un defecte esmenable consistent en què la finca
de la qual se segrega consta gravada amb una servitud de llums i vistes, balcó i voladissos
a favor de les finques registrals núm. 2.652 i 2.654.
5. En data 7 de juny de 2013 l’arquitecte del Departament de Gestió Urbanística i Habitatge
ha emès un informe, el qual consta a l’expedient, del qual es desprèn que l’existència
d’aquesta càrrega que grava la finca cedida a l’Ajuntament no suposa en cap cas una
pèrdua de valor de la finca objecte de cessió.
Fonaments de dret
1) L’article 31 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de
Patrimoni dels ens locals, estableix que l’adquisició de béns a títol lucratiu no és subjecte a
cap restricció. No obstant això, si l’adquisició comporta l’assumpció d’una càrrega, només
es poden acceptar els béns quan el seu valor és superior al de la càrrega, la qual cosa ha
de ser determinada per mitjà de taxació pericial i ha de constar a l’expedient juntament amb
l’informe emès pel lletrat municipal.
2) L’apartat 3 de l’esmentat article 31, estableix que cal l’acceptació expressa del Ple de
l’Ajuntament si la finca objecte de cessió consta gravada amb una càrrega.
3) Vist l’informe emès en data 7 de juny de 2013 per l’arquitecte del Departament de Gestió
Urbanística i Habitatge, i atès que la càrrega que grava la finca no suposa cap pèrdua de
valor de la finca cedida, el valor de la finca cedida és superior al de la càrrega.
Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que l’Ajuntament Ple, previ
dictamen de la Comissió Informativa de l’Àmbit del Territori, aprovi la següent proposta i la
converteixi en resolució:
ÚNIC.- Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local celebrada en data 12 d’abril
de 2013 relatiu a l’acceptació de la cessió a favor de l'Ajuntament de Badalona d’una porció
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de terreny de superfície 295’50m² qualificada d’equipament situada front al carrer Doctor
Daudí entre l’avinguda Martí Pujol i el carrer Independència, cessió efectuada mitjançant
escriptura pública atorgada per la Sra. Rosa Colomé Figueras, amb NIF 38.563.985-T,
actuant en nom propi, amb domicili a efectes de notificacions a Badalona, al carrer
Laietania, núm. 6-8, 3r. 1ra, davant del notari de Badalona Sr. Carlos Vázquez Atkinson,
atorgada en data 26 de març de 2013, amb número de protocol 927.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 17, dels grups municipals del Partit Popular, Convergència i Unió, Iniciativa
per Catyalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
Abstencions: 9, del grup municipal Socialista.
10 PROPOSICIONS URGENTS
AP-2013/2632 DONAR COMPTE I RATIFICAR. Acord de la Junta de Govern Local
extraordinària i urgent, de data 25 de juny, de donar per verificat el Text refós de la
Modificació del Pla general metropolità al carrer Francesc Macià i l'avinguda Sant
Ignasi de Loiola.
La Junta de Govern Local en sessió extraordinària i urgent de data 25 de juny 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 del Pla general metropolità al carrer Francesc Macià i l’avinguda
Sant Ignasi de Loiola de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 7 de juny de 2013 pel Departament de Planejament
Urbanístic, el qual reproduït literalment diu:
“I N F O R M E
Informe tècnic relatiu a la tramitació de la Modificació del Pla General Metropolità al carrer
de Francesc Macià i a l’avinguda Sant Ignasi de Loiola, formulat per l’Ajuntament de
Badalona per a l’aprovació del text refós.
Antecedents
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 24 de juliol de 2012, acordà aprovar amb
caràcter inicial la Modificació del Pla General Metropolità al carrer de Francesc Macià i a
l’avinguda Sant Ignasi de Loiola de Badalona. L’esmentat acord es va publicar en el diari El
Periódico el 16 d’agost de 2012 i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 23
d’agost de 2012.
En data 18 de desembre de 2012 el Ple de l’Ajuntament va aprovar amb caràcter
provisional la Modificació del Pla General Metropolità al carrer de Francesc Macià i a
l’avinguda Sant Ignasi de Loiola.
En data 16 de maig de 2013 el Conseller de Territori i Sostenibilitat a proposta de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, ha resolt suspendre
l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla General Metropolità al carrer de Francesc
Macià i a l’avinguda Sant Ignasi de Loiola, promoguda i tramesa per l’Ajuntament fins que
s’aporti un text refós que incorpori les següents prescripcions:
-1.1 Per tal de justificar la modificació proposada cal aportar un estudi de mobilitat que
analitzi i justifiqui a nivell municipal que l’estructura viària proposada és suficient per
atendre els requeriments d’accessibilitat a nivell rodat tant de vehicles privats com dels de
servei públic de superfície i també de vianant, ert... així com també per donar suport a les
activitats comercials i residencials que l’àmbit concret ha de desenvolupar, en la seva
estratègica posició respecte el nucli central del municipi, i els elements que conformen
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l’entorn urbà. Aquest estudi de mobilitat haurà d’estar informat per l’Autoritat del Transport
Metropolità.
-1.2 En relació amb la regulació de la densitat prevista, es podria aplicar el nombre màxim
d’habitatges per parcel·la establert a la modificació de les normes urbanístiques per al
municipi de Badalona (2008), sense que això suposi un major requeriment de la reserva de
sistemes, excepte pel que fa a la zona de remodelació, clau 14, en què serà d’aplicació la
densitat prevista a la normativa pròpia del Pla general metropolità.
Introducció
El text refós de la Modificació que es presenta per a la seva verificació incorpora les
prescripcions de la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de data 16 de maig de
2013.
Objecte
La present modificació del Pla general metropolità es proposa amb l’objectiu de resoldre la
situació d’estancament que existeix a l’entorn dels carrers Francesc Macià i Sant Ignasi de
Loiola, que coincideixen amb el sector històricament més consolidat del barri del Progrés, i
donar resposta a les necessitats de renovació urbana del nou centre de la ciutat en
continuïtat amb les transformacions que s’ estan duent a terme al voltant de la plaça
Pompeu Fabra.
Àmbit
L’àmbit de la Modificació del PGM comprèn les illes amb front a l’avinguda del Marquès de
Mont-roig, entre el carrer de la República Argentina i el carrer de Roger de Flor, a la plaça
de Pep Ventura, i al carrer de Francesc Macià i les illes que donen front a l' avinguda de
Sant Ignasi de Loiola, entre el carrer Francesc Macià - plaça de Pompeu Fabra i el carrer
del Progrés. L’àmbit de la Modificació del PGM es delimita als plànols I.01- Emplaçament i
I.02- Situació i té una superfície total de 62.134,25 m².
Antecedents urbanístics
• El Pla general metropolità de 1976 va afectar les alineacions de la banda sud de
l’esmentat tram de carrer amb un ample de 50 metres.
• L’any 1991 l’Ajuntament elabora la Modificació puntual del PGM a l’avinguda del
Marquès de Mont-roig i el carrer de Francesc Macià entre els carrers Cervantes i de
Sant Ignasi de Loiola, amb la proposta de desafectar l’ample de vial de 50 metres
definit en el PGM.
• En data 2 d’agost de 1991, el Conseller de Política Territorial i obres públiques l’aprova
amb dues prescripcions:
- Mantenir la reserva d’amplada de 50 m de l’avinguda Marquès de Mont-roig en el
tram comprès entre els carrers de Cervantes i Maria Auxiliadora.
- Mantenir una amplada mínima de 30m pel carrer Francesc Macià entre els carrers
de Maria Auxiliadora i de Sant Ignasi de Loiola garantint la seva execució i gestió
mitjançant la renovació de l’edificació d’acord amb l’alternativa gràfica i
d’actuacions annexes el present acord.
• El 9 de setembre de 1991 (09/11/92) l’Ajuntament presenta recurs contenciós
administratiu que és desestimat.
• L’Ajuntament interposa recurs de cassació, el 14 de novembre de 1994 davant del
Tribunal Superior de Justícia.
• En data 13 de juliol de 1994, la Secció Segona de la Sala Contenciosa administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dicta sentència i es publica al BOP el 14
de juliol de 1995 amb les següents consideracions:
- Dóna autonomia a l’Ajuntament per decidir sobre l’ample de vial que cregui més
oportú donat que es considera una via de caràcter local.
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Qualsevol modificació que comporti augment de la població haurà d’anar
acompanyada simultàniament de la previsió de més espais públics en proporció
mínima de 5 m² de sòl per habitant i l’equipament comunitari segons marca la llei.
• En data 21 de desembre de 1999, es redacta un document de suspensió de llicències
coincident amb l’àmbit del document de la Modificació puntual de PGM a fi de donar-li
sortida a la situació d’estancament que l’esmentada afectació generava.
• En data 19 de desembre de 2000, el Ple municipal aprova sotmetre a informació
pública l’estudi d’alternatives amb caràcter previ a la Modificació puntual del PGM al
carrer de Francesc Macià i l’avinguda Marquès de Mont-roig entre els carrers de la
República Argentina i de Sant Ignasi de Loiola.
• En data 13 de febrer de 2004 s’aprova definitivament la Modificació puntual del PGM al
carrer de Francesc Macià i l’avinguda Marquès de Mont-roig entre els carrers de la
República Argentina i de Sant Ignasi de Loiola amb l’objectiu de reduir l’afectació
d’eixamplament de vial de 50 a 30 metres.
Justificació de la proposta
Vuit anys després de l’aprovació de la desafectació parcial del ample de vial, el sector no
ha evolucionat i només a aconseguit mantenir l’estancament existent de renovació del teixit
històric del barri.
L’Ajuntament, constatant aquest fet i recollint una demanda reiterada del veïns del sector,
proposa la desafectació del carrer Francesc Macià i el tram de les tres illes finals de Sant
Ignasi de Loiola, properes a la plaça Pompeu Fabra, mantenint les caixes de vial actuals de
18 m. i 12 m, mínims respectivament.
La justificació de la desafectació per amplada de vial dels trams de vial delimitats rau en
permetre una renovació de l’edificació sense les càrregues urbanístiques que fan diferir en
el temps el procés i la voluntat de fomentar la xarxa viaria del centre per a ús del vianant i el
transport públic, complementant l’aposta per els usos terciaris a l’entorn de la plaça
Pompeu Fabra i la prolongació cap a Francesc Layret i carrer del Mar i la futura
transformació de la rambla de Sant Joan.
Els criteris viaris per al centre de la ciutat s’enfoquen a una voluntat d’eliminació del pas a
través de vehicles, donada la presència d’un transport públic intens, tan en superfície com
en subsòl, així com per les alternatives que té aquest sector de desviar el flux de trànsit cap
el lateral de l’autopista i comptar amb importants aparcaments públics perifèrics que
permeten deixar el cotxe abans d’arribar al centre: Plaça dels països Catalans, La Plana, el
futur pàrquing del Corte Inglés, d’accés des del lateral, el de Pompeu Fabra, d’accés des de
Martí Pujol.
Descripció de la proposta
La proposta de PGM es concreta en les següents accions:
1. Desafectació de vial als fronts de la banda mar de l’avinguda Marqués de Mont-roig ,
plaça de Pep Ventura, carrer Francesc Macià, des de República Argentina a l’avinguda
de Sant Ignasi de Loiola, mantenint l’alineació actual existent. Queda modificada
l’amplada definida en el planejament vigent de 30 m. proposant l’amplada actual, que
té un mínim de 18 m.
2. No superar l’edificabilitat prevista en el planejament vigent, disminuint una planta
d’alçada en el front de l’avinguda Marqués de Mont-roig, plaça de Pep Ventura i carrer
Francesc Macià, des de República Argentina a l’avinguda de Sant Ignasi de Loiola. En
caràcter general el front desafectat tindrà una alçada màxima reguladora de PB+3 i una
profunditat edificable de 11 m.
3. Fixar estratègies de condicions d’edificació que permetin una transformació dels edificis
amb façanes de major envergadura, fixant la façana mínima de 12 m.(amb un marge
del 5% per al seu compliment)
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4. A l’illa delimitada per plaça de Pep Ventura i carrers Providència, d’Alfons XII i Roger de
flor, (illa 2) qualificar de zona 18 – zona subjecta a ordenació segons volumetria
específica, amb l’objectiu de configurar un edificació singular que permeti mantenir la
peça catalogada de la Casa Agustí. i fixar un polígon d’actuació urbanística PAU -1 per
garantir l’adequat desenvolupament. Es manté el sostre previst en el planejament
vigent.
5. Desafectació de vial de les parcel·les de la banda esquerra de l’avinguda de Sant
Ignasi de Loiola des dels carrer de Francesc Macià - plaça de Pompeu Fabra a
Progrés mantenint l’alineació actual.
6. No superar l’edificabilitat prevista en el planejament vigent al front de Sant Ignasi de
Loiola ajustant el número de plantes fixades:
- A l’illa 8, delimitada pels carrers Sant Ignasi de Loiola, Alfons XII, de la Lluna i
Gifré, es proposa una edificació total de l’illa de PB+2 i el front del carrer
Guifré de PB+3.
- A l’illa 9, delimitada per Sant Ignasi de Loiola, Guifré, de la Conquista, Progrés i
plaça del Doctor Rifé, es proposa PB+3, tret del front al carrer Progrés que es
manté PB +4 vigent.
7. Delimitar un àmbit per a la Modificació de PGM que permeti regularitzar les illes
senceres, recalculant les fondàries edificables segons els criteris de les NNUU, tot
fixant una única fondària per a les dues zones (13b -12).
8. Mantenir l’àmbit de zona 14b a l’illa delimitada pels carrers Sant Ignasi de Loiola,
Conquista, d’Alfons XII i Sagunt, (illa 5*) a desenvolupar segons Pla de millora urbana,
que permet transformar els usos industrials obsolets en habitatges zona verda i
equipament. Es manté el sostre previst en el planejament vigent, però ara es fixa la
posició del sòls de cessió d’equipament i zona verda. Per a l’equipament es fixen les
seves condicions d’edificació: donar front al carrer de Francesc Macià, d’amplada total
de la zona verda, amb la planta baixa porxada que permet integrar tota la dimensió del
la plaça al carrer.
Sol·licitud d’informe als organismes afectats
D’acord amb l’article 85.5 del TRLU s’ha sol·licitat informe als següents organismes afectats
per raó de llurs competències sectorials:
ORGANISME
Data sortida Data recepció Data resposta
Departament Territorial i Sostenibilitat
- Autoritat del Transport Metropolità
18/09/2012
2/10/2012
20/11/2012
Departament de Cultura
18/09/2012
2/10/2012
10/04/2013
- En data 20 de novembre de 2012 es va rebre l’informe de l’Autoritat del Transport
Metropolità on es comunica que en la fase d’aquest tràmit no ha d’emetre informe, però
comuniquen que si s’haurà de redactar un Estudi de mobilitat generada en el moment
d’elaborar el planejament derivat d’aquest present instrument.
- En data 10 d’abril de 2013, s’ha rebut l’informe favorable emès pel Departament de
Cultura, en resposta a la sol·licitud efectuada en data 18 de setembre de 2012.
Conclusió
En relació a les prescripcions de la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de
data 16 de maig de 2013, s’han introduït els següents canvis en el text refós:
- Respecte a la prescripció 1.1, s’ha incorporat com a annex l’Estudi d’avaluació de la
Mobilitat Generada.
- I respecte la prescripció 1.2, s’ha detallat a l’article 24 que per la zona de remodelació, clau
14, serà d’aplicació la densitat prevista a la normativa pròpia del Pla general metropolità.
D’altra banda, d’ofici s’ha ampliat l’article 21 de la normativa, referent a l’ordenació de la
zona 18, a fi de concretar els paràmetres normatius ja establerts en el document aprovat
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provisionalment, i aclarir que la volumetria de la edificació dibuixada en el plànol P.03 és
orientativa pel que fa a tots els aspectes no regulats en aquell article. Aquest canvi en el
text de l’article no suposa cap modificació substancial en el document.
D’acord amb l’apartat 2 de l’article 112 del Reglament de la Llei d’urbanisme, els canvis
introduïts al document de la MPGM per donar compliment a la resolució del Conseller de
Territori i Sostenibilitat i els canvis d’ofici introduïts a la normativa del document, no
comporten l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general o al model d’ordenació
del territori ni respecte a la classificació del sòl i no es consideren canvis substancials.
Considerant s’han incorporat al Text refós de la Modificació del Pla General Metropolità al
carrer de Francesc Macià i a l’avinguda Sant Ignasi de Loiola les prescripcions del
Conseller de Territori i Sostenibilitat, i atès que aquest compleix amb les disposicions
establertes per 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 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 21 de juny de 2013 pel Departament Jurídic de l’Àrea
d’Urbanisme i que reproduït literalment diu el següent:
“PROPOSTA PRESENTADA
El mes de juliol de 2012 el Departament de Planejament de l’Àrea d’Urbanisme va redactar
la memòria de la Modificació del PGM al carrer Francesc Macià i l’avinguda de Sant Ignasi
de Loiola amb l’objectiu de resoldre la situació d’estancament que existeix a l’entorn
d’aquests carrers, que coincideixen amb el sector històricament més consolidat del barri del
Progrés i donar resposta a les necessitats de renovació urbana del nou centre de la ciutat
en continuïtat amb les transformacions que s’ estan duent a terme al voltant de la plaça
Pompeu Fabra.
La proposta de modificació del PGM va ser aprovada amb caràcter inicial pel Ple de
l’Ajuntament en sessió ordinària de data 24 de juliol de 2012, i es van sotmetre a informació
pública mitjançant la publicació de l’acord al diari El Periódico de data 16 d’agost de 2012,
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 d’agost de 2012, al Tauler d’anuncis
municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona. Juntament amb l’acord
d’aprovació inicial es va disposar l’obertura del termini d’informació pública de l’instrument
d’ordenació urbanística i del text del conveni durant el termini d’un mes. Durant aquest
termini d’informació pública no es van presentar al·legacions.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 18 de desembre de 2012 va acordar aprovar amb
caràcter provisional la modificació puntual del Pla General Metropolità al carrer Francesc
Macià i a l’avinguda de Sant Ignasi de Loiola de Badalona.
En data 16 de maig de 2013 el Conseller de Territori i Sostenibilitat a proposta de la
Comissió Territorial d’urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, va resoldre suspendre
l’aprovació definitiva de la modificació del PGM presentada, fins que s’aprovi un text refós
que incorpori un seguit de prescripcions.
En data 7 de juny de 2013 el Departament de Planejament Urbanístic ha emès un informe
mitjançant el qual es posa de manifest que s’han incorporat les prescripcions de la resolució
del Conseller de Territori i Sostenibilitat. Tanmateix, deixa constància que les prescripcions
incorporades i els canvis introduïts no tenen la consideració de canvis substancials.
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.
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A l’expedient administratiu 12/D 5-12 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 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, de
conformitat amb l’acord de data 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 extraordinària i
urgent l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Donar per verificat el Text refós de la Modificació del Pla general metropolità al
carrer Francesc Macià i l’avinguda Sant Ignasi de Loiola de Badalona, el qual incorpora les
prescripcions de la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat del 16 de maig de
2013, amb el benentès que els canvis introduïts a la memòria no tenen la naturalesa de
canvis substancials, en els termes que s’expressen els apartats 2 i 3 de l’article 112 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (aprovat pel Decret 305/2006), d’acord amb
l’informe tècnic emès. Aquesta actuació urbanística es promou i tramita per aquesta
Corporació municipal a l’empara de l’article 76 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
SEGON.- Donar trasllat de la documentació de l’expedient al Conseller de Territori i
Sostenibilitat per tal d’assolir l’aprovació definitiva, d’acord amb l’article 79 del TRLUC.
TERCER.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació municipal.”
A la vista del tenor literal de l’abansdit acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de
data 16 de maig de 2013, l’Alcaldia, prèvia declaració d’urgència, sotmet a la RATIFICACIÓ
del Ple el precedent acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juny de 2013, a tots
els efectes legals.
SENYOR FALCÓ: Per manifestar el nostre vot favorable a la urgència perquè em sembla
que només faltaria que no votéssim a favor de la urgència d’un dictamen que haguéssim
volgut que pogués haver arribat abans en aquest Ple, perquè realment avui em sembla que
si aquest dictamen surt amb els vots favorables de tots els grups d’aquest plenari farem
realitat un compromís de tots els grups polítics d’aquest plenari que es va subscriure a l’any
2007. Han passat alguns anys però finalment avui tots els que som aquí crec que ens
podem felicitar de veure com es fa realitat una qüestió que jo crec que ens ha de fer
aprendre i segurament aprendre del passat, del que no s’ha de fer i del que nosaltres
creiem que no és el bon urbanisme. I en aquest sentit potser això enllaça amb discussions
que hem mantingut en aquest mateix Plenari ara fa uns instants. Però fixin-se si és inútil
mantenir afectacions durant 40 i 45 anys que al final no s’acaben realitzant, i els perjudicis
que tot això comporta. I no s’acaben realitzant simplement perquè són impossibles, i perquè
de vegades volem fer passar el clau per la cabota, volem fer passar el clau per la cabota i
moltes vegades és complicat, i aquest era un planejament que pretenia convertir el carrer
Francesc Macià amb una amplada de 50 metres en una aspiració històrica, segurament
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d’algun arquitecte que pensava bé i volia unir Barcelona i Mataró a través del que es
considerava urbanísticament una mena de Gran Via que tingués una gran extensió que
connectés Barcelona i Mataró amb aquesta amplada de vial. Però les coses no són així, la
realitat s’imposa i la realitat, i la realitat és que el Pla de Francesc Macià no era, no és
viable, i no tenia sentit mantenir aquesta afectació, si al final acabava amb un carrer de la
Creu i amb un carrer Francesc Layret d’un sol carril o de dos carrils, per tant, acabava fent
un embut. Ha generat diguem, una degradació notable d’una de les façanes d’aquest
carrer, la insatisfacció de molts veïns que durant molts anys no han pogut fer ni una sola
obra a casa seva per millorar la seva qualitat de vida pel fet d’estar amb aquesta
expectativa d’afectació que no s’ha acabat realitzant. Tenia un pla econòmic que no era
viable, i nosaltres ens alegrem que avui el Ple aprovi la desafectació definitiva del carrer
Francesc Macià perquè creiem que això és el que és raonable, i sobretot és el que és just
després de 40 anys d’incapacitat manifesta de tots nosaltres de tirar endavant aquesta
afectació. Tan de bo amb d’altres afectacions que té aquesta ciutat i que les té des de fa
trenta anys, i que responen a un model de ciutat que ja està àmpliament superat, siguem
capaços també de tirar endavant més desafectacions, que al final el que faran serà
dinamitzar la pròpia ciutat i transformar-la de veres, perquè ara estem segurs que si això ho
desafectem hi començarà a haver algun propietari que s’atrevirà a fer obres a casa, a
millorar la seva façana, a millorar el seu habitatge, que la implantació comercial serà més
sòlida de la que és avui, i millor i de més qualitat. I finalment que la ciutat hi sortirà
guanyant, que aquest és el nostre interès. Per tant, la nostra satisfacció pel fet d’haver
ajudat en aquests mesos amb la interlocució davant del govern de la Generalitat, per
convèncer també als tècnics de la Generalitat que calia fer marxa enrere, tirar enrere
aquesta afectació, desafectar, i procurar que aquell carrer guany en dinamisme i sobretot la
gent que hi viuen tinguin millor qualitat de vida.
SENYOR SERRA: Sí, jo voldria comentar una cosa, jo crec que aquesta interlocució que el
senyor Falcó parla amb els tècnics de la Generalitat jo crec que ja la fèiem i ja la feina ell
també quan era primer tinent d’alcalde, i el problema no estava amb la Generalitat, el
problema estava amb què el que estem aprovant avui aquí és ni més ni menys que un
projecte que es va plantejar als veïns fa ja temps, i que en aquell moment no s’acceptava
perquè corresponia perdre capacitat de creixement i capacitat urbanística i capacitat de
créixer els seus habitatges. Els veïns en aquests moments el que estan fent és acceptar
perdre d’alguna manera possibilitat edificatòria a les seves propietats, i després això s’ho
han de repartir, la primera vegada que ho van portar vaig pensar, no sé si al final no hi
haurà al·legacions, veig que al final no hi ha hagut al·legacions. Les circumstàncies
urbanístiques han canviat d’una manera espectacular amb els darrers tres anys, i que
evidentment allò que fa tres anys ens demanaven tot el veïnat de Francesc Macià ara ja no
es demana perquè evidentment la possibilitat de construir, allò que es deixa de créixer, ara
ja no existeix, i per tant, ara ja anem a la reforma d’allò que es feia. Perquè aquí estem
parlant d’un problema que sembla que vingui de més a propi del que ve, aquesta afectació
del que és el carrer Francesc Macià ve d’un alcalde que es deia Vinyas, i ve dels anys 50, i
ve d’una actuació absolutament arbitrària d’un senyor que va dir, la vorera de davant, la
vorera nord, es pot fer planta baixa més sis, planta baixa més sis, i ho poden veure tots
quan hi van, i la vorera sud perquè hi ha les propietats d’algú que no m’agrada, li deixo a
planta baixa més dos, i aquí mai podrà construir, i aquesta és la veritable història de
Francesc Macià, i la història de Badalona és aquesta. Aquí hi va haver un senyor que va
agafar i va dir que a la vorera mar planta baixa més dos, a la vorera de davant, propietats
també, segons diuen les llegendes urbanes, propietat d’alguns amics i coneguts d’aquest
senyor, planta baixa més sis. Llavors, les coses van quedar així, i aquesta història, i aquest
vial va quedar com va quedar, i no hi ha hagut manera, i no hi ha hagut manera de poder
solucionar això, alguna cosa, que em van dir que el vial de 30 va passar a 18, però tot i així
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per més que de 30 passés a 18 allò era massa gran, i això és evident, però per poder
quadrar tot això no quedava més remei que algú d’alguna manera sortís perdent amb allò
que hipotèticament tenia dret a fer i tenia dret a edificar, i dic hipotèticament. I això és el
que ha passat avui en dia. Per tant, jo crec que aquí hi ha un ajust a la realitat i per tant,
escolteu, benvingut sigui i que aviat aquets tema de Francesc Macià es pugui redreçar,
igual que per la banda que toca de Francesc Macià cap a Sant Ignasi de Loiola, igual que
també per darrera cap a les cases aquestes baixes, que també són propietat d’algú, que
també té altres propietats i altres de plantes baixes més dos al carrer Alfons XII que també
es podrien acabar d’arreglar, i que em sembla que tot va en el mateix paquet. I es tracta
d’adequar totes aquestes afectacions al que és la realitat, al que espot fer avui en dia i al
que la gent, sobretot, té crèdit per fer. Perquè abans ho deia vostè i ho deia bé, si no tens
crèdit avui en dia, i no n’hi ha i no n’hi haurà per un quant temps, em sembla que més val
reformar que no tenir idees de potencialitats edificatòries que mai es duran a terme.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, com que sembla que hi ha hagut acord amb aquesta
proposta, s’apuntava, i ho he dit a la meva intervenció anterior que venia al fil del debat i
ara ho vull ressaltar. Estem davant, segurament, d’acabar les últimes tràmits, les últimes
passes, d’una decisió que serà històrica, que serà històrica per la ciutat i com a mínim per
als veïns afectats després de cinquanta anys. Jo desconec exactament quins eren els
motius de l’alcalde Vinyas per afectar o desafectar, no dic que no sigui, dic que ho
desconec, però la realitat és que els veïns han patit aquesta circumstància, que estem
parlant de Francesc Macià però també estem parlant d’Ingnasi de Loiola que també està
dins de la proposta. Que no haurem acabat amb aquell entorn, que tenim davant de Ignasi
de Loiola també hi ha una part que també té unes certes afectacions que les hem de
cometre molt immediata. I que avui per exemple hi havia veïns reclamant-me d’altres punts
de la ciutat el que aixequéssim afectacions històriques que hi ha a altres punts de la ciutat.
Nosaltres anirem tirant endavant en funció de les nostres possibilitats materials, bàsicament
materials, i d’ordenació evidentment, del territori i de la ciutat. Agrair, a tots els grups la
confiança d’aquesta proposta. Assenyalar, perquè em sembla que és de justícia, que la
interlocució del grup de Convergència i Unió amb la Generalitat ha jugat un paper clar, i ho
vull reconèixer públicament perquè és així. També la participació de la Diputació de
Barcelona que ha tingut un paper també en algun moment. Per tant, a tots felicitar-nos i
agrair la confiança. Per tant, queda aquest dictamen aprovat per unanimitat.
Votació de la urgència.
La urgència de la proposta s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
Votació de la proposta.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
SENYOR ALCALDE: Ara començaríem per les paraules, hi ha una paraula i una moció.
Moció relativa a la malaltia de l’epilèpsia i la paraula de la senyora Rocío Mateos. Aleshores
el que farem és llegir la part dispositiva, la senyora Rocío prendrà la paraula durant cinc
minuts, i després començarem, si hi ha debat, amb els grups.
11 TORN OBERT DE PARAULES
AP-2013/2628 Moció presentada pel grup municipal del PP relativa a la malaltia de
l'epilèpsia.
L’epilèpsia és una malaltia neurològica que consisteix en una alteració del cervell
caracteritzada per una predisposició duradora per generar crisis epilèptiques i per les seves
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conseqüències neurocognitives, psicològiques i socials. La definició d’epilèpsia requereix
l’aparició, com a mínim, d’una crisis epilèptica.
Però la epilèpsia té connotacions que van molt més enllà de les pròpies de la malaltia. És,
encara, molt habitual que l’epilèpsia provoqui al voltant conductes de rebuig tant en l’àmbit
social com laboral, amb actituds discriminatòries i estigmatitzants. La persona que pateix
epilèpsia presenta amb molta freqüència tota una sèrie de trastorns psicosocials associats:
problemes de independència, educació i vida laboral que contribueixen a empitjorar la seva
qualitat de vida.
Les persones que pateixen epilèpsia presenten amb major freqüència que la població en
general una major incidència i prevalença de morbiditat psiquiàtrica, i aquesta augmenta
en els malalts que no es tracten correctament o que presenten un patró de malaltia amb
crisis més difícils de controlar.
Segons la “Guia oficial de pràctica clínica en epilèpsia” de la Societat Espanyola de
Neurologia, les persones amb epilèpsia tenen un major índex de desocupació que la
població en general encara que en realitat la majoria, un 75%, poden desenvolupar una
activitat laboral normal en la major part de les professions.
La Ley 31/1995, de prevenció de Riesgos Laborales diu:
-. Que el treballador no ha de ser discriminat, excepte que existeixi una normativa
específica para la professió que ho impedeixi.
-. Que els empresaris han de garantir la protecció dels treballadors, raó per la qual no
podran ser empleats en llocs de treball que posin al treballador o a la resta en situació de
perill.
-. Que els treballadors han de comunicar qualsevol malaltia que comporti un risc per a la
seva seguretat o la dels altres.
D’altra banda, existeixen una sèrie de normatives que impedeixen determinats exercicis
professionals a les persones que pateixen epilèpsia i altres exercicis professionals que són
desaconsellats:
Professions no permeses: les que impliquin tinença o ús d’armes de foc (militars i cossos
de seguretat), pilotatge d’aeronaus i helicòpters, professions en la responsabilitat aèria o
marítima i bussos professionals.
Activitat no aconsellades: La conducció habitual de vehicles i la conducció de transport
públic, el control a l’ús de maquinària perillosa, el maneig de substàncies tòxiques o
inflamables, professions de vigilància nocturna o torns de treball que comportin canvis del
ritme de la son, treballs en alçada, emplaçaments laborals aïllants o propers a depòsits
d’aigua no protegits i entrenadors d’esports de risc.
La discapacitat és la restricció o absència de capacitat per realitzar una activitat en la forma
o dins del marge que es considera normal per a l’esser humà, incloent-hi els factors socials
complementaris que dificulten la integració social.
El Real Decreto 1977/1999, regula el reconeixement del grau de discapacitat, estableix els
barems a aplicar , determina els òrgans competents per realitzar el reconeixement i el
procediment a seguir. La qualificació del grau de discapacitat per epilèpsia s’inclou en una
taula associada a les alteracions episòdiques del nivell de vigília, d’alerta i de la son, però
no existeix un capítol específic dedicat a l’epilèpsia.
D’altra banda, s’han de tenir en compte les peticions de la Declaració del Parlament
Europeu sobre l’Epilèpsia elevades al Consell i a la Comissió:
Promoure la investigació i la innovació en l’àmbit de la prevenció, el diagnòstic
precoç i el tractament de l’epilèpsia.
Donar prioritat a l’epilèpsia com una malaltia important, que imposa una càrrega
significativa en tota Europa.
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Adoptar iniciatives per a alenar als estat membres a garantir la qualitat de vida de
les persones amb epilèpsia, atenent l’educació, el treball, el transport i la sanitat
pública, per exemple a través de les millors pràctiques.
Fomentar l’avaluació de l’impacte real de l’epilèpsia sobre la salut en totes les
grans polítiques europees i nacionals.
D’acord amb aquestes dades i tenint en compte les peticions de la Declaració del
Parlament Europeo sobre l’Epilèpsia, el Grup Municipal del Partit Popular de l’Ajuntament
de Badalona presenta la següent .
ACORDS
1-. Promoure que el protocol d’actuació davant les crisis d’epilèpsia s’incorpori a la formació
de primers auxilis en les professions que així s’exigeix. I en el cas de l’ajuntament de
Badalona, assegurar aquesta formació als membres de la Guàrdia Urbana i de protecció
civil.
2-. Fomentar l’adaptació de l’entorn educatiu a la problemàtica específica que poden
presentar alguns alumnes amb epilèpsia, donant suport a l’actuació de l’Asociación Amigos
del Epiléptico de Badalona en la comunitat educativa de la ciutat.
3-. Elevar als organismes públics responsables les següents peticions:
Que es promogui una adequada aplicació de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales en l’empresa, especialment en lo que es refereix als reconeixements mèdics
previs i durant la contractació.
Que es contempli la possibilitat de normativitzar específicament el reconeixement de la
discapacitat per epilèpsia de tal manera que les persones que així ho sol·licitin i
compleixin els requisits puguin accedir a reconeixements de 33% i més, de manera que
es pugui compensar i/o igualar així les oportunitats d’accés al treball afavorint la
contractació d’aquestes persones.
AP-2013/2633 Senyora Rocio Mateos Ruiz, en rep. de l'Associació Amics de
l'Epilèptic. Assumpte: Moció reivindicativa drets de les persones amb epilèpsia.
SENYORA ROCÍO MATEOS: Bona tarda, em dirigeixo a tots vostès com a presidenta de
l’Associació Amigos del Epiléptico, i com a presidenta de FEDE Federación Espanyola de
Epilèpsia. La moció reivindicativa és dret de les persones amb epilèpsia. Sol·licitar el 33 %
de disminució per a les persones diagnosticades d’epilèpsia que així ho sol·licitin. La Llei
espanyola implica que persones amb epilèpsia puguin treballar en un número important de
professions. Amb aquesta exigència volem igualar les oportunitats d’accés al treball,
afavorint la contractació del nostre col·lectiu, i basant-nos també a la llei que obliga a les
persones amb més de cinquanta treballadors a la contractació d’un 2 % amb discapacitats
dins les seves plantilles. L’epilèpsia és una malaltia neurològica que afecta 50 milions de
persones a tot el món, augmentant cada any un 22 %. Només a Espanya hi ha
aproximadament 400.000 epilèptics, malalts crònics són discriminats sistemàticament per
les seves dolences. Badalona té un total de 1.7053 afectats d’epilèpsia. Segons l’OMS,
Organització Mundial de la Salut, discapacitat és la situació desavantatjosa en què es troba
una persona determinada com a conseqüència d’una deficiència o discapacitat, que limita o
impedeix el compliment d’una funció que és normal per a aquella persona, segons l’edat, el
sexe o les funcions socials. Discapacitat és el document oficial que acredita que una
persona precisa de més suport que la majoria, no significa que aquesta persona valgui
menys o pugui realitzar menys les seves funcions que els demés, sinó que es tracta del
document administratiu que facilitat l’accés de determinats drets i beneficis reservats a les
persones amb una discapacitat. Perquè la discapacitat sigui reconeguda s’ha de tenir com
a mínim un 33 %, i això s’avalua en l’escala de Raquing. Els beneficis que podrien tenir
aquestes persones, més de 50 treballadors un 2 % de les plantilles, el 5 % en les
formacions professionals, el 3 % en les places universitàries. Les empreses que les
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contracten tenen deduccions d’impostos de societat, 6.000 euros per persona i any. Si són
un 90 % dels treballadors disminuïts, la xifra creix a 12.020 euros per persona i any. No
només existeix un marc legal específic al que recórrer per la defensa dels nostres drets i
interessos, sinó que la mateixa llei ens descrimina en ocasions, impedint-nos optar a certes
llicències, professions, oficis o fins i tot treballs públics. Degut a aquesta discriminació
sistemàtica, principalment al referit a l’àmbit laboral i a l’atenció prestada als alumnes en els
centres educatius, els epilèptics ens veiem obligats a ocultar la nostra condició per integrarnos en una societat on regna el desconeixement arran del que significa conviure amb
l’epilèpsia. Els exemples de lesions dels drets fonamentals de les persones amb epilèpsia i
les seves famílies són aclaparadors perquè el números de les persones són 400.000, però
darrera hi ha unes famílies que arriben a un milió de persones. Per això, i en virtut dels
principis d’igualtat i no discriminació entre els fonament de l’ordenament jurídic espanyol,
sol·licitem que es promogui la creació d’una normativa específica i adequada, que en el
desenvolupament de l’article 4 de la Constitució es refereix, els àmbits laboral, sanitari i
educatiu, fent menció expressa a l’epilèpsia i a la protecció dels drets dels afectats per ella.
La informació i formació dels agents de seguretat de Badalona en aquesta qüestió, guàrdia
urbana, mossos i bombers, del protocol d’actuació davant d’una crisi epilèptica, és
summament necessària, són els primers d’acudir davant una situació de trucada d’auxili o
emergència. La possibilitat que una iniciativa legislativa popular prosperi escasses, per no
dir inexistents, aquesta és la raó per la que prenem avui la paraula. Es tracta d’una llacuna
que afecta al respecte i a la tutela dels drets fonamentals de 400.000 afectats i de més d’un
milió de persones en total de les seves famílies, que per tant, requereix urgentment
l’actuació dels nostres representants polítics. Moltes gràcies a tots vostès per escoltar-nos.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies. Demanaria que la regidora de Serveis Socials, que és
la que presenta en nom del grup del PP aquesta proposta, faci la seva explicació i després
si els grups volen demanar la paraula.
SENYORA EGEA: Gràcies senyor alcalde, bona tarda a tothom. Bé, ja ho ha explicat molt
bé la Rocío Mateos, que és la presidenta de l’Associació d’Epilèptics de Badalona i també
de la Federació Espanyola d’Epilèptics. Comentar primer abans de tot que és una moció
que presentem el grup del PP, però que és una moció treballada i una moció que es
presenta a instàncies de l’Associació d’Epilèptics, i bàsicament el que es recull en aquesta
moció són dos punts, un és reconèixer el 33 % de disminució a totes les persones que
pateixen epilèpsia i que així ho puguin sol·licitar, de tal manera que puguin tenir uns
avantatges a l’hora d’incorporar-se en el món laboral, i després, pel que fa a l’Ajuntament,
oferir la formació necessària en aquest cas a la Guàrdia Urbana, a Protecció Civil perquè
sàpiguen reaccionar i quin és el protocol en casos i episodis d’epilèpsia. Penso que la
moció no ha de tenir molt de problema, i el que s’intenta és treballar per avançar en la
millora de la qualitat de vida dels afectats d’aquesta malaltia i també dels seus familiars.
SENYOR SAGUÉS: Bona tarda una altra vegada. No cal donar grans explicacions,
senzillament per dir que nosaltres ens sumem a aquesta moció, que hi votarem a favor, i ho
fem perquè entenem nosaltres que defensem, i abans ho hem parlat amb el defensor de la
ciutadania, que parlàvem d’equitat, en aquests moments també avançar cap als
reconeixements de les persones que d’alguna manera tenen alguna problemàtica, també és
un pas cap a aquesta equitat, aquesta discriminació positiva que és necessària perquè les
persones puguem estar situades totes al mateix nivell, tant si és per un problema físic, com
si és per un problema social, econòmic etc., que requereix alguna empenta, requereix algun
reconeixement especial perquè ens puguem situar en el mateix nivell uns que altres. Per
tant, això és important. I només reconèixer una vegada més el paper que fa l’Associació
d’Amics de l’Epilèptic de la nostra ciutat de cara a combatre aquest desconeixement de
cara a la malaltia de l’epilèpsia que els que els coneixem des de fa uns anys els hem
reconegut ja altres vegades que hem anat aprenent molt al seu costat, hem anat aprenent
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molt assistint als seus actes, a les seves accions reivindicatives, hem anat aprenent molt el
que és l’epilèpsia, i avui crec que està bé, que és de rebut que avui el Ple municipal aprovi
per unanimitat aquesta moció, però sobretot que no ens limitem a aprovar-la, sinó que la
fem efectiva al que ens correspongui també a l’Ajuntament com a responsabilitat.
SENYORA GONZÁLES: Bona tarda, primer de tot agrair a la Rocío que vingui aquesta
tarda aquí perquè aquest matí parlàvem de la moció, hi hem parlat principalment per
comunicar-li el nostre posicionament, que no hem presentat directament la moció perquè ja
es donava per fet el suport del Partit Socialista, primer de tot a l’Associació d’Amics de
l’Epilèptic, i a ella com a presidenta de la Federació i de l’entitat. I bé, no reiterar-nos, se’ns
plantejava el promoure el protocol d’actuació, el fomentar l’adaptació a l’entorn educatiu. I la
nostra intervenció va molt en l’enfocament que nosaltres estem d’acord en tot perquè
nosaltres defensem la sanitat pública, defensem la salut pública, i avui comentàvem d’una
casuística, d’una persona amb epilèpsia com li està afectant tot el tema de les retallades en
l’àmbit sanitari, en el tema del seu tractament. I donar suport al reconeixement de la
discapacitat del 33 % a les persones que pateixin epilèpsia, les persones que pateixen
aquesta malaltia i que el grau de malaltia que tenen els permet treballar, perquè hi ha altres
persones que l’evolució de la malaltia fa que no puguin accedir al món laboral. Per tant,
donar suport a totes les persones que pateixen la malaltia, defensar en els llocs que calgui
la feina que fa des de l’Associació d’Amics de l’Epilèptic, com ara mateix, en el càrrec de
Presidenta de la Federació, i res més, qualsevol cosa que necessitis el grup municipal
Socialista està a la vostra disposició tens el nostre suport i reconèixer la tasca que fas des
de la teva entitat.
SENYOR FALCÓ: Simplement per donar suport a la moció i reiterar els arguments que han
donat els altres grups que estic segur que estem completament d’acord.
SENYOR ALCALDE: Rocío, tindries un segon torns, si el vols utilitzar? Doncs jo crec que
els posicionaments dels grups han quedat prou clars, jo també com a alcalde,
reconeixement a l’Associació i especialment et vull fer un reconeixement a tu com a
presidenta que portes molts anys batallant, lluitant, insistint, i crec que has convertit
l’associació en un referent, a la ciutat i a nivell català i espanyol, i que dins de les
possibilitats estarem allà donant una mà per una causa que em sembla que tots compartim
que és justa. Per tant, entenc que queda aprovada per unanimitat. Passaríem a la següent
que hi ha una moció i una paraula, una moció d’un equipament del districte 2 i la paraula
del senyor Salguero, la moció és d’Iniciativa pe Catalunya, llegiríem la part dispositiva i té la
paraula el senyor Salguero.
Votació
La moció precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
AP-2013/2626 Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA sobre equipament al
Districte 2.
Atès que el territori pertanyent al que avui es considera Districte 2 hi ha una manca evident
d’equipaments de tot tipus i de manteniment i inversió als espais públics.
Atès que en aquest sentit hi ha diverses reivindicacions ciutadanes, compromisos i acords
presos als organismes de participació del Consell de Districte, que donen resposta a les
necessitats ampliament manifestades des de fa anys o més recent. A tall d’exemple podem
citar: Casal d’avis, Biblioteca, Casal de joves, Institut, Centre de dia, Circuït “d’Skate”,
remodelació del carrer Wagner i de la petanca del CP Carpi o pisos socials complementats
amb espai públic urbanitzat.
Atès que per part del govern municipal no s’ha donat a conèixer cap proposta ni projecte,
en referència a aquestes demandes. Al contrari, s’ignora la participació ciutadana i ni tan
sols es convoca el Consell d’Entitats dels districte, a la vegada que decideix traslladar a C
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Cabanyes serveis que abans es donaven des de La Colina, empobrint encara més els
recursos públics de la zona.
Atès que ha finalitzat la presència del “Mercat del Fondo” al carrer Verdi i que per tant
s’allibera la instal·lació que fins ara en feia les funcions.
Atès que aquesta instal·lació podria donar cabuda, de manera provisional, a algun dels
equipaments reclamats, facilitant-ne la seva creació, que d’altra manera de ben segur no es
produirà.
El Grup Municipal d’ICV-EUiA, recollint la demanda de les associacions de veïns de
Lloreda, Montigalà, La Colina, La Pau i Fondo Sistrells, proposa al Ple l’adopció dels
següents:
ACORDS
1. No desmantellar la instal·lació que fins ara acollia al “Mercat del Fondo”, fins que no es
disposi dels informes tècnics i econòmics demanats en referència a la viabilitat de la seva
reutilització, provisional, com a espai que doni cobertura als equipaments socials
reivindicats.
2. Un cop es disposi de la informació sol·licitada es convocarà el Consell d’Entitats del
districte, per a compartir la informació i valorar i prioritzar, de forma conjunta, les
actuacions que se’n derivin.
3. Enviar la moció a totes les entitats i associacions del Districte i a la FAVB.
SENYOR ALCALDE: Ara sí, senyor Salguero.
AP-2013/2634 Senyor Antonio Salguero Solano, en rep. de la coordinadora antic
districte 8è. Assumpte: Proposta usos mercat Fondo.
SENYOR SALGUERO: Senyor alcalde, senyors i senyores regidors. El fet de venir aquí
avui és que al districte 8è fa uns anys es van aprovar que al costat de l’ambulatori de
Montigalà es fes un centre multiús, un centre de dia, i a més a més també a la zona, es va
aprovar que es fes una biblioteca, aquesta conjuntament amb Santa Coloma de Gramanet.
En les legislatures anteriors el Consell de Districte funcionava, per descomptat des de que
vostès estan en el poder no hem aconseguit fer ni un Consell de Districte, ja li ho havia dit
jo anteriorment a vostè. El dia 25 d’abril vam tenir una reunió amb el regidor del districte, les
diferents associacions de veïns, això va ser per una petició que li varem fer nosaltres, en la
qual el principal tema va ser que no s’enderroqués l’edifici del mercat provisional que
teníem en el Fondo-Sistrells, quan el 13 de juny s’inauguri el mercat del Fondo de Santa
Coloma. Li explicàvem que volíem que mentre no tinguem els equipament que necessitem i
que alguns ja haurien possiblement estar funcionant, perquè el centre de dia havien d’haver
començat les obres, jo crec que l’any 2009, cosa que li ho varem explicar al senyor regidor
del districte i ens va dir que ignorava totalment que allà hi hagués un equipament. I és molt
penós que un edifici com aquest, amb el que costa fer es tiri i no s’aprofiti provisionalment
per l’esmentat ús. Al Districte els joves no tenen centres de joves on es puguin reunir o fer
activitats. La gent gran, molts, s’acostumen a consolar anant al Carrefour a l’hivern, que hi
ha calefacció i a l’estiu que hi ha aire acondicionat perquè és que no tenen casal d’àvis.
Tampoc els joves tenen cap biblioteca, després de debatre amb el senyor Gracia es va
comprometre que tècnics de l’ajuntament ho estudiessin i veure amb l’Ajuntament de Santa
Coloma com estava el tema i el més aviat possible donar-nos contestació. Dos mesos
després no hi ha cap contestació, nosaltres entenem que és un menyspreu a les
associacions de veïns després d’aquest compromís que havíem adquirit amb ell. Li
preguntem a vostè senyor alcalde, pensa enderrocar aquell edifici? o bé vol que els veïns
puguem tenir aquests equipaments o uns altres? si des de l’ajuntament ens ho proposa.
Ens ensenyarà l’estudi tècnic i econòmic del possible arranjament de l’edifici? Li recordo
que es va comprometre davant uns membres de l’associació de veïns al bar de la penya
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Juan de Arcos. Dic al bar perquè com vostè acostuma a fer els actes als bars per donar
informació, doncs això en el bar de la penya Juan de Arcos. Seria lamentable retardar
aquesta informació i mentre que es deteriorés, i aquelles persones que es dediquen a
desvalisar edificis, a desvalisar la ferralla i quan ens en donem compte, allò estigui
inservible i sigui la justificació per no poder utilitzar-ho. Que quedi clar que l’ús seria
provisional, fins que els equipaments definitius es fessin. També li recordo que hi ha un
escrit firmat per la senyora Maria Jesús Hervás que diu que el Centre Cívic de la Colina es
tancarà i es concentrarà tot a Can Cabanyes, doncs era l’únic equipament que teníem. A
partir de aleshores ens quedarem ja al Districte 8è sense res. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Senyor Gracia, regidor del Districte.
SENYOR GRACIA: Gràcies senyor alcalde, bona tarda. Veïns, veïnes, expliquem una mica
la situació d’aquest equipament o d’aquest edifici per posar en antecedents. Existeix un
conveni entre Badalona i Santa Coloma de data 2006 pel qual Badalona cedeix un espai
perquè Santa Coloma ubiqui el seu mercat de manera provisional fins que tingui el nou
mercat construït, la data de finalització d’aquest conveni és el passat 13 de juny del 2013. I
a partir d’aquella data l’Ajuntament de Santa Coloma tenia el compromís de retirar l’edifici i
fer una aportació econòmica per habilitar l’espai. L’aportació econòmica que es va signar en
aquella data va ser de 62.000 euros, com podran entendre és una xifra econòmica molt
minsa per poder urbanitzar aquella zona. A partir d’aquí que ha fet aquest govern, a part de
reunir-se com bé diu el senyor Salguero el dia 25 d’abril amb les associacions de veïns.
Doncs encarregar un estudi per valorar si era viable econòmicament poder crear un
equipament, perquè si que és veritat que aquest govern està absolutament d’acord que és
un districte que té molta mancança d’equipaments. Es parla de centres de dia, que no
serien competències de l’Ajuntament, però si de casals d’àvis, o d’altres equipaments al
districte. I el resultat ha estat que el cost de les obres necessàries per habilitar aquest espai
per remodelar-lo, perquè tinguin cabuda aquests equipaments, és de més d’un milió
d’euros, d’1,2 milió d’euros, per ser exactes. Com que nosaltres optem per opcions realistes
i així evitar que aquest indret es converteix en un cau d’ocupes, de rates, o de brutícia
esperant a què arribi uns suposats diners que potser no arriben doncs farem una altre
proposta. Ja estem dissenyant un gran espai, en una zona de gran densitat que també
està, aquest districte, mancat d’aquest tipus d’espais, sobretot perquè sigui aprofitat per
nens i per la gent gran. I tot i així, i recollint les pròpies paraules de l’alcalde, s’ha assolit el
compromís de debatre i recollir les aportacions dels propis veïns quan tinguem el primer
esbós. Per tant, el primer punt de la moció, d’allò que es demana a la moció, aquest govern
ja ha fet els deures, i el segon punt, doncs tant aviat com tinguem la proposta i l’esbós
d’aquest espai doncs els posarem en comú i el discutirem amb els veïns per tal d’adequarho a les necessitats. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, moltes gràcies, el senyor Gómez.
SENYOR GÓMEZ: Sí, gràcies. Jo l’altre dia vaig estar visitant el mercat aquest just quan
estan apunt de desmantellar tots els aparells que hi ha a dins. I la persona que té allà
l’Ajuntament de Santa Coloma doncs em va informar que allò. Ho va posar l’Ajuntament de
Santa Coloma i ho retiraria, jo penso que estem davant d’una gran oportunitat per generar
llocs de treball a Badalona, perquè no podem generar un altre mercat municipal dins la
nostra població, just a la frontera amb Santa Coloma que no perjudicaria tant al mercat del
Fondo i amb els diners que ingressem del concurs d’adjudicació de les parades podem
adequar un equipament, un espai polivalent de les necessitats que tingui el districte 8è.
Penso que ja està bé també que cedim espais a Santa Coloma de mirar pels encants de
Sant Adrià i que tenim que mirar més cap a Badalona. Jo deixo aquesta idea sobre la taula,
aquesta proposta, desconec si tècnicament es pot fer però penso que seria dinamitzar
també una part important d’un districte 8è on hi ha una gran quantitat de gent a la frontera
de Santa Coloma i Badalona. Gràcies.
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SENYOR ALCALDE: Gràcies. El senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Sí, bé una de les mancances que ens ha manifestat el senyor
Salguero i que també en fa esment la moció que em presentat el grup d’ICV-Verds i
Esquerra Unida és la de la participació ciutadana. Hi ha una part de mancances, un recull,
un llistat de mancances d’equipaments diversos, alguns d’ells més o menys històrics
d’altres no tant, d’intervencions per arranjament de vials, per pisos socials, d’equipaments
per gent gran, gent jove, etc. Però també hi ha un reconeixement a la moció, es parla, i ens
ho ha dit també el representant veïnal de la manca de participació ciutadana que no és un
fet aïllat en aquest districte sinó que es dóna en general a tota la ciutat. Pel que fa en
aquest districte la reclamació del consell, de la reunió del Consell d’Entitats és urgent, i a
més a més a la moció no sé si l’ha mirat bé el senyor Gracia quan ha fet referència es
demana que aquest informe que ell ara ens diu que disposa que parla d’1,2 milions d’euros,
que aquest informe es posi, es sotmeti, s’expliqui, s’informi, es sotmeti a debat i a discussió,
i a reflexió conjunta en el Consell d’Entitats. Per tant des d’aquí li reclamem, primer que
aprovem aquesta moció, i segon que havent aprovat aquesta moció complim també amb el
que diu aquí i que convoquem el més aviat possible el Consell d’Entitats del districte per
discutir reflexionar conjuntament sobre l’estudi tècnic econòmic d’allò que es disposa. I a la
vegada començar a reflexionar sobre que és allò que hi ha d’haver en aquest espai que ara
hi ha el mercat, primer decidir si s’ha de desmantellar o no en funció de tota la informació
que ens pugui aportar, i segon veure, tant si és un cas com l’altre, que és el que es prioritari
en aquests moments. No decidir ja que es desmantella, decidir ja quin tipus d’espai hi ha
d’anar, començar-lo a treballar i anar amb la feina feta ja, ensenyar-la un dia no sé si al
Consell d’Entitats o a qui té intenció de mostrar-lo. Allò que li estem demanant és que fem
les coses ben fetes, convoquem el Consell d’Entitats, informem del coneixement que avui
se’ns ha posat de manifest aquí i comencem a parlar conjuntament de que és el que cal,
que és el que s’ha de prioritzar en aquell espai i en aquell districte.
Votació de la moció.
La moció precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
AP-2013/2627 Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA en col·laboració amb
el Grup Auditoria Ciutadana referent al deute de l'Ajuntament de Badalona.
Atès que els grups Parlamentaris del Congrés de Diputats de PSOE i PP van presentar
conjuntament una proposta de reforma constitucional el dia 30 d’agost de 2011 en lectura
única i deixant només de termini per presentar esmenes fins les 14h del dia 1 de setembre.
Aquesta reforma va consagrar la obligatorietat del pagament del deute de les institucions
per sobre de qualsevol política pública per garantir el benestar de la ciutadania.
Atès que el deute públic representa avui un dels principals problemes de les institucions
públiques, i que aquest avui afecta quotidianament a la vida de la ciutadania i als serveis
públics degut a la obligatorietat de les institucions de fer front prioritàriament al deute per
damunt dels serveis públics i el manteniment de les estructures de solidaritat i benestar.
Atès que a Badalona el compliment de la obligatorietat del pagament del dèficit, consagrat
constitucionalment pel bipartidisme espanyol impulsor de l’austericidi, esta comportant
patiment a la ciutadania en forma de manca de beques de menjador, manca de partides
suficients per ajudar aquells que pateixen la crisi, inexistència total de cap programa
municipal per fer front a la gana i la pobresa extrema que avui és present en el nostre
municipi i un llarg etc. que no cal detallar ja que només cal passejar pels carrers de la
nostra ciutat per comprovar l’absència dels poders públics enfront la crisi.
Atès que el govern municipal del Partit Popular a Badalona ha augmentat en 41 milions
d’euros el deute de l’ajuntament en només un any passant de 94.406.000 d’euros el 2011 a
137.484.000 d’euros el 2012.
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Atès que bona part d’aquest deute nou es deu al Pla de Pagament de Proveïdors 2012
impulsat pel Ministeri d’Economia i d’Hisenda, pla que ICV-EUiA ja va denunciar en el seu
dia al Ple municipal per seguir beneficiant la banca privada ja que el govern central va
donar diners públics a la banca privada, i aquesta n’ha cedit després a les administracions
públiques cobrant elevats interessos del 5,54% per uns diners públics als quals la banca
privada ha accedit a un interes inferior a l’1%. En el cas de Badalona són 31.036.946,75
milions d’euros públics que, enlloc d’haver-ne estat prestats directament a l’ ajuntament,
venen a través de la banca privada.
Atès que Com ha reconegut l'Expert Independent de les Nacions Unides sobre els efectes
del deute extern en el seu informe de 2012.08.13, "les càrregues excessives de deute
extern tenen un impacte negatiu en la realització dels drets humans i el desenvolupament
en els països deutors a través de la desviació de recursos dels serveis socials bàsics i a
través de les condicions adjuntes als mecanismes internacionals d'alleugeriment del deute".
I així mateix, la Resolució aprovada pel Consell de Drets Humans del les Nacions Unides
en sessió de 5 de juliol de 2012 "Recorda que tot Estat té la responsabilitat primordial de
promoure el desenvolupament econòmic, social i cultural de la població i, a aquest efecte,
té el dret i l'obligació de triar els seus objectius i mitjans de desenvolupament i no s'ha de
veure condicionat per fórmules específiques de política econòmica externes" i "Afirma que,
des del punt de vista dels drets humans, la liquidació de deute amb fons oportunistes en
condicions abusives té un efecte negatiu directe en la capacitat dels governs per a complir
les seves obligacions en matèria de drets humans, especialment els drets econòmics,
socials i culturals".
Atès que la reestructuració del deute i les quitances són pràctiques reconegudes en la
legislació internacional, i sabem que la cancel·lació dels deutes il·legítims han estat
possibles en el passat, tant a Europa com a països en vies de desenvolupament, i que
aquesta cancel·lació es relaciona amb un alleujament immediat de les necessitats bàsiques
de la població.
Atès que tot i no està reconegut pel dret internacional si que NNUU recomana que les
legislacions nacionals contemplin les causes d’il·legítimat del deute i els casos recents del
govern Noruec i Equatorià ens demostren que els poders públics poden fonamentar-se em
aquesta il·legitimitat per negociar o anular part del seu deute contret
Atès que per part dels moviments socials, juristes, organismes internacionals etc està
consensuat reconèixer com a causa d’il·legitimitat del deute el fet d’ utilitzar mecanismes
politics i econòmics que facilitin de forma deliberada l’augment del deute o les decisions
politiques que augmenten aquest en contra de l’interès general de la població
El Grup Municipal d’ICV-EUiA en col·laboració amb el Grup Auditoria Ciutadana del Deute
Badalona-Plataforma per una Auditoria Ciutadana del Deute a l’ajuntament de Badalona
proposa al ple de 25 de juny de 2013 l’adopció dels següents:
ACORDS:
1. El ple Municipal considera il·legítims els interessos contrets amb les entitats financeres
privades Caixabanc, Catalunyabanc, Bankia, Banc Sabadell, CAM, Banco Santander,
Banesto, Banco Popular, Bankinter, Caja Espanya, Cajamar i BBVA per el capital de
31.036.946,75 ME prestats en el marc del Plan de Pago de Proveedores 2012 del MEF on
s’han aplicat interessos del 5,54% per diners públics que aquestes entitats financeres han
obtingut a interessos inferiors a l’1%.
2. El Ple insta al govern municipal a quantificar la xifra total d’aquest interessos i a
emprendre les accions legals necessàries davant la justícia espanyola, europea i
internacional per aconseguir la nul·litat d’aquest deute il·legítim. nseguir la nul·litat d’aquest
deute il·legítim.
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AP-2013/2635 Senyor José Manuel Ardura Terra en rep. de l'Auditoria del Deute
Badalona. Assumpte: Deute il·legítim
SENYOR JOSE MANUEL ARDURA: Bona tarda. El grup d’auditoria ciutadana del deute de
Badalona venim a denunciar el mecanisme del deute, senyalar l’estafa que això suposa i
donar suport a la moció presentada per declarar il·legítim el deute adquirit d’esquenes a la
ciutadania. La primera perversió del mecanisme del deute la trobem en el funcionament del
Banc Central Europeu i en el finançament dels estats. Recordem que el Banc Central
Europeu rep aportacions de diners públics provinents dels estats de la Unió Europea,però
els seus estatuts no li permeten finançar directament als mateixos estats. Per tant, quan un
país necessita fons el Banc Central Europeu deixa els diners als bancs a un 1% d’interès i
aquests utilitzen els diners per comprar deute del país a uns interessos més elevats del 5,
en amunt, em penso que va arribar al 14 a Grècia. Amb aquest senzill sistema totalment
legal, però profundament immoral els bancs treuen enormes rendibilitats a base d’especular
amb la prima de risc i de retruc perjudicar la ciutadania i tot amb diners públics, diners que
paguem tots i cadascun de nosaltres. A tot això hi podem sumar els escandalosos rescats
bancaris realitzats també amb diners públics, sumes astronòmiques invertides en bancs i
caixes que recordem són un dels principals causants de la crisi econòmica, responsables
de l’estafa de les preferents, responsables de la problemàtica social derivada dels
desnonaments diaris de famílies. Aquest rescat té com a principal objectiu preservar un
sistema capitalista que ofega la població i a la petita i mitjana empresa, tot plegat seguint
els preceptes i les regles imposades des de la troica i els mercats. El mateix mecanisme es
repeteix a nivell estatal amb els préstecs ICO, la banca és qui presta els diners als
ajuntaments a un interès variable de més del 5%, quan ells l’aconsegueixen del Banc
Central Europeu a un 1%. Per cada euro que l’Ajuntament rep a través d’aquest sistema
injust la banca es queda 4 cèntims a l’any. Aquest sistema de finançament és pervers,
injust i facilita la dictadura financera. Hem d’aturar aquesta estafa legal canviar el
mecanisme de finançament dels organismes públics i impulsar auditories del deute per
establir quina part és il·legítima i negar-nos a pagar-la. La democràcia actualment és una
fal·làcia, qui té els diners imposa les regles, el cas grec és un clar exemple on es va forçar
al primer ministre a dimitir, fulminantment, quan va voler fer un referèndum i deixar que fos
el poble qui decidís que s’havia de fer amb el deute. La democràcia ha de callar quan els
mercats parlen? És aquesta l’Europa que volem? És un sistema just digne i democràtic?
Una de les respostes que podem donar a nivell local per tractar de pal·liar aquesta injustícia
és la que s’ha presentat avui aquí en forma de moció. Faré un breu repàs per tal d’aclarirho una mica. En primer lloc, la sagrada Constitució Espanyola tan intocable per alguns
temes i tot això, va ser modificada l’agost del 2011 en un temps record per PSOE i PP,
l’objectiu de la modificació va ser obligar-nos a tots i a totes a pagar el deute per sobre de
qualsevol altra consideració. Per dir-ho clar, és igual si la ciutadania perd cobertures
sanitària, educació o el que sigui, mentre els bancs amb què estem endeutats mitjançant el
mecanisme que ja hem explicat recuperin els seus diners. En segon lloc, el volum del
deute públic actualment és un problema que ens està devorant, al 2012 Espanya va pagar
vint-i-nou mil milions d’euros només en interessos del deute més del què es paga en
prestacions d’atur, el que es paga en atur són vint-i-vuit mil vuit-cents cinc, però només és
per deute, per interessos de deute, El rescat de la banca ha estat de cent seixanta-vuit mil
milions, és diu ràpid, però si tenim en compte que el volum de les retallades entre 2010 i
2013 ha estat de cent divuit mil milions i que les retallades a la LLei de Dependència han
estat d’uns irrisoris sis-cents milions, cal preguntar-se a qui està defensant l’Estat. Tercer,
aquestes xifres macroeconòmiques acaben sent números molts grans en els quals ens
solem perdre, però podem veure en els seus efectes a la nostra vida diària, reducció de
beques menjador, falta de programes socials per fer front a les situacions de
desemparament que viuen els sectors més dèbils de la població, que cada dia són més
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amplis. Fa uns anys rarament es veia algú buscant a les escombraries, avui dia és difícil
trobar un contenidor on no hi hagi una persona buscant. Quart, el deute a l’Ajuntament de
Badalona ha augmentat en un sol any de noranta-quatre milions quatre-cents sis mil a cent
trenta-set milions quatre-cents vuitanta-quatre mil, tot i això l’alcalde surt i diu que hem
tingut un milió i escaig de superàvit, com s’entén? Cinquè, el tema que ja hem comentat
sobre els crèdits ICO que a l’Ajuntament de Badalona ha estat de quaranta-sis mil doscents trenta-dos mil quatre cents vint-i-cinc amb noranta-tres. Això representa un benefici
per a les entitats bancàries implicades de dos milions noranta-vuit mil amb un càlcul així a
ull, cada any. Recordem que això són diners públics que passen de les mans privades als
bancs. Sisè, una entitat tan poc susceptible de ser acusada de terro flauta com és l’ONU ha
dit en el seu informe sobre el deute extern, les càrregues excessives de deute extern tenen
un impacte negatiu en la realització dels drets humans i el desenvolupament en els països
deutors a través de la desviació de recursos dels serveis socials bàsics i a través de les
condicions adjuntes als mecanismes internacionals d’alleugeriment del deute. També tenen
aprovada una resolució que diu, recorda, que tot estat té la responsabilitat primordial de
promoure el desenvolupament econòmic, social i cultural de la població i aquest efecte té
el dret i l’obligació de triar els seus objectius i mitjans de desenvolupament i no s’ha de
veure condicionat per formes específiques de política econòmiques externes. Afirmar que
des del punt de vista dels drets humans la liquidació del deute amb fons oportunistes en
condicions abusives, té un efecte negatiu directe en la capacitat dels governs, per complir
amb les seves obligacions en matèria de drets humans, especialment els drets econòmics,
socials i culturals. Setè, volem aclarir que el què proposem no és cap utopia, existeixen
precedents de països que han realitzat amb èxit una auditoria i han declarat parts del seu
deute com il·legítim, el concepte de deute il·legítim i deute odiós, són figures reconegudes
internacionalment. Estem en un moment on les injustícies social i l’equilibri està sent
escombrada del mapa per interessos neoliberals, que busquen només els beneficis d’una
elit. Per tant, demanem a tots els grups polítics presents en aquest Ple que deixin de banda
lluites partidistes i tinguin una alçada de mides que ens permeti lluitar junts contra aquesta
gran estafa a gran escala. Demanem a la resta de empres del Ple que estiguin a l’alçada
del moment històric que ens toca viure, que entenguin que més tard o més d’hora, la
història i la ciutadania valorarà els seus actes en contra la justícia social, en contra dels
interessos d’aquells que representen i en contra del sentit comú. Animem especialment els
regidors i regidores municipals a fer un esforç per estalviar aliances amb d’altres
ajuntaments, per declarar la nul·litat del deute i fer front comú contra aquesta injustícia tan
òbvia.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, paraules, el senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS:Sí, bona tarda de nou. Intentaré ser molt pedagògic, molt concret i parlar
de Badalona i els demano als meus companys i companyes, regidors i regidores, que
m’escoltin, que reflexionin i que puguin decidir quin és el seu vot, si estan a favor o en
contra del plantejament , però que facin com a mínim l’esforç d’intentar entendre’l i del per
què. Els ho explico una mica, avui parlem del deute públic o del deute sobirà, un concepte
que segurament és la primera vegada que es parla en aquest Ple municipal, però els ben
asseguro i d’aquí a uns anys, no massa temps, potser em donaran la raó. Del deute públic i
del deute sobirà se’n parlarà en aquesta Sala de Plens i se’n parlarà a totes les
administracions i se’n parlarà a tota la societat i es buscarà una solució. Per què els dic
això? Avui són nombrosos els economistes no d’esquerres, no radicals, economistes que
defensen que perquè el sistema capitalista segueixi sobrevivint és necessari fer quitances
al deute, perquè o si no el sistema és impensable que continuï funcionant amb la quantitat
de deute privada i deute sobirana que s’ha generat en els darrers temps en la zona euro.
Això no ho diu l’Àlex Mañas, això ho diuen alguns economistes que no són precisament
d’esquerres, però d’això que parlem ara, hi ha precedents i precedents que com ha dit el
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senyor Ardura que ha pres la paraula en nom de l’auditoria ciutadana del deute. Avui a més
a més, felicitar i agrair que hi hagi un grup`de ciutadans que es reuneixi periòdicament, que
demani la paraula en el Ple i que es preocupi per l’estat de les finances municipals i per la
transparència de les finances municipals, crec que això és positiu i que ho hem de valorar
positivament. Com els deia hi ha precedents com per exemple l’any 1953, la República
Federal Alemana, a la República Federal Alemana, l’any 1953 se’ls condona el 60% del seu
deute públic, avui ja s’està parlant de fer quitances del deute a Grècia. Però anem a parlar
del concret, estem en una crisi financera, que es va iniciar com una crisi financera, que a
poc a poc, aquells que van causar la crisi o sigui el sistema financer, han convertit aquesta
crisi, en una crisi del deute sobirà o del deute públic. És a dir, han externalitzar la seva
responsabilitat col·locant aquest deute a les administracions públiques, i per tant, fent que
tota la ciutadania assumeixi els costos i que tota la ciutadania pagui allò que ells han fet
malament o ho han fet de forma temerària. D’aquest concepte d’il·legimitat del deute es
parla sovint a molts llocs, però aquí a Badalona el grup de l’auditoria ciutadana
conjuntament amb nosaltres ens hem assegut i hem dit, bé, és possible que comencem a
parlar de què hi hagi una part del deute municipal, que pugui ser considerada il·legítima i
internacionalment per considerar el deute il·legítim s’utilitzen dos barems. Que siguin
decisions tècniques o econòmiques, que hagin provocat un augment del deute públic, o
sigui d’allò que devem tots plegats, no d’allò que deu l’Ajuntament, si no d’allò que devem
tots plegats perquè els diners de l’Ajuntament són els diners de tots, que s’hagin pres per
decisions tècniques, econòmiques o polítiques, que no hagin tingut cap benefici directe
sobre la població i que no hagin estat degudament justificades del per què. Això com ho
traduïm a nivell municipal, doncs molt senzill, resulta que a nivell municipal es va fer un pla
de pagament per proveïdors, que vam ser els únics que ja ho varem denunciar en el seu
moment, que eren uns diners públics del Banc Central Europeu, que anaven al ICO,
Instituto de Crédito Oficial público. Vull recordar que ara es parla de la necessitat que hi
hagi una banca pública, com si fos una cosa de rojos, no, no, a Espanya hi va haver banca
pública fins el 1997, una cosa que es deia Argentaria i que un senyor que es deia José Mª
Aznar va privatitzar. Doncs l’ICO com que no hi ha banca pública perquè es va privatitzar,
per tant, no té instrument per fer fruir els diners públics, ha de tirar de la banca privada,la
banca privada se’n porta diners a menys de l’1% Això que estic dient jo, notícia del país de
la setmana passada, de les dificultats de l’ICO per treballar i de com deixen els diners
públics a menys de l’1% i parlava del Pla de pagament de proveïdors, no rigui senyor
Gracia perquè és així, sé que vostè no comparteix la meva opinió. Aquests diners que s’han
rebut a menys de l’1% els hi han deixat a l’Ajuntament de Badalona al 5’56%, aquí hi ha
gent del públic que diu que no, deu ser que són economistes o són gerents de l’ICO.
Aquesta moció i aquest text l’han vist els funcionaris del Ministeri d’Economia i Finances i
diuen que és impecable, per tant, i l’han vist tècnics municipals, no d’aquest Ajuntament,
d’altres, que diuen que és impecable i l’han vist catedràtics d’Economia Aplicada que diuen
que és impecable. Aquests diners menys de l’1% els deixen a l’Ajuntament de Badalona,
diners públics al 5’56% d’interès, d’això en el meu poble se’n diu usura i la usura a la Llei
està penada i agafar els diners de tots a menys de l’1% i fer negoci amb els diners de tots
al 5’56% és usura. Llavors, com estem ara, que l’Ajuntament de Badalona per obligació, no
perquè hagin volgut, com molts ajuntaments de l’Estat Espanyol s’ha vist obligat a acollir-se
a aquest Pla per pagar als proveïdors, ha estat obligat, ha dit jo he d’acollir-me a aquest pla
per poder pagar als proveïdors perquè tinc molt de deute. Però en lloc d’haver estat
l’nstituto de Crédito Oficial qui li deixava els diners a l’Ajuntament de Badalona, directament,
han anat via banca privada. A la moció parlem de quins bancs són, Caixa Banc, Catalunya
Banc, Bankia, Banc de Sabadell, Banco Santander, Banesto, Banco Popular, Bankinter,
Caja Espanya, Caja Mar i BBVA, el millor de cada casa, ja ho saben. Doncs l’Ajuntament de
Badalona que s’ha vist obligat a fer això, ara deu, i aquí m’agradaria fer un aclariment,
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nosaltres hem col·locat la xifra de trenta-un milions d’euros perquè és allò que figura a
l’informe de l’interventor del mes d’abril. Mirant-ho ens sembla que faltes dos préstecs ICO
per col·locar en aquest informe com a préstecs ICO i que finalment aquesta xifra seria de
43 milions d’euros, em sembla que hi ha una errada o si no, (algú parla de lluny però no es
sent) per això nosaltres hem posat la xifra de 31 milions. Calculant un milió i mig
d’interessos que l’Ajuntament, tots els ciutadans de Badalona, han de pagar cada any
d’aquí fins al 2022, llavors el que diem en aquesta moció és, senyors del govern municipal
s’han vist obligats a fer aquest pla perquè no tenien més nassos per poder pagar els
proveïdors, ha estat bé pagar els proveïdors, perquè el proveïdor és el senyor que ens ven
els micros, que està retransmetent o que compra les aigües o que arregla les cadires, no
són només Fomento de Construcciones y Contratas, doncs està bé, s’ha pagat als
proveïdors, però ara un cop ens hem vist obligats a endeutar-nos amb uns interessos
usurers amb diners públics, hem de fer el que han fet molts països, Noruega ho ha fet, que
no és que sigui Corea del Nord, Noruega als anys 70 decideix declarar il·legítim part del
deute que tenien amb ell, o sigui, ell com a creditor decideix condonar el deute amb cinc
països, o el que ha fet Islàndia,o el que ha fet Equador, o el que ha fet Argentina, països,
Equador per exemple, que contracta metges i personal mèdic espanyol. Per tant, tampoc
estem parlant d’una república bananera per molt que es portin moltes bananes en aquell
país. Llavors el que estem dient en aquests moments és senyors de l’Ajuntament de
Badalona, siguin la primera institució de l’Estat, a dir, reconeixem aquest deute com a deute
il·legítim, perquè són diners públics que se’ns han prestat amb un benefici de més del 5%.
A mi no em fa gràcia, a mi donar diners a la banca privada que estan fent fora els
badalonins i badalonines de casa seva, cada dia, i que són els culpables de la crisi, no em
fa gràcia, a mi estar genuflexionat davant els poderosos cada dia, no em fa cap gràcia, em
fa pena. Em fa pena tenir uns governants que no tinguin la valentia, perquè nosaltres ho
faríem, de dir, no sabem con ho farem però declarem aquest deute il·legítim i comencem a
moure tota la maquinària administrativa de l’Ajuntament per guanyar aquesta batalla. Els
dic una cosa, això que estic dient avui aquí sembla una utopia, però no ho és i d’aquí a poc
temps moltes institucions de l’Estat ho estaran fent i el debat sobre allò que fem del deute
serà el debat més important de la societat de l’Estat Espanyol i de Catalunya, en el temps
propers. El principal problema que avui té la nostra societat és l’atur, però l’altre és el deute
públic i el deute sobirà que lastra tota l’economia. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, el senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Hi ha una pausa publicatària ara o no, pregunto per callar o no, no
s’anuncia res, “hágase Guardia Civil”, jo insisteixo, crec que és un error fer aquest tipus de
publicitat en aquests Plens de Badalona, però vaja.
SENYOR ALCALDE: Ja ha quedat clar, senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Ja està, no passa res. Respecte aquesta moció que és una moció que té
molt de fons i que està bé que la puguem debatre i sotmetre tots a la consideració tots els
grups parlamentaris. Des de la nostra posició, nosaltres hem de començar per matisar que
creiem certament que una qüestió és el deute públic i el deute privat que tots plegats hem
assumit en els anys de la bombolla immobiliària i del qual en som coresponsables i una
altra és el deute o les condicions de la troika per moure els diners del rescat, que aquestes
sí que ens sembla que és un mecanisme pervers i en tot cas aquests sí que són unes
condicions d’endeutament, que no sé sí són il·legítims, però en tot cas, des del nostre punt
de vista són una presa de pèl. Per tant, coincidim en aquest sentit en el què la moció
expressa i en alguna de les coses que ha dit el grup que ens ha precedit en la nostra
intervenció. Nosaltres som dels qui pensem que un ha de ser responsable dels seus actes i
de les seves pròpies decisions i aquí hi ha un abans i un després diguem de la intervenció
de l’Estat Espanyol per part de la troika i de l’acceptació de les condicions de la troika per
rescatar la banca, però sí que és veritat que òbviament, no és de rebut que els diners de
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tots vagin a un banc que els rep a l’1% i els retorna a la societat al 6%. Això no cal ser ni
d’esquerres, ni comunista, ni res per tenir-ho clar, s’ha de tenir sentit comú i un mínim sentit
de la decència i el que és la justícia social. Per tant, nosaltres aprovarem aquesta moció,
creiem, jo sóc dels que crec i sóc una persona que em considero social demòcrata o sòcio
liberal, sóc dels que crec que una de les sortides d’aquest embolic en el qual ens hem
posat tots plegats, no deixa de ser una quitança del deute perquè és insostenible tirar
endavant amb la pilota que tenim acumulada, sense negociar una quitança d’aquest deute,
que en aquests moments sens imposa. Però vaja, ja veurem, no voldríem aprofundir més
en aquesta qüestió, simplement manifestar el nostre vot favorable a aquesta moció, a la
seva filosofia i amb el matís que hem posat a l’inici doncs esperar que no només aquest
Ajuntament si no tots els ajuntaments comencin a rebel·lar-se contra el que j crec que és
una injustícia que acaben pagant com sempre el més dèbils, o en tot cas la ciutadania en el
seu conjunt.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Sí, senyor alcalde, gràcies. Bona tarda a tothom. Primer faré una
anotació, no sé si s’hauria de parlar perquè quan el senyor Mañas diu que va ser l’únic que
va fer un comentari negatiu quan el préstec dels 30 milions per proveïdors, no sé si volia,
crec que parlava vostè en nom nostre. Però ja ho varem dir nosaltres en aquell Ple del 27
de març del 2012 i ara aprofitarem en aquest Ple per repetir-ho, que quan aquest
Ajuntament va aprovar el pla d’ajust varem dir textualment, no és de rebut que el diner que
l’Estat compra al Banc Central Europeu en un 1% a nosaltres ens el cobri al 5% als
ajuntaments, que ens ho cobri la banca. Ho varem dir en el seu moment i ara no fem més
que ratificar-ho, no és de rebut que entitats financeres facin negoci a costa de la necessitat
dels ciutadans, un negoci molt rendible, un negoci que es fa a costa de les beques de
menjador, a costa dels plans d’ocupació, a costa de teleassistències, a costa d’etc. etc...
tots sabem la situació que tenen els nostres ciutadans. Adquireixen un diner a menys de
l’1% i ens el presten a més del 5%, és un negoci que com a mínim és immoral. El Govern
de l’Estat en una clara vulneració de l’autonomia municipal va decretar quina entitat i a quin
interès s’havia de pagar el deute i vostès sense la menor queixa ni crítica ho accepten. Està
bé que ho haguessin d’acceptar perquè va ser una llei, una norma que era d’obligat
compliment, però almenys el dret a la queixa i aquesta queixa nosaltres no els la varem
sentir. Està bé pagar els proveïdors, però no a qualsevol preu. Ja sabem que aquesta
moció té el valor que té per a vostès, abans s’ha comentat la importància de les mocions i
les que es guarden en un o altre calaix, però no podem deixar de repetir-ho, el deute que es
genera amb aquests interessos, els interessos d’aquest préstec és un deute immoral i com
s’ha definit aquí i m’estalviaré quina és la definició del deute il·legítim, i per aquest motiu
votarem a favor de la moció i per l’interès públic que s’ha parlat al principi del Ple moltes
vegades i no ha de quedar com una frase amanida, aquesta frase que fa servir tothom i que
es fa servir tant que al final n serveix per a res, i per a l’interès públic ens agradaria que
vostès votessin a favor, però que a més a més ho fessin com a cavall de batalla. Sé que
vostè senyor alcalde avui ha estat a Madrid i ha estat a la Federació de Municipis, oi que sí,
a mi m’agradaria que la propera vegada que vostè hi vagi aquesta moció que aquest Ple li
ha votat i l’ha aprovada, vostè fes com a mínim ressò i jo li demanaria que s’hi afegís, però
a més a més, fer ressò de la voluntat d’aquest Ple que això és una immoralitat i que pot ser
tractat com il·legítim. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies, senyor Riera.
SENYOR RIERA: Gràcies senyor alcalde. Bona tarda a tothom una altra vegada. Quan em
varen dir que hi havia aquesta moció i que la defensés jo, la veritat és que primer em va
semblar una moció d’aquestes típiques que es presenten per fer bullir l’olla i una moció
d’aquestes que el grup d’Iniciativa ens té acostumats a presentar. En aquest cas ho fan a
instàncies del grup d’Auditoria Ciutadana, que li aclareixo perquè veig que són auditors,
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però no sé si dominen massa el tema que el deute no l’hem creat, el deute ja el teníem, el
deute ja el teníem, no hem augmentat el deute, el deute ja el teníem, el deute ja hi era...
(algú interromp i es sent de lluny)
SENYOR ALCALDE: Sisplau, a vostè ja l’hem escoltat amb molta atenció.
SENYOR RIERA: Amb molta atenció, quaranta-un milions no és un deute que hem
incrementat, és un deute que ja hi havia, que ja existia i haguéssim pogut optar, o s’hagués
pogut optar per no pagar els proveïdors, com s’ha dit aquí; que s’ha defensat les empreses,
cosa que em sembla bé. Per tant, m’interessa que quedi molt clar això, nosaltres no hem
incrementat el deute, el deute ja hi era, nosaltres el que hem fet és pagar-lo, endeutant-te,
però el deute ja hi era. Per tant, ho varem haver de fer a través dels bancs, ho varem haver
de fer a través d’entitat bancària perquè no hi havia més remei i a mi em va doldre molt i em
va saber molt de greu i ho varem estar lluitant i veient com es podia millorar, però no hi
havia remei. Vostès saben que la banca sigui privada o sigui estatal, perquè l’Institut Català
de Finances també deixa interès, també deixa diners amb aquest interès, l’Institut Català de
Finances també deixa diners amb aquest interès. Per tant, doncs la banca és implacable
sigui privada o sigui pública, i en aquest cas doncs ens varen fer passar per l’adreçador i
varem haver de passar-hi perquè no teníem més remei que passar per l’adreçador, hi
haguéssim passat nosaltres i hi hagués passat el govern que hi hagués hagut a Badalona
en aquells moments. Per tant, doncs, aquí estem parlant d’una moció senyor Mañas que si
m’ho permet és una moció que està fet a a Badalona, però que intel·lectualment és a la
lluna perquè nosaltres el que hem fet ha estat acceptar unes condicions perquè no teníem
més remei, i no podem dir ara, vostè creu que ens agrada a nosaltres haver passat per
l’adreçador i haver tragat amb això, si em permet l’expressió, doncs no ens agrada. M’he
discutit amb els bancs i m’he aixecat de taules de reunió de negociacions amb els bancs,
perquè m’han fet proposicions econòmiques en el sentit de renegociar que m’han semblat
impresentables, i alguna persona més que està asseguda avui aquí i no amb el govern,
estava amb mi i també es va indignar igual que jo. Per tant, ja ho hem defensat, però vostè
sap que la banca és implacable. Per tant, aquesta és una moció molt ben intencionada,
però nosaltres no la podem assumir com a govern, nosaltres ens abstindrem en aquesta
moció. No la podem assumir perquè hem acceptat nosaltres aquestes condicions i els
pactes en un estat de dret estan per complir-se, no per dir al cap d’uns mesos, escolta, allò
que varem signar no va m’agrada i que per tant, no ho complirem, els pactes estan per
complir-los, per tant, ens abstindrem, perquè entenem que és una moció que té un caràcter
rebel pel que fa a una situació bancària que ens trobem en aquests moments, en una
situació d’un diner que estem enriquint a un sector de la població, no, a un sector econòmic
molt important mentre la resta de la immensa majoria de les persones que viuen a Espanya
i Catalunya ho estan passant molt malament. I els ajuntaments ho estan passant molt
malament perquè els ajuntaments no tenen opció de passar-li el deute a una altra
administració i anar fent la roda. El nostre deute és amb els proveïdors, i els proveïdors o
els hi paguem i a mi m’han vingut a veure i suposo doncs que mabe han anat a veure
d’altres regidors que estaven on estic jo ara, que els han dit o em pagues o jo haig de
tancar i aquesta és una situació que nosaltres no podem assumir i hem hagut de lluitar i
lidiar amb aquest brau. Per tant, la intencionalitat d’aquesta moció, a nosaltres i a mi
personalment doncs em sedueix, és a dir, si en aquests moments poguéssim, si aquesta
moció, si aprovar aquesta moció donés com objectiu i com a conseqüència que els bancs
haurien de rebaixar els seus interessos, nosaltres ho votaríem a favor. Si aquesta moció
s’hagués presentat abans que nosaltres haguéssim negociat o haguéssim acceptat les
condicions que nosaltres hem negociat amb els bancs, també l’haguéssim acceptat, no ho
fem per aquesta coherència. Els interessos sempre han estat així, quan el senyor Salguero
estava assegut aquí de regidor, els interessos eren del 14 i del 15%, sempre ha estat així,
no és una cosa d’ara, sempre ha estat així. Jo he anat a negociar a bancs de Badalona i
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amb el 15 i el 16% i encara per favor i un copet a l’esquena per donar-te la meitat del què
demanaves. Vostè m’explica a mi qui són els bancs, que ens han fet passar per l’adreçador
a les empreses petites i mitjanes, històricament, doncs jo ho he patit directament com
empresari o com executiu, o sigui que no es pensi que som uns beladors dels bancs perquè
no és així, però hem signat un contracte amb els bancs i això s’ha de respectar. Per tant,
aclarit que això sí que m’interessava aclarir-ho als auditors, que el deute no l’hem creat
nosaltres, si no que el deute ja hi era i l’únic que hem fet ha estat pagar. Nosaltres ens
abstindrem en aquesta moció, gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, jo crec que els posicionament han quedat clars, el to ha estat
em sembla molt encertat, per tant, passaríem a votació de la moció. Entenc que queda
aprovada, vol un segon torn de dos minuts.
SENYOR JOSE MANUEL ARDURA: Bé, per respondre a coses que han anat sortint,
primera s’ha dit que hi ha una part del deute del què en som corresponsables de la
bombolla immobiliària, això és totalment fals, això és un mantre que porten dient-nos des
del 2007 que va començar la crisi, tots en teniu una mica de culpa, és mentida, això sí que
és una mentida, ningú d’aquí s’ha enriquit, bé, potser sí algú, però que jo sàpiga no, La
immensa majoria de la població no s’ha enriquit amb aquesta bombolla immobiliària, s’han
enriquit doncs l’1% de sempre i tots els altres ens ho estem menjant amb patates. Per tant,
la corresponsabilitat per bombolla no me la crec i no compro, perdó, si busquen informació
veuran que no és veritat, ha estat un mantre que ens ha anat venent el neoliberalisme i s’ho
han arribat a creure. Aclarir que jo no sóc auditor, personalment, i ningú del nostre grup,
som economistes, som ciutadans que preocupats pel caire que està prenent aquest món on
vivim, estem intentant veure per què està succeint això i apuntar la font del problema,
d’acord?. Ni sóc auditor, ni sóc economista, ni tinc cap màster en res i convidem a tothom
que estigui interessat en el tema unir-se al nostre grup, que estem aprenent junts com
funciona aquesta estafa tan gegant on ens han posat. El mantre de no hi ha res a fer, que
ens ha venut també, que varem haver d’acceptar això perquè no hi havia res a fer, no hem
pogut fer res més, jo m’ho crec, comprenc que vostès arriben a una situació a l’Ajuntament,
amb unes finances que estan trastornades amb la situació global que tenim i com que van
seguint les normes no hi ha res a fer. Però caram, és que les normes les hem de trencar
algun dia, i això és una trencada de normes, això és dir, senyors bancs hem hagut de
negociar a punta de pistola, hem hagut de tragar el què vostès ens han dit, però això és
il·legítim, per tant, no devem, no paguem. És així de simple perquè vostès ara ja
començaven a estar davant dels perroflautes, ara comencen amb la desobediència civil i
comencen a tirar fanalets quan està prohibit i tal, pensar ara segurament tenim una
possibilitat de què realment, però bé. Pel que fa que els interessos sempre han estat així,
bé, per a ells no, a ells els hi donen a l’1% els interessos o juguem tots amb la mateixa
baralla o la trenquem, o sigui no podem creure’ns que els interessos han de ser així, perquè
han de ser així, perquè el Banc Central Europeu està donant-los a un 1%, què passa? som
més lletjos nosaltres i no ens mereixem un 1%, que ha de passar a través d’algú que es
forri, que és el mateix de sempre, home. Ja està.
SENYOR ALCALDE: És necessari senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: Sí. Si no li sap greu seré molt breu, senyor Xavier. És que jo crec que
acabem de fer una aprovació molt important. Primer vull felicitar la valentia, la claredat de
Convergència i Unió i del Partit Socialista de votar a favor d’aquesta moció, els vull felicitar,
sé que no és fàcil en aquests moments prendre determinats posicionaments, però jo vull
destacar algunes coses. Aquesta és la primera institució de l’Estat Espanyol que en el seu
màxim òrgan de representació declara una part del seu deute com il·legítim. Jo crec que
avui l’Ajuntament de Badalona ha marcat un camí important i també vull felicitar l’abstenció
del Partit Popular, perquè no és una moció fàcil d’assumir ideològicament. Però li vull dir
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una cosa senyor Riera, jo li he dit que vostès estaven atrapats i havien d’agafar aquest pla
per pagar els proveïdors,. Vostès com els ajuntaments on governa la nostra coalició, no em
preguntin pel Prat, el Prat no s’hi va acollir, ho dic perquè a vegades el senyor Albiol diu,
quan el Prat ho faci ho faré jo, en aquest cas no m’ho digui perquè el Prat no s’hi va acollir
al pla local de proveïdors. Però com tots els ajuntament de l’estat que s’hi van acollir,
obligats per l’asfíxia financera, per l’injust sistema de finançament que té el municipalisme a
l’Estat Espanyol. Jo això li he dit, però llavors com funciona el tema de la il·legitimitat del
deute que avui els està semblant molt estrambòtic, però segur que d’aquí a pocs mesos
estarem parlant a tot el país d’això. Funciona de què tu assumeixes si jo tinc aquet deute,
em vaig veure obligat, és més i aquest és un clar cas d’il·legitimitat perquè vostès els van
obligar a uns interessos determinats amb unes entitats financeres determinades i amb un
diner que era públic a pagar-lo al 5’5% quan s’havia obtingut a menys de l’1%. És un clar
cas de manual per declarar la il·legitimitat, llavors vostès no els estem dient que no paguin,
vostès han de seguir pagant aquest deute òbviament, perquè o si no haurà de demanar
crèdits a curt termini per pagar les nòmines i no li donaran. Nosaltres no som uns suïcides,
vostè ho ha de seguir pagant, l’únic que un cop aquest Ple ha declarat que els interessos
dels préstecs ICO del pla de pagament de proveïdors al diferencial entre el que el va
aconseguir la banca privada, a quan ens ho ha prestat és il·legítim, vostès, jo crec que ara
han de posar aquesta qüestió en mans del Gabinet Jurídic de l’Ajuntament per iniciar un
llarg camí legal,que acabi considerant aquest deute il·legítim. I això que nosaltres hem
aprovat avui aquí, crec que ho aprovaran en d’altres institucions i si no ho fan vostès des
de la seva capacitat executiva ho acabaran fent d’altres institucions i segur que ho
acabaran guanyant. I de molts colors polítics, perquè avui el principal problema és el deute i
en mans d’aquests, no pirates, però d’aquests poders financers que tot ho maneguen i que
ens tenen a tots atrapats, hi estem tots, els empresaris, l’economia productiva, els
treballadors, els ajuntament, absolutament tothom. Per tant, demanar disculpes al Partit
Socialista i al senyor Serrano si he dit abans que havíem estat els únics i no hi érem, ja és
el segon cop que s’enfada amb mi avui al llarg del dia, bé, no sé si pel mateix o no, després
ja m’ho aclarirà i felicitar el vot a favor i sobretot felicitar el grup de l’Auditoria del Deute de
Badalona pel treball que fan. Jo estic aprenent més sobre alguns temes amb ells, que en
aquest Ple, perquè a vegades aquí venen les informacions i no hi ha qui les entengui i a
vegades treballant amb els ciutadans s’entenguin i gràcies a aquest grup ciutadà a la
Plataforma de l’Auditoria Ciutadana del Deute de Badalona, aquest Ple avui ha pres una
decisió històrica, que jo crec que marcarà un rumb per a totes les institucions de l’Estat.
Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, molt breu senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: La brevetat dintre del temps la decidiré jo, senyor alcalde.
SENYOR ALCALDE: Bé, té un límit.
SENYOR SERRANO: Està clar i jo crec que l’honora molt senyor Riera, que vostè venia
preparat per una intervenció diferent a la què s’ha trobat i aquesta intervenció vostè la tenia
preparada per donar la culpa, com sempre, al govern anterior, millor dit als socialistes
perquè sembla que nosaltres varem governar sols, per un costat quan vostès intervenen
diuen que en teníem 9 i ara resulta que altres vegades nosaltres governàvem sols i que hi
ha d’altres grups en aquest Ple, que els donen suport com avui s’ha vist en alguna cosa
bastant complicada i difícil d’empassar i resulta que aquests estan per estrenar com la mare
del buscón don Pablos. Però a veure, i això ja no tinc ganes de discutir-li, ja estic esgotat, ja
no em queden ganes de discutir-li sobre el deute que varem deixar, sobre el que no varem
deixar, sobre el que diu vostè, sobre el que dic jo. Jo només li vull fer una pregunta, vostès
porten dos anys governant, van fer un pla per pagar proveïdors, va quedar a zero, ara
s’està preparant un altre pla pel país, vostès porten cada tres mesos un informe sobre les
factures que sobrepassen els 60 dies des que van pagar les últimes, aquestes també són
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culpa del govern anterior dels socialistes. O sigui el retard que hi ha de les factures també
és culpa del govern anterior, o és la situació general i deixi vostè de posar-li la llufa a uns,
posi-la a tots. Jo el comprenc perquè he estat assegut al despatx que té vostè, però no és
per una qüestió de parlar amb el delegat del banc de la zona, amb el delegat del banc de la
zona no és qüestió de parlar-li. la meva intervenció i allò que aquí s’ha acordat és que el
senyor alcalde amb els fòrums nacionals i importants que ell va com a representant de la
tercera ciutat de Catalunya, per mandat d’aquest Ple en aquells fòrums, no vostè, el delegat
de la caixa que aquest va a comissió o el que sigui, també té el seu sou per defensar,
aquest parli que aquesta norma és una norma de vulneració de l’autonomia municipal que
t’imposa el preu i el banc que te’l col·loca, i que el seu ajuntament faci ressò, que el seu
ajuntament avui ha aprovat aquesta moció.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, suposo que el senyor Riera vol contestar.
SENYOR RIERA: Jo crec que el senyor Serrano, qui portava el discurs preparat era ell, jo
crec que és vostè qui portava el discurs, jo no portava cap discurs, perquè miri, amb
sinceritat senyor Serrano, jo aquesta moció l’he agafada avui, avui, quan he arribat aquí me
l’he llegida per primera vegada. Per tant, ni a favor, ni en contra, és a dir, venia
absolutament desconeixedor del què deia la moció. Per tant, no he canviat cap discurs,
simplement he dit allò que jo crec, allò que el govern creu que reflecteix aquesta moció. Per
tant, em sembla que qui portava el guió canviat és vostè i al canviar-li jo el vot,és quan
suposo que l’hem descol·locat una mica. No, nosaltres no parlàvem amb el delegat de la
zona, nosaltres anàvem a la planta dotzena del banc a Madrid o a Barcelona. Ja saps que
les coses estan a dalt, els bancs va així això, a la primera planta no d’allò, anàvem a les
plantes de dalt, a les última, allà on hi ha bona vista es veu, vidrieres, nosaltres anàvem allà
a negociar el tema i a parlar i a demanar i a Madrid també hi hem anat amb el senyor
alcalde, és a dir, jo acompanyant el senyor alcalde per ser més exactes i a Barcelona
igual,acompanyant el senyor alcalde, anàvem a la planta dotzena i onzena de la Plaça
Catalunya exactament...
SENYOR SERRANO: No ha estat a planta dotzena.
SENYOR RIERA: No, no parlava amb el delegat de la zona, ho fèiem així. Però jo no sé, és
que ho dic això perquè jo no he dit, jo no he parlat de l’etapa anterior, Jo el que he dit és un
aclariment a la plataforma, al grup d’Auditoria Ciutadana dient-li que el deute, que nosaltres
no hem incrementat el deute, que el deute ja hi era i el que hem fet ha estat pagar, és tot el
que he dit, no he dit res més que això. No he retret a ningú res, em sembla que no he retret
a l’Acta quan s’aprovi ho veurem. He dit que nosaltres hem fet el que hagués fet qualsevol
govern, que hagués estat assegut aquí, em sembla recordar que he dit, perquè no
haguessin pogut fer altra cosa que el que varem fer nosaltres, era impossible. Ho varem
moure al més alt nivell, li garanteixo que al més alt nivell, polític i econòmic i ens en varem
sortir i miri, bé, no vull fer la broma perquè estem en un lloc institucional, si no faria una
broma que la faig en privat, alguns me l’han sentida, que els últims milions d’una entitat ens
els varem emportar nosaltres. Vull dir, és que al final resulta que nosaltres ens varem
moure i varem treballar, però jo avui no he donat responsabilitat a ningú, he dit només el
que he dit, que tornaré a repetir, nosaltres no hem incrementat el deute, nosaltres el que
hem fet ha estat endeutar-nos per pagar un deute que ja existia i que s’havia generat que
era el del dia a dia, tampoc era una cosa extraordinària. És a dir, no és un deute que s’hagi
generat per malbaratament, no, no, era un deute que ve donat doncs perquè s’ha de pagar
les escombraries, s’ha de pagar una sèrie de coses i que ara en aquests moments tornem a
estar en una situació delicada perquè hi ha un administració que és la Generalitat que no
ens pot pagar, i que no ens paga i que si ens pagués i si les coses anessin d’una altra
manera doncs la cosa rodaria molt diferent. Per tant, aquesta és la situació, però jo no he
tret, ni he fet cap retret a ningú, que quedi constància perquè per una vegada que no ho
faig, doncs no sé, m’ha sorprès que m’ho tiri per cara. En qualsevol cas i per resumir, la
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situació dels ajuntaments és una situació molt complicada i molt delicada, la situació dels
ajuntaments és una situació que acabarà si no es prenen unes decisions molt dràstiques i
molt dures, d’una manera insostenible, i per tant, no podrem atendre, no podrem fer front a
una sèrie de activitats i responsabilitats que tenim en aquests moments i que no per no ser
pròpies de l’Ajuntament hem de deixar de donar, però o es soluciona el problema o no
podrem fer front als serveis que estem donant, els serveis famosos impropis, que són els
que els ajuntaments els estan asfixiant perquè les altres administracions, sobretot la de la
Generalitat de Catalunya no està complint i no està pagant el deute, ni està col·laborant en
aquest tema i aquesta és la realitat.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, han quedat els punts clars i miri, jo li poso un exemple,
nosaltres varem entrar al govern a Fomento de Construcciones y Contratas, que és qui fa la
neteja a la ciutat, se li està pagant a 15 mesos, oi? ara estem pagant a 3 mesos, entre 3 i
d’altres proveïdors a 5, cada cop escurçant els terminis, per què, doncs perquè s’està fent
un sacrifici d’ajustar la despesa, aquella que no és estrictament necessària i intentar
equilibrar els comptes. Jo vull fer el meu reconeixement i agraïment al sacrifici que estan
fent les àrees, l’àrea d’Intervenció que està ajudant molt, per què, per aconseguir allò que
varem aconseguir l’any passat i és tancar l’exercici 12 entre el que ens varem gastar de
l’exercici de l’any 2012 i el que varem ingressar, doncs de forma equilibrada i és així. Mirin,
senyor Serrano vostè ha fet un parell de brometes amb Bankia, vostè pot pensar el què
vulgui de Bankia com d’altres podem pensar coses que...
SENYOR SERRANO: Perdó, quina broma he fet jo de Bankia?
SENYOR ALCALDE: No, ha dit bé, a Bankia, a Bankia, no ha dit un parell de vegades, ara
quan estava parlant el senyor Riera.
SENYOR SERRANO: Jo li he dit si també estava en el pis 12 a la direcció de Bankia.
SENYOR ALCALDE: Sí, aleshores jo el que li he de dir, és que segurament en els dos
darrers anys Bankia és l’entitat financera que més ha ajudat a l’Ajuntament de Badalona,
quan altres entitats financeres no han volgut, o no han pogut col·laborar a l’inici d’any amb
les pòlisses de crèdit, no han volgut o no han pogut, entre d’altres, Bankia sí que ho ha fet i
ho ha fet d’una forma molt considerable. I és cert que el senyor Riera i jo varem haver
d’anar a Madrid a final del 2011 a Bankia a la planta 12, perquè teníem totes les portes
tancades, totes, aquí a Catalunya i també varem haver d’anar a la seu central amb un altre
director general que està a la Plaça Catalunya i amb més directors, perquè obrissin l’aixeta,
perquè tampoc no l’obrien perquè no se’n fiaven i ara, doncs bé, raonablement se’n fien,
perquè veuen que estem fent les coses amb una certa lògica, un cert control, raonablement
bé. Si no canvia res hi haurà un pla de proveïdors, vostè ho deia, jo he estat a una reunió
del Comitè Federal de la Federación Espanyola de Municipios y Provincias i un dels temes
que s’ha plantejat, avui no, a la reunió d’ahir a la tarda, que també varen convocar una
reunió ahir per la tarda, sent Sant Joan a Catalunya i va sortir el tema de proveïdors, va ser
pel tema de proveïdors. En el tema de proveïdors si no canvia res, hi ha el compromís del
Govern Central de fer un nou pla de proveïdors, el que permetrà és que el deute que tenen
les comunitats autònomes amb els ajuntaments, amb els proveïdors, però també amb els
ajuntaments, es pugui cobrar, es pugui cobrar amb els convenis etc... i això ens donarà una
certa estabilitat econòmica. Jo, miri, no ho sé perquè tampoc no ho he parlat amb
l’interventor, ni amb intervenció, ni amb el regidor d’Hisenda, però probablement no hem
d’anar aquesta vegada al pla de proveïdors, m’està fent així l’interventor. Per tant,
l’Ajuntament de Badalaona amb la garantia que m’estic fiant pels signes que m‘està fent
l’interventor, no haurem d’anar al Pla de proveïdors, això és un èxit, això és un èxit. Els vull
recordar que fa uns dies, i si algú no ho té, els farem arribar una fotocòpia, el diari econòmic
més important d’aquest país, d’Espanya treia un informe sobre l’endeutament i la situació
de dèficit dels ajuntaments i posava amb lletres ben grosses que l’Ajuntament de Badalona
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estava apretant molt en el darrer any, em sembla que parlava i que s’estaven fent bé els
deures, això ho deia el diari Expansión. Bé, doncs és del què es tracta, és del què es tracta,
d’intentar fer les coses bé, amb sacrificis, en un moment que és complicat, un moment que
és com dic, difícil, però intentar això, començar a generar confiança i amb això estem.
Permeti’m que li digui al representant d’aquest col·lectiu que ha parlat, una llicència,
segurament me’n vaig una mica del debat i donaria per discutir. Miri, si la bombolla
immobiliària ha estat la que ha estat en un 95% hi ha uns culpables molt concrets i hi estem
totalment d’acord,recordem que ens telefonaven a casa per oferir-nos crèdits sense
demanar-los, això ens ha passat a alguns que estem aquí, que telefonaven i t’oferien un
crèdit de tres mil euros i tu no l’havies demanat. Però jo no conec ningú, persones normals,
jo no estic parlant ni de banquers, ni de grans empresaris, ni de polítics, ni de potentats
econòmics. Estic parlant de veïns normals de la classe mitjana, que són la majoria dels que
estan en aquesta ciutat o qualsevol ciutat com la nostra. Jo no conec ningú que a l’any 99
s’hagués comprat un pis per 20 milions de pessetes i que a l’any 2005, demanés seixanta
els hi oferissin i no els agafés, jo no conec ningú, que digués no, no, a mi el pis a l’any 99
em va costar 20 milions de pessetes i a l’any 2005 el vendre per 21 milions de pessetes,
perquè no vull crear bombolla. He dit que no volia polemitzar, ja ha tingut la paraula, per
tant, no, sisplau, jo el que li dic, és que hi ha uns responsables que tenen la responsabilitat
en un 90%, però no ens enganyem, jo no vaig veure ningú renunciant a un benefici d’un
20% anual amb la venda de pisos, era el seu propi immoble, per comprar-se’n un de més
gran, segurament. Per tant, això és així. Escolti’m, jo em quedo amb la part positiva sense
coincidir amb moltes de les coses que ha dit el senyor Mañas, de què aquesta moció tira
endavant, el regidor Riera ha explicat clar els motius de la nostra abstenció. Per tant,
quedaria aprovada tal i com ha quedat manifestat en les intervencions. Passaríem a la
següent moció, ara hi ha una paraula, el senyor Antonio Cano, en rep. de l’Associació de
Veïns del Manresà i Canyadó.
Votació de la moció.
La moció precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 16, dels grups Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
Abstencions: 10, del grup municipal del Partit Popular.
SENYOR ALCALDE: Passaríem a la següent moció, ara hi ha una paraula? El senyor
Antonio Cano en representació de l’Associació de Veïns del Manresà i Canyadó, assumpte
normativa autocaravanes i sol·licitud via pública. Endavant, té cinc minuts.
AP-2013/2636 Senyora Núria Garriga Gasull, en rep. de l'AA.VV Manresà i Canyadó.
Assumpte: Normativa autocaravenes i sol·licituds via pública .
En lloc de la senyora Núria Garriga Gasull, intervé el senyor Antonio Cano.
SENYOR ANTONIO CANO: Permeti’m que parli en nom i representació d’un grup
d’establiments situats en el Polígon de Can Ribó, així com en nom i en representació, en el
dia d’avui, del Gremi d’Hosteleria i Turisme, de l’Associació de Veïns de Manresà i de
l’Associació de Veïns de Canyadó per exposar un problema que ens afecta i davant el qual
no hem pogut trobar una resposta positiva en aquest Ajuntament. Estem parlant de la
instal.lació de diferents remolcs alimentaris, autocaravanes de venda de productes a la
sortida de les discoteques i locals d’oci més concorreguts del Polígon de Can Ribó fins a
altes hores de la matinada, una instal.lació que es va autoritzar l’estiu passat i que aquest
any ha anat a més. Entenem que l’Àrea de Via Pública i Mobilitat de l’Ajuntament no ha
ponderat suficientment el perjudici que causa en els negocis de proximitat i als veïns dels
barris limítrofs amb les esmentades autoritzacions. Entenem igualment, que el regidor de
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Via Pública autoritzant aquestes instal·lacions en la forma i en les condicions que ho ha fet
ha entrat en flagrant contradicció amb el principis que el mateix govern ha utilitzat per treure
endavant el Pla especial d’ampliació d’usos entre el sector industrial de Canyadó i el de
Manresà que aquest Ple va aprovar recentment. Aquest Pla, poden comprovar-lo vostès
mateixos en la documentació que varen aprovar, justificava la seva conveniència sobre la
següent base: la concentració de l’activitat recreativa nocturna en l’àmbit que està entre els
dos sectors industrials dels barris de Canyadó i Manresà genera un augment del trànsit a
altes hores de la matinada, especialment els caps de setmana que afecta a un àmbit més
gran que el que concretament està delimitat per a la implantació dels locals recreatius,
donat que l’accés al sector es fa, irremediablement, travessant la zona del barri on hi ha
vivendes genera també els comuns sorolls de les veus de la gent que surt dels locals que
quan el barri dorm són una molèstia que afecta a molts veïns. Es reivindica des de
l’Associació de veïns que l’Ajuntament trobi una solució efectiva al problema per a pensar el
futur del sector en relació amb l’entorn residencial i actuar amb la regulació i les condicions
per a les activitats recreatives orientades a evitar les molèsties a les vivendes contigües
l’Ajuntament vol iniciar els estudis per a la redacció d’un Pla especial d’usos que permeti la
convivència de diferents usos en el barri, per tant, l’Ajuntament conscient de què tenia un
problema que es pot enunciar simplificadament com excessiva concentració d’activitat en
un determinat lloc, soroll quan la gent surt dels locals a altes hores i generació de molèsties
al veïnat, l’Ajuntament va suspendre llicències a finals de març de l’any passat i va tramitar
el Pla que ara es troba aprovat inicialment. Curiosament, però contradictòriament, en el
mateix moment que l’Ajuntament va fer aquell pas mogut per aquells motius que els hi he
llegit literalment, l’Àrea de Via Pública actuant, suposant, per raons pròpies i amb una altra
idea de ciutat, va començar a atorgar permisos per a què diferents remolcs de venda de
productes alimenticis s’instal·lessin en el Polígon, incrementant doncs el volum de gent que
fa xivarri al carrer i, per més “inri” va autoritzar horaris que van més enllà del de les pròpies
discoteques i locals que tenen llicència d’activitat en la zona. Aquesta contradicció, aquest
anar per lliure de l’Àrea de Via Pública, no és només això, és una font de perjudicis que
avui i aquí el Gremi d’Hosteleria i Turisme, les dos associacions de veïns afectades i alguns
locals de la zona volem denunciar. Els veïns han vist incrementada la franja horària de gent
circulant pel carrer, consumint al carrer, fent aldarulls pel carrer. Els establiments de la zona
que fins ara donaven el mateix servei, el mateix producte que ofereixen aquest remolcs han
vist caure els seus ingressos de forma considerable, perquè saben, un remolc a la porta
d’una discoteca és una competència deslleial per als locals que ens trobem al voltant i que
paguem els nostres impostos cada any, que paguem escombraries, que paguem lloguers,
que obrim els dies bons i els dolents. Un remolc té rodes i les rodes són per circular. Una
festa, una festa té sentit per a acompanyar un determinat esdeveniment, per a
complimentar una determinada oferta, un remolc que neix només per a situar-se fent
pantalla dels establiments que vénen operant amb normalitat a l’empara de la normativa
vigent és un despropòsit. Sí, ja sé que vostès em diran que el remolc també ha pagat una
taxa per l’autorització. Els hi prego, si us plau, que facin números i que valorin si existeix
una justa correspondència entre els costos dels nostres locals i el dels remolcs autoritzats.
Estem en temps difícils i tothom té dret a guanyar-se la vida però ens deien a Via Pública i
en la Regidoria de Comerç, a la que també varen visitar en el seu dia sense èxit, quan
nosaltres advertíem que aquesta història dels remolcs podia ser un reclam per a més
propostes semblants a qualsevol lloc de la ciutat que ells no autoritzarien, per exemple,
més remolcs similars en la mateixa zona insinuant que en aquest sentit la demanda ja
estava coberta. Senyors la demanda ja estava coberta abans de què arribessin els remolcs,
l’únic que han fet ha estat afavorir un determinat model comercial en perjudici d’un altre,
han afavorit un model comercial que ataca a un altre i que incrementa els perjudicis de cara
al veïnat perquè aporta més gent al carrer que no marxa quan tanquen les discoteques, fent
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inútils els dispositius de trasllat, menys seguretat alimentària i més brutícia a la via pública i
perquè incita el consum al carrer fins a altes hores de la matinada. És evident que nosaltres
no podem continuar així i que els perjudicis per al veïnat aniran en augment a cada dia que
passi. L’esforç que tots hem fet i estem fent per a millorar aquest espai i per evitar els
problemes d’incivisme i millorar la convivència han estat inútils. Estudiïn el tema, si us plau,
reconsiderin la decisió de l’àrea de Via Pública i recondueixin el tema en coherència amb
les justificacions que els hi ha portat a aprovar recentment el Pla especial d’ús del sector.
Confiem en què l’alcalde ens escolti i solucioni aquest problema i quedem a l’espera de les
seves actuacions. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies. Senyor Daniel Gràcia.
SENYOR GRÀCIA: Gràcies senyor alcalde. Bona nit un altre cop. Intentaré ser breu, però
per a explicar una mica la situació que s’ha exposat sobre un presumpte atac de
competència deslleial per part d’uns remolcs alimentaris. Bé, doncs, jo no sé quan es
refereix a competència deslleial, que s’ha mencionat un parell de vegades, no sé a què es
refereixen perquè que jo sàpiga no incompleixen la normativa, no cometen pràctiques
denigrants, no enganyen els consumidors, tal i com la llei defineix la competència deslleial.
Això és una definició que marca la legislació. Se’ls demana tant llicència d’ocupació com a
llicència d’activitats que, per cert, abonen religiosament per tenir una ocupació molt
concreta i molt limitada en la via pública. De fet, aquest govern el que fa és el que feien
governs anteriors, exactament el mateix, i creiem que encertadament. Sincerament, crec
que estan confonent competència deslleial amb la lliure competència. No es poden barrejar
les coses. Vostès han parlat de perjudicis als veïns. No poden dir que aquest govern
municipal no vetlla per la convivència, per la seguretat, pel malestar dels veïns quan en
aquest polígon aquest govern a evitat que s’obrís la discoteca Costa Sur, s’ha tancat la
discoteca Bachata i alguna altra que portava set anys sense llicència. A més a més,
aquests remolcs alimentaris, els hi vaig a deixar una dada, no tenen cap acta de la Guàrdia
Urbana de crear cap acte incívic o problemes amb els veïns, per tant, puc intuir, pel que
escolto, que s’intenta utilitzar l’excusa del malestar dels veïns perquè es limiti una activitat
econòmica d’uns establiments mòbils, això sí, que han arribat després. No seria
responsable aquest govern si adoptés mesures arbitràries i digués vostè sí, vostè no, el que
ha de fer el govern municipal és complir les ordenances municipals, i les ordenances
municipals abans i ara permeten l’establiment d’aquests remolcs alimentari i és a això al
que es limita el govern municipal. Moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Senyor Lara.
SENYOR LARA: Bona nit. Jo seré molt breu perquè, a veure, n’hi ha coses que s’han dit
aquesta nit que jo no n’estic d’acord amb el senyor Gràcia. A veure, les ordenances són les
mateixes, han canviat algunes coses, però el que trobo és que nosaltres mai havien donat
tantes llicències per a l’ocupació de la via pública per remolcs d’aquest tipus. Per exemple,
a Badalona, a part d’això que estan comentant els veïns, que els horaris aquests, si no
m’equivoco, a mi m’havien comentat que estaven des de les 11 de la nit fins a les 7 del
matí. Home, són horaris que nosaltres, que jo sàpiga, no havíem donat a remolcs o gent
que ocupava la via pública. Un altre tema, que jo sàpiga, les ordenances diuen, tant
l’ordenança de Civisme com l’ordenança relacionada amb l’ocupació de la Via Pública que
han de sortir quan acaben els horaris establerts, han d’agafar i remolcar, si no és una
autocaravana, si és un remolc han d’agafar-lo i portar-lo al lloc que toqui, però que no han
d’ocupar la via pública. Això no passa a la ciutat i ningú ho ressegueix això, i estan ocupant
uns espais d’aparcaments a la via pública, inclús de vagades no es mira a on es col·loquen
aquests remolcs o caravanes. Per altra part, és veritat que tots defensem que hi hagin llocs
de treball, que la gent treballi i que es guanyi la vida, però és veritat que a vegades seria
incongruent per part nostra autoritzar, per exemple posar un remolc d’aquests davant d’un
establiment que es dediqui al mateix. Això passa en algunes ocasions, que jo sàpiga, i
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podem aportar dades. Per altre part, jo estic d’acord en què està prohibida la venda de
begudes alcohòliques al carrer i és veritat i sé que no han hagut, per part de la Guàrdia
Urbana, actes d’aquest tipus, però es venen begudes alcohòliques i això dona alguns
problemes, perquè es propicia el ‘botellón’ en alguns llocs que ja defensàvem entre tots, i
això ho hem parlat amb aquesta comissió, d’intentar minvar i s’ha minvat per part, penso, la
voluntat de tots una mica els problemes que hi havia en aquesta zona. La realitat és que els
horaris, aquests que hem donat d’11 a 7 del matí, jo no ho he vist reflectit aquí al saló de
Plens ni aprovat, si m’ho ensenyen pot ser... però jo no els he vist, eh? I, quan dèiem de la
competència deslleial, home, podem donar-li la volta, però és veritat que de vegades es fa
competència deslleial perquè hi ha restauració, n’hi ha gent que es guanya la vida en
aquesta zona, sortiran d’aquí un temps, s’acabaran les llicències que tenen alguna gent,
millor que les llicències, l’activitat que tenen alguna gent i no sé com quedarà. La pregunta
que jo li faig al senyor Gràcia i al govern de la ciutat: si ara demanen a tota la ciutat aquests
com que tenen aquesta possibilitat d’ocupar la via pública a tota la ciutat amb remolcs,
caravanes i tal i qual, les posarem a tota la ciutat, perquè deia vostè que tots tenen drets
que paguen les seves taxes les seves llicències i tal... les posarem a tota la ciutat, perquè el
que sí que he vist és que a tota la ciutat s’estan incrementant moltíssim les caravanes de
xurreria i el que també veig és que no es retiren, no es retiren, i de vegades ocupen les
calçades, a vegades ocupen les voreres i és veritat que no es retiren i això és un problema
per a nosaltres. En canvi, sí que estan posant una cosa que a mi em preocupa: plaques
que diuen “autoritzat aparcament de turismes” quan la gent de la ciutat, en canvi, els que
són treballadors —que això li vaig dir a l’alcalde l’altre dia també— estan posant aquestes
plaques a la ciutat gent que es dedica a fer el transport en petites furgonetes o, ja no diria
les grans perquè les grans són camions, no?, però diré una cosa, s’està posant i molta gent
té problemes per aparcar a la via pública, en canvi autoritzen a que aparquin o que deixin
estacionades aquests remolcs o com es diu, no se com es diu, remolcs o autocaravana i
això crec que s’ha de mirar una mica, i aquesta gent si es queixa, no han vingut a queixarse simplement un grup, sinó que vénen Manresà, Canyadó, associacions de veïns, el
polígon de gent que es dedica a Can Ribó i el Gremi d’Hosteleria...
SENYOR ALCALDE: Senyor Lara, vagi acabant.
SENYOR LARA: Ja està, ja està, però, bé, que s’han de mirar aquestes qüestions, eh?
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Té la paraula el senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Bé, sense entrar massa al detall, perquè crec que l’exposició que ha
fet el representant dels comerciants ha estat molt clara, però, sí que m’agradaria dir que
tornem a caure en la mateixa errada d’abans quan parlaven de l’antic districte VIII i és
manca de participació, manca de reflexió conjunta. Estem parlant d’una zona que té creada
una comissió per debatre les necessitats de la zona, una comissió que està creada per
debatre quines són les activitats que n’hauria d’haver, etc, etc, per tant tenen un marc idòni
per poder plantejar aquestes situacions i poder veure el que significa i com ho valoren tant
el veïnat com els comerços d’aquest espai, com valoren el fet que hi hagi aquesta
proliferació de remolcs d’aquest tipus, per tant jo els emplaço a que ho portin, ho discuteixin
i prenguin decisions en aquest sentit, i per últim, una pregunta que també faig, jo no sé si hi
ha un consens en aquest govern, si aquest consens és de la regidoria de Via Pública i
Comerç pensen el mateix sobre aquest tema i també pregunta’ls-hi si hi ha alguna
incompatibilitat amb la suspensió de llicències de la zona que es va acordar amb el fet de
què s’ampliïn usos en aquests moments en aquest sentit, no sé si tot això té algun tipus
d’element que pugui ser a la vegada contradictori i en cap moment, senyor Gràcia, ningú li
ha demanat que incompleixi ordenances, perquè una cosa és que les ordenances diguin el
que diguin i l’altra és que s’instal·lin o no s’instal·lin determinats establiments mòbils allà,
no?
SENYOR ALCALDE: Val. El veí si vol, té dos minuts.
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SENYOR ANTONIO CANO: Sí. Jo tant per a Via Pública com per a Comerç crec que no és
just en cap punt de la ciutat que on hi hagi un bar, arribi un bar mòbil i s’instal·li enfront i que
vingui en hores que hi ha negoci. Per què no es queda allà tots els dies de la setmana? Ja
està.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Estem en un torn de preguntes de veïns per tant, només hi
ha una rèplica. Avia’m, jo crec que tot ha de tenir un punt d’equilibri, i més en uns moments,
i vostè ens deia i nosaltres coincidim, en què la situació econòmica és complicada i els que
estan allà tenen el seu local fix no se’ls hi poden crear una competència deslleial, però
tampoc em sembla que això sigui així. Ara jo li he preguntat al regidor, escolta, perquè
després d’escoltar també al senyor Sagués, de quantes autocaravanes estem parlant? I em
sembla que m’ha dit que d’una. De dos? Em diuen que...
SENYOR GRÀCIA: A la zona d’influència hi ha una a la Riera Canyadó que estava a
Eduard Marquina amb Sant Bru i la varem apartar, altra al Manresà bastant allunyada i una
altra davant del Titus, o sigui, però, a la zona d’influència del Polígon, de les discoteques,
n’hi ha una.
SENYOR ALCALDE: No, no, ja ho ha dit que hi ha dues.
SENYOR ANTONIO CANO: A la porta de Titus, dos.
SENYOR ALCALDE: A la porta de Titus... bé, anem a veure aquest tema a veure si es pot
ajustar d’acord amb les ordenances municipals... Senyor Sagués, senyor Sagués, em
sembla que està confós, el que hi ha és una comissió que del que parla és de la suspensió
de llicències d’activitats recreatives. A veure, si em de convocar el Consell de Ciutat o el
Consell de Districte per decidir si es posa una xurreria o no....
SENYOR SAGUÉS: Una cosa és que no m’il·lumini, però l’altra és que em confongui més...
jo no li estic dient pas tot això, eh? Jo no els hi he dit això, eh?
SENYOR ALCALDE: Segurament ho he malentès jo. Aleshores, el que farem mirarem per
saber en quina situació està tot i farem un replantejament, ja ho comunicarem. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Ja no hi ha més paraules, ara passem al torn de les mocions. Hi ha
una moció presentada pel Grup socialista en suport al projecte del Museu del Còmic.
Llegim la part dispositiva.
12 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2629
Moció presentada pel Grup Municipal Socialista de suport al projecte del museu del
còmic de Badalona.
Atès que el passat dia 13 de juny, la Regidora delegada de l’Àrea de Promoció Econòmica,
Comerç, Turisme i Consum, Rosa Bertan i Bartomeu, en una intervenció a Radio Ciutat de
Badalona va manifestar en relació a l’edifici de la CACI que: "sempre he pensat que és molt
bon entorn per una espècie d’hotel tipus balneari. És una idea tirada a l’aire que fa falta que
algú la reculli."
Atès que els mitjans de comunicació han recollit aquestes declaracions interpretant-les com
que l'Ajuntament abandona el projecte del Museu del Còmic i la Il·lustració de Catalunya
com es desprèn del titular de La Vanguardia: “El gobierno de Badalona estudia reconvertir
la antigua fábrica CACI en un hotel”.
Atès que el passat 30 de gener, l’alcalde va manifestar en referència al Museu del Còmic
que “un equipament cultural de primer nivell en el renovat passeig Marítim és un somni al
qual la ciutat no vol renunciar”. “La difícil situació econòmica actual no pot significar
l’abandonament d’un gran projecte que pot esdevenir un referent cultural a nivell nacional i
internacional”.
Ateses les contradiccions evidents entre l’alcalde i la regidora del seu grup, i davant el
contradictori missatge que es pot traslladar a altres institucions i a la ciutadania en general,
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donant a entendre que l’Ajuntament de Badalona abandona el projecte,
El Grup Municipal Socialista proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
1. Reiterar el compromís inequívoc de l’Ajuntament de Badalona amb projecte del Museu
del Còmic i la Il·lustració de Catalunya i la seva ubicació a l’antic edifici de la CACI.
2. Instar al govern municipal per a que impulsi la creació d’una entitat jurídica que avanci
cap a la constitució d’una Fundació que desbloquegi el procés de creació del Museu.
3. Comunicar aquests acords a la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a
la direcció del Saló del Còmic i a l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya
(APIC).
SENYOR SERRA: Sí, jo espero que aquesta moció l’aprovem tots. Jo no vull entrar ara en
polèmiques, són casi dos quarts d’onze de la nit i ni em vull allargar ni vull entrar en
polèmiques, l’únic que vull és fer una defensa clara del que és aquest projecte, del que
representa per a la ciutat, del que tots han dit que representava i tenia que representar, un
referent internacional per a la ciutat, donar la possibilitat de dinamitzar encara més el
passeig Marítim, de què vingui gent de fora... i no em plantejo que el govern del PP es
plantegi canviar l’ús aquest el qual vostès mateixos, en una reunió, l’única reunió que hem
tingut sobre aquest tema, almenys que hagi estat pública, de finals de gener amb el senyor
Carles de Santamaría, amb el director del Museu del Còmic i l’impulsor d’aquest projecte
van tenir. Vostès van sortir defensant-ho, després d’aquesta reunió i per tant a nosaltres
ens agradaria que avui quedés palès, no se n’ha parlat mai massa d’aquest tema en aquest
ple, que avui quedés palès, que quedés clar que aquest projecte segueix endavant, que
continua tenint la unanimitat de tots els grups, com ho va tenir quan vam guanyar aquest
projecte davant d’altres localitats com Sitges, L’Hospitalet, de Sant Feliu, localitats que
també volien aquest projecte fa quatre anys i varem guanyar nosaltres, perquè varem
presentar un projecte, però sobretot perquè també ens el varen creure i ens el van creure
tots. Per tant, jo entenc que tot això no ha d’haver canviat, que aquesta moció va en la línia
de què es constitueixi la fundació, que prèviament a què es constitueixi aquesta fundació es
constitueixi una entitat jurídica, que faci que els fons que en aquests moments estan a la
Biblioteca Nacional o que estan al Museu d’Art de Catalunya també puguin començar ja a
comptar com a patrimoni del futur Museu del Còmic. Per tant, no deixem que la mala
conjuntura econòmica o les dificultats financeres de la Generalitat ens el tombin. No estem
parlant d’un DAP, d’un museu que hagi costat cent deu milions d’euros com el que hi ha a
la Plaça de les Glòries, ni d’un projecte que hagi costat cinquanta-sis milions com el de les
cobertes dels encants, famosos aquests dies. Estem parlant d’un projecte acurat en el qual,
i és bo que el comparem, és bo que aquests dies que hi han debats sobre el cost de les
coses i el cost dels referents i el cost de les icones i el que costa fes les coses i la qualitat
d’aquestes coses i si després s’han de refer o no, és bo també per comparar-ho quan a
aquí altres vegades s’ha parlat d’altres qüestions i d’altres xifres. Cent deu milions va costar
la grapadora feta pel senyor Oriol Bohigas, Mac & Company a la plaça de les Glòries i
cinquanta-sis, no sé quins arquitectes, les cobertes. Aquí varem invertir nosaltres tres
milions del pla del FEIL, del segon, que va venir de l’Estat i el compromís de la Generalitat
és invertir-ne uns deu, com a molt. Amb uns deu s’acaba aquest museu, s’acaba i es
complementa i es fan cinc plantes perquè això té cinc plantes, perquè això té cinc plantes, a
part de la planta baixa i es poden donar serveis i es pot fer un bar i es pot fer una biblioteca
i es pot cedir espai a continuarà, a Laie. A tots aquests que gestionen els bars, els
equipaments i a més a més les llibreries a les plantes baixes de molts equipaments com
aquests, de molts museus de la ciutat de Barcelona, del MACBA, de molts altres. Es tracta
de reproduir un model que ens portaria molta gent a la ciutat i que jo crec que val la pena
que no el posem a discussió nosaltres mateixos, perquè si això tirés endavant és evident
que tot allò que ara diem en teoria, que això seria un referent per la ciutat, etc. etc. Escolti,
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tot això es concretaria, perquè es concretaria i a més a més per fases. I deu milions de la
Conselleria de Cultura que és el compromès, el signat i l’acordat amb el nostre Ajuntament,
deu, set o vuit, per aquí, jo crec que estàvem sobre deu, deu i tres, més o menys, deu i tres.
El que es va acordar i el que es va signar no és res dins el marc del què és la Conselleria
de Cultura. Per tant, jo entén que ara hi hagin dificultats econòmiques en la Generalitat, ho
puc entendre, tothom va molt enganxat, però aquest és un projecte que l’Ajuntament ha
d’anar impulsant i aquest primer pas que és fer aquesta entitat jurídica prèvia a la
constitució de la fundació de la qual l’Ajuntament n’ha de ser part. Doncs jo crec que en tot
això ha d’haver-hi un impuls i sobretot em sembla que més enllà d’idees que es tiren al vol i
que es tiren per veure qui les agafa, el que convé és tancar files al voltant d’un projecte com
aquest, que és molt important per la ciutat, molt més del que sembla, molt més del que
sembla. A Espanya no hi ha cap projecte com aquest i ens pot donar molta sortida i molta
volada a la ciutat de Badalona, i quan vam competir i vam guanyar a Hospitalet, a Sitges, a
Sant Feliu de Llobregat, aquests altres, Sitges, no s’hi posava perquè sí, s’hi posaven
perquè sabien de què parlaven i oferir un projecte d’un centre cultural ja acabat. Hi havia
gent que volia aquest projecte, i el varem guanyar, doncs ara no renunciem, no obrim
melons a veure que passa, tanquem-los i apostem decididament i fermament en què aquest
projecte tiri endavant, perquè jo crec que tots ens el vam creure en el seu moment i espero
que tots ens el continuem creiem ara.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, el senyor Falcó vol parlar? Vinga.
SENYOR FALCÓ: Sí, breument per manifestar el nostre vot favorable a aquesta moció. Jo
crec que sense una alternativa coherent i realista i pragmàtica sobre la taula, no hem d’obrir
el meló sobre el futur d’aquest equipament. Per tant em sembla que mentre no hi hagi una
alternativa seriosa aquesta és l’opció que varem emprendre com a ciutat, i l’hem de reiterar.
Al cap i a la fi doncs la ciutat ja hi ha invertit un temps des que es va aprovar en el seu dia
la salvació d’aquest edifici de la CACI, els anys 96-97, fins que finalment es va poder
accedir als fons FEIL i dedicar-hi 3 milions, simplement per intentar que no caigués. Per
tant aquest és un projecte que ve de molt enrere, que la decisió de salvar-lo com a
equipament es va prendre com dic en el període 96-99. I que no deixa de ser, i ho dic
perquè prenguem paciència, no deixa de ser un exemple més de tot el que ens costa tant
de fer, nosaltres no som la ciutat de Barcelona i no tenim la capacitat financera que tenen
ells, però tot el que em fet ens ha costat molt. Ens ha costat molt obrir la Clínica del Carme
des de que varem decidir que la volíem convertir en un equipament, ens ha costat molt
adquirir i obrir i tenir en condicions com el tenim ara el Parc de Ca l’Arnús, encara no tenim
l’estadi de futbol que des de l’any 1995 ens anem discutint que si amunt o avall o d’una
manera o de l’altra i que continua sent un repte pendent, hem trigat 40 anys per desafectar
Francesc Macià. És a dir, a Badalona les coses li costen molt, aquest és un projecte que
portem relativament poc temps esperant-lo, jo crec que ens hem de manifestar a favor de
què continuï sent allò que varem voler que fos en el seu dia. Que hem de reiterar que
aquesta opció avui per avui és la millor, esperar que la Generalitat pugui refer-se de la seva
situació financera i complir el compromís que va adquirir a través d’un conveni que em
sembla que era de posar-hi sis milions d’euros. Sí, que quedarà clar, malgrat que puguem
realitzar o es pugui realitzar aquest compromís per part de la Generalitat, que no podrà ser
el Museu Nacional del Còmic, com en alguna ocasió s’havia intentat explicar, que seria,
perquè els museus nacionals per llei són 4 i el del còmic no és nacional. Per tant això tindrà
una gestió difícil en el futur, però en tot cas aquest compromís hi és i hem d’intentar en la
mesura del possible realitzar-lo i sobretot no tirar-nos cendra al cap i desfer un projecte
mentre no tinguem una alternativa quan aquest és un projecte en el qual tots hi havíem
cregut. Per tant hi votarem afirmativament.
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués.
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SENYOR SAGUÉS: Sí, tant sols per reafirmar el nostre suport també a aquesta moció i
sobretot no només a la moció sinó en el projecte de Museu del Còmic, i posar-nos al costat
del govern i suposo de tots els grups municipals per fer tot el que calgui de cara a què la
Generalitat no endarrereixi el projecte. I no només això si no que el prioritzi perquè entre
altres coses a part del que significaria, i ho han explicat molt bé a la moció, el que
significaria per la nostra ciutat el poder disposar d’un equipament d’aquest tipus també
estem parlant d’on va, i on va és a l’edifici de la CACI. Un edifici doncs que per dir-ho
d’alguna manera ha estat apuntalat, ha estat restaurat, però que si passen anys sense que
allà avancem, sense que s’hi acabi fent el que s’hi ha de fer, doncs tornarà a patir
minvament i per tant tornarem a tenir un altres problema. És important que les coses no
s’aturin i que sobretot ningú es posi nerviós, que no s’estengui el pànic, hi ha crisi, hi ha
dificultats, la Generalitat està retallant moltíssim, però el que han de fer ja, és començar a
llençar idees globus sonda i anar pensat en coses de canviar de plans, si no que tenim una
proposta, una proposta que és interessant i el què hem de fer és batallar, defensar-la i
batallar perquè es compleixi i es faci com més aviat millor.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, senyora Salgado.
SENYORA SALGADO: Sí, bona nit, gràcies alcalde. Davant d’aquesta moció vull reiterar la
voluntat des del nostre govern de tirar endavant aquest projecte del Museu del Còmic i la
il·lustració. Prova d’això com comentaven la resta de grups municipals, nosaltres hem donat
suport lògicament, que això va ser un conveni entre Generalitat i que Badalona s’hi va
sumar, que lògicament l’Ajuntament de Badalona havia de rehabilitar l’edifici, cosa que ha
complert amb el seu compromís i la resta de pack del conveni era de la Generalitat que
construís el Museu del Còmic i la Il·lustració. Donada la situació econòmica sí que és obvi
que la Generalitat porta rellentida la gestió, aquest govern i així l’alcalde ho ha manifestat
en diverses ocasions als mitjans, està fent tot el possible dintre del que està a les seves
mans, per anar avançant amb el projecte. Tant és així, que des del 5 de març l’alcalde de la
nostra ciutat va demanar entrevista amb el conseller de Cultura, el senyor Ferran Mascarell,
sense que a data d’avui hagin concretat cap data. En aquests moments com comentava,
que la situació lògicament i el projecte avança rellentidament per part de la Generalitat,
creiem que bé, és per part de la situació econòmica que s’està patint i lògicament aquesta
administració també, la Generalitat també ho està patint, però pensem, que sí que es podria
avançar dintre d’un marc jurídic que permetria començar a treballar temes tan importants
com són el fons del Museu, involucrar ministeris, altres administracions i altres entitats. Un
marc jurídic on el principal actor és la Generalitat de Catalunya conjuntament amb FICOMI i
l’API del sector editorial i l’Ajuntament de Badalona. Per tant, el nostre grup municipal
votarà a favor d’aquesta moció i reitero novament que el nostre govern, el Museu del Còmic
i la Il·lustraci´0, és una prioritat per a la nostra ciutat. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs jo crec que han quedat clars els posicionaments. Mirin,
tan sols un aclariment. Es va generar un cert debat quan fa uns dies la Rosa Bertrán va fer
dins d’una conversa a una tertúlia de ràdio va dir unes paraules, va dir, home, doncs a
l’edifici del Còmic podria anar-hi un balneari, que quedaria molt bé. Escolti’m, és una
reflexió en veu alta i és veritat, un balneari hi quedaria molt bé, això vol dir que hem canviat
el criteri?, no, el nostre criteri és seguir apostant com aquí s’ha dit pel Museu del Còmic.
Ara, el senyor Sagues ha dit una cosa que és certa, diu, com allà no es porti a terme abans
que després algun tipus d’activitat, els tres milions que hi va posar l’Ajuntament quedaran
enterrats, perquè l’edifici s’anirà malmetent amb el risc que ens acabi entrant algú allà,
okupes. El deteriorament propi d’un edifici que no es manté i per tant, o la situació
econòmica millora oi les prioritats del Departament de Cultura s’enfoquen cap al Museu del
Còmic, o en algun moment podem començar a tenir un problema seriós. Sí que és cert, que
la nostra aposta és el què aquí s’ha manifestat, ho hem manifestat de forma unànime, però
sense oblidar que aquell edifici no pot estar eternament esperant un projecte com està
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actualment. Això tinguem-ho clar, per tant, queda aprovada per unanimitat i passaríem a la
següent moció, que és una moció presentada per Convergència i Unió i PSC sobre el
procés de comandament de Guàrdia Urbana, que el senyor secretari llegeixi la part
dispositiva.
Votació.
La moció precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
AP-2013/2630 Moció presentada pels grups municipals CIU i PSC sobre el procés de
promoció de comandaments a la Guàrdia Urbana de Badalona.
Atès que en un informe adreçat al govern municipal el passat 5 de juny a través del
Registre General, el Sindicat de Funcionaris de Policia (SFP) de la Guàrdia Urbana de
Badalona sol·licita “que s’interrompin el procés d’oposició per proveir tres places de sergent
i el procés d’oposició per a proveir tres places de sotsinspector” i insta el govern municipal a
iniciar “un nou procés que garanteixi el que determina el reglament d’accés, promoció i
mobilitat de les policies locals”.
Atès que el sindicat fonamenta aquesta petició en el contingut de l’examen teòric que es va
realitzar el passat 30 de maig als 17 aspirants presentats, i en la disparitat de qualificacions
que aquests van obtenir, amb notes molt altes per als qui el van aprovar i notes molt baixes
per als qui no el van superar.
Atès que els sindicats UGT i CCOO també han manifestat dubtes al voltant de l’esmentat
procés d’oposició.
Atès que les places de comandament de la Guàrdia Urbana tenen una destacada
importància en el funcionament de la organització policial de la ciutat, i atès que en
conseqüència el procés per a l’elecció i nomenament dels professionals que desenvolupin
tasques de comandament dins els cos ha d’estar subjecte als principis de transparència i
quedar lliure de qualsevol mena de sospita.
Atès que el Sindicat de Funcionaris de Policia ha decidit presentar una denúncia davant
l’Oficina Antifrau de Catalunya per tal que aquest organisme esclareixi els fets i determini
l’existència o no d’irregularitats que contravinguin o no la legalitat vigent en els processos
de concurrència pública en places de comandament de cossos policials.
Ateses aquestes consideracions, el Ple de l’Ajuntament de Badalona aprova els següents
ACORDS
1. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta el govern municipal a suspendre cautelarment
el procés d’oposició per proveir tres places de sergent i el procés d’oposició per a proveir
tres places de sotsinspector fins que els dubtes sobre el procediment expressats pel
Sindicat de Funcionaris de Policia (SFP) a la Guàrdia Urbana de Badalona i altres
formacions sindicals i polítiques quedin esclarits per part de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
2. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta el govern municipal a acatar les decisions que
l’Oficina Antifrau de Catalunya pugui prendre en relació a aquest procés, incloent-hi la
repetició de tots els actes que l’esmentat organisme pugui declarar contraris a dret.
3. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta el govern municipal a informar d’aquest acord, a
través dels mecanismes previstos en aquests casos, tant a les seccions sindicals
representades a la Guàrdia Urbana com a les representades al conjunt de l’administració
municipal.
SENYOR FALCÓ:Sí, breument, jo crec que el secretari ha llegit els acords. Aquesta és una
moció que el què vol simplement és que tenint en compte que el sindicat de Policia
professional ens ha dit que en aquesta oposició concreta té dubtes raonables sobre l’equitat
en el procés i en la decisió que finalment s’ha adoptat. Això ho ha argumentat em sembla,
que àmpliament en un document que està a disposició de tots els grups municipals i
atenent el fet que hi ha coses que com a mínim criden l’atenció en aquesta oposició, que és
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la gran disparitat de puntuació que reben els qui aproven, que estan a les franges molt altes
de 8 o més punts i els qui suspenen que estan a les franges del 2 o menys punts. El fet de
no haver-hi ni un punt d’equilibri entre els uns i els altres i moltes altres qüestions que
aquest sindicat ha pogut argumentar, ens fan tenir un dubte i davant d’aquest dubte a mi
em sembla que el millor és que s’aturi aquest procés i que atenent el fet que aquest sindicat
portarà aquest tema davant de l’Oficina Antifrau, no es faci res fins que l’Oficina Antifrau es
pronunciï. Em sembla que això és el més prudent i tenint en compte el què ens diu aquest
sindicat, però també els dubtes que han manifestat les altres dues seccions sindicals la
UGT i la de CCOO, val la pena que actuem amb un punt de prudència i miren d’aclarir si
aquesta ha estat una oposició feta amb totes les garanties per a tots els professionals que
s’hi ha presentat i evidentment esperar, per esperar no passa absolutament res i em
sembla que serà millor per a tothom que així sigui. Gràcies.
SENYOR RIERA: Té la paraula el senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Sí, a veure, aquesta és una altra moció que no hauria d’aparèixer en
aquest Ple, no s’hi hauria d’haver presentat mai, si vostès, si el govern fes les coses bé. Ja
són masses les ombres que envolten l’actuació de la direcció política de la Guàrdia Urbana
al front de la Guàrdia Urbana de Badalona. Les recol·lectes il·legals, les pistoles elèctriques
que desapareixen i que passen mesos abans de ser denunciats els fets, malgrat que en
aquest Ple s’hagi preguntat directament sobre el tema, potser la marca de la pistola era una
altra, però el tema era aquest. Vostè ho coneixia perfectament i es va negar clar i català,
bé, en català no, es va negar clar en aquest Ple. Avui tenim davant un altre cas, les
sospites dels sindicats sobre el procés de promoció de comandaments de la Guàrdia
Urbana, amb resultats ja ho ha comentat en Ferran Falcó dels exàmens que com a mínim,
com a mínim els podem qualificar de curiosos. De cap de les maneres volem que la més
mínima ombra de sospita graviti sobre la Guàrdia Urbana i per això, per defensar la Guàrdia
Urbana és el per què hem presentat aquesta moció. Una moció que no demana res més
que suspendre cautelarment el procés d’oposició per proveir tres places de sergent i el
procés d’oposició per proveir tres places de sotsinspector, fins que els dubtes sobre el
procediment quedin aclarits per part de l’Oficina Antifrau de Catalunya. En la mateixa línia
que vostès varen suspendre la Comissió d’Investigació de les col·lectes il·legals, al·legant
que aniria a l’Oficina Antifrau, que hi aniria, i ho van suspendre abans de portar-ho per la
mateixa vara de medir, haurien de fer ara el mateix, si no la sospita de l’encobriment els
caurà al damunt. No pressuposem res, però no volem que hi hagi màcula de sospita i per
això i perquè no dubtem que l’interès del govern de vostès és el mateix que el nostre de
preservar el bon nom de la Guàrdia Urbana, li demanem al govern que acati la voluntat
majoritària d’aquest Ple, que sigui una de les mocions que es compleixin i suspenguin les
proves perquè igual que fan servir els sindicats quan els convé en algun debat, doncs,
escolti’ls ara. també, quan ells manifesten discrepàncies amb el govern. Serà el millor
servei que li poden fer a la Guàrdia Urbana i a tots els ciutadans de Badalona. I permeti’m
que aprofitant que tinc l’ús de la paraula i no hi ha l’alcalde per dir-me que sigui breu, per
poder-se estirar ell després una mica més, jo vull aprofitar aquesta intervenció per recordarli que és conegut per a tots nosaltres que l’actual cap de la Guàrdia Urbana, el senyor Piña
es jubila aviat, aquesta tardor i que tenim el superintendent, senyor Conrado Fernàndez en
comissió de serveis. A mi em sembla que més que embolicar la troca, aquest grup
considera que seria el moment adequat perquè el senyor Conrado Fernàndez tornés al seu
lloc, que potser moltes d’aquestes qüestions ens l’haguéssim estalviat. Gràcies.
SENYOR RIERA: Gràcies senyor Serrano, té la paraula el grup d’Iniciativa per Catalunya.
SENYOR SAGUÉS: Bé, nosaltres només manifestar que no hem presentat aquesta moció
conjuntament amb els altres dos grups perquè ja teníem la nostra quota de mocions
presentades, les tres i per tant, quan varem elaborar aquesta de la qual també hi hem
participat en el seu contingut, doncs no podíem fer-ho, però de tota manera ens sembla que
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és absolutament correcta presentar-la, la votarem a favor i esperem que una vegada més,
repetim el que hem dit avui diverses vegades, que no només l’aprovem aquesta moció si
no que després es compleixi, perquè en aquest cas és molt clar que s’ha d’actuar de forma
ràpida i entre tots hem d’intentar solventar aquestes actuacions que deixen ombres de
dubte per sobre de la direcció de la Guàrdia Urbana. Això és molt important, en d’altres
moments que hi ha hagut també algun tipus de dubtes o de sospites no s’ha actuat amb
celeritat i això ha fet que al contrari, que anés a més el dubte i que les situacions es fessin
més complexes, esperem que en aquests moments quedi molt clar, s’esperi la resolució
que faci Antifrau de la demanda que hi posa el sindicat. Per altra banda tots tranquils i
esperem que el què ens digui i evitar que haguem xde desfer el que s’ha fet i per tant, la
recomanació es que complim amb la moció, senzillament i que evitem que ens passin
coses d’aquest tipus en el futur.
SENYOR RIERA: Molt bé senyor Sagués, té la paraula la senyora Hervàs.
SENYORA HERVÀS: Bé, gràcies. Lamento que siguin les onze menys 25 minuts del
vespre per parlar d’un tema tan important i que vostès al final hagin passat una mica de
puntetes o una mica ràpida. Jo com que aquest és un tema, que segons diu el sindicat
portarà a l’Oficina Antifrau, sí que voldré que consti en Acta totes les qüestions que he de
dir perquè serà l’Ajuntament qui remetrà l’Acta de la sessió Plenària d’avui. Per començar,
sí que aclarir una qüestió prèvia al que vostès han comentat que és que el Ple no té
potestat, el Ple no té potestat per suspendre els actes d’aquesta convocatòria, el Ple no té
potestat. Després una qüestió prèvia que sí que els volia deixar clar. Entrant en matèria, hi
ha una sèrie de dades tècniques sobre aquest procés que voldria que, que ser òbviament
que constarà a l’Acta i que abans de fer la valoració política sí que els volia explicar,
intentaré anar ràpid perquè no es faci més tard, però si que els ho vull explicar algunes
coses, d’una manera correcta. Primer, senyor Serrano aquest no és un procés que hagi fet
la Guàrdia Urbana, és que la guàrdia Urbana en aquest procés “ni pìnxa, ni corta”, és un
procés que no com ha fet en altres anteriors governs de la ciutat, és un procés que ha
liderat, que ha portat a terme i que s’ha gestionat des dels Serveis de Recursos Humans de
l’Ajuntament de Badalona, primera qüestió que cal tenir en compte. Per tant, quan vostè
parli d’ombres a no sé on, ja li dic que aquest és un procés que ha liderat i gestionat el
Servei de Recursos Humans, del qual jo sóc la seva regidora, primera qüestió. Ara els faria
una mena de cronologia, intentaré anar ràpid sobre com ha anat aquest procés d’aquestes
bases de convocatòria interna de la Guàrdia Urbana. Primer aquestes bases van ser
publicades en tres mesos d’antel·lació i per tant, tots els aspirants han conegut el temari i
l’han pogut preparar o no, però tots els aspirants han conegut el temari amb tres mesos
d’antel·lació. És un procés que s’ha desenvolupat, és un procés que a més, diguem, no
està finalitzat, estem enmig d’un procés, però el que portem fins ara és un procés que s’ha
desenvolupat amb absoluta normalitat, i a més, sense cap incidència. Hi ha un tribunal que
ja en parlarem després i desgranarem qui és el tribunal que ha fet aquestes proves. Hi ha
un tribunal que s’ha reunit sempre amb presència de l’observador, curiosament aquet
observador és membre del sindicat denunciant, i a més, aquest observador no ha mostrat
cap objecció durant tot el procés i ara també en parlarem. Aquest tribunal amb la presència
d’aquest observador que després és sindicat denunciant, ha format part, ha estat com
observador del tribunal, qual s’elaborava pregunta a pregunta i resposta a resposta,
pregunta a pregunta i resposta a resposta. Per tant, aquest sindicat era l’únic sindicat a part
del tribunal que podia conèixer les respostes d’aquest examen. Següent, hem de dir, a més
a més, que no estem davant d’un examen que sigui subjectiu, que permeti qualsevol mena
de valoració subjectiva d’opinió, això de veure-ho d’una manera o d’una altra, no, no, estem
davant de proves que són tipus text, i per tant, són objectives, te les saps o no. Anem a
parlar ara del tribunal, estem parlant que és l’òrgan, actualment és l’òrgan competent de
valorar i realitzar les proves i resoldre qualsevol tipus d’incidència i que a més, està format
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per professionals de reconegut prestigi, que són funcionaris de carrera i que esdevé un
tribunal i espero que aquí tothom hi estigui d’acord, que és un tribunal objectiu i imparcial.
Per desgranar quins són els membres d’aquest tribunal, tenim quatre membres que formen
part de l’Ajuntament i quatre membres que formen part d’altres administracions o d’altres
organismes o ens supramunicipals. Els membres que formen part del tribunal de
l’Ajuntament, la primera és la senyora Meritxell Vidal, que és la Cap del Servei de Recursos
Humans de l’Ajuntament de Badalona, suposo que ningú hi té res a dir, la següent persona
és la senyora Remedios Hijano, que és la Cap del Servei de Govern, que està a Secretaria
General, suposo que aquí tampoc ningú hi té cap inconvenient; el tercer i quart membre de
l’Ajuntament és l’intendent de la Guàrdia Urbana, el senyor Piña i el senyor José Antonio
Rodríguez, que és el sotsinspector de la Guàrdia Urbana, i entenc que aquí ningú hi farà
cap valoració. I tenim ara sí, personal extern, uns formen part del procés de sergents i
altres formen part del procés de sotsinspector. El senyor Juan Valcárcel del Castillo, que
és el Cap de la Polícia Local de Mollet del Vallès; el senyor Francisco Rodríguez López,
que és comissari del Cos Nacional de Policia i la senyora Eva Higueras Massó, que és
tècnica de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya depenent de la Generalitat de
Catalunya. I pel procés de sotsinspector està el senyor Antonio Navarro Acebedo, que és
inspector del Cos Nacional de Policia; el senyor Félix Rodríguez Fernández, que és
inspector del Cos Nacional de Policia, Cap de Documentació i d’Estrangers; la senyora
Encarna García Rosado; que és responsable del estudis i homologació de la Subdirecció
General de la Coordinació de Policia de Catalunya, depenent de la Generalitat de
Catalunya i la senyora Ana Mª Melero Merino, que és tècnica de l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya, comú als dos processos també depenents de la Generalitat de
Catalunya. Aquestes són les persones que segons el seu criteri professional i objectiu han
elaborat pregunta a pregunta i resposta a resposta, i insisteixo perquè crec que és
important dir, amb la figura de l’observador, en aquest cas del Sindicat de Funcionaris de
Policia, sí, sí, bé, no, no, que ha participat d’aquest procés. Per tant, tots ells personal
professionals de reconegut prestigi i la major part d’ells han participat en d’altres processos
que ha fet i que ha portat a terme aquest Ajuntament, i molts d’ells o gran part d’ells tenen
competències o han demostrat experiència amb competencials policials i amb experiència
de formar part de tribunals anteriors aquí i en d’altres llocs. Per tant, membres designats
per la Generalitat de Catalunya en diferents òrgans de policies locals i els membres de
l’Ajuntament. Pel que fa a l’examen, vull tornar a dir que...
SENYOR SERRANO: Senyora Maritxú, em deixa fer-li una pregunta.
SENYORA HERVÀS: No, no, deixi’m que acabi, deixi’m que acabi.
SENYOR SERRANO: Molt breu.
SENYORA HERVÀS: Deixi’m que acabi que jo a vostè no l’interrompo, si us plau senyor
Serrano. Pel que fa a l’examen...
SENYOR ALCALDE: Senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Això només ho coneixien aquestes 8 persones.
SENYOR ALCALDE: Senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Només coneixien les preguntes aquestes 8 persones.
SENYORA HERVÀS: Les van elaborar ells.
SENYOR SERRANO: Sí, però les van elaborar o només les coneixien.
SENYORA HERVÀS: Només, només.
SENYOR ALCALDE: A veure centrem el debat, té la paraula la regidora.
SENYORA HERVÀS: En quant a l’examen hem de dir que la primera prova que es va
realitzar va ser un qüestionari i per tant, no un examen teòric que no admet cap mena de
valoració subjectiva. Després insisteixo que aquest examen ha estat elaborat pel tribunal
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pregunta a pregunta i resposta a resposta en les sessions en les quals hi estava
l’observador de la FSP, sense que manifestés cap objecció a l’elaboració final de la prova i
hem de dir que aquest examen no està impugnat i que a l’escrit que presenta aquest
sindicat constaten que totes les preguntes són relacionades amb el temari. A més un
temari, que a més sí que diuen que és extens, n’és, però és el mateix temari o podem dir
que és mimètic amb el que fan municipis del nostre entorn com és el municipi de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat o fins i tot el que acaba de fer o acaba d’engegar
ara, el propi Ajuntament de Barcelona. El propi sindicat que denuncia aquestes sospites
que no concreten, diuen que, fins i tot, pràcticament sense haver estudiat, o sense haver
estudiat d’una manera desmesurada, de les trenta-dues preguntes que formaven part
d’aquest examen, setze es podien contestar, gairebé sense aprovar o sense aprovar, no?
Per tant, reconeixien que sense requerir aquest estudi desmesurat, era possible aprovar
l’examen, per tant, entenc jo, que les persones que no han superat el procés, pot ser és
que no han estudiat massa. Respecte a l’observador, també m’agradaria dir, doncs, això,
que el tribunal ha comptat durant totes les seves sessions amb un observador extern que
és el membre d’aquest sindicat que ha estat en el moment de l’elaboració del qüestionari,
quan s’estava elaborant aquest qüestionari, sense que realitzés cap objecció en tot el
procediment. M’agradaria dir, doncs que òbviament aquest és un procés que ha estat
absolutament transparent, segurament molt més que en alguna altre ocasió o en algun altre
procés de selecció, perquè abans, potser no comptaven amb observadors. Doncs, ara ja sí
més entrant en una valoració política crec que aquest que al·leguen sense concretar
cometen un error, que no ajuda a la institució de la qual formen part, ni amb ells mateixos.
Crec que el procés està en mans d’un tribunal que és objectiu i imparcial, crec que a més a
més, val a dir que aquest tribunal mereix l’empara institucional d’aquest govern i que, fins i
tot crec que, de la resta de representant, més enllà del govern, aquest suport, aquest
empara institucional també l’hauria de rebre aquest tribunal. Aquest tribunal, com deia,
estava format en funcionaris que són experts en aquesta matèria de diferents
administracions i què no hi ha cap dada objectiva damunt la taula, cosa que crec que és
molt fort o que és molt greu. No hi ha cap dada objectiva damunt la taula i la resta de
comentaris sobre aquest assumpte en concret sí que me’ls estalvio. Hem de dir que en
altres processos també han quedat vacants, ja que s’al·lega en aquest escrit que altres
processos de selecció o de promoció interna de l’Ajuntament també han quedat vacants
perquè els aspirants no han superat les proves, i per tant, aquest és un altre. I el que jo sí
que faria des d’aquí és instar, tant a aquest sindicat com a la resta de grups municipals de
què estudiïn, revisin l’expedient d’aquest procés, d’aquests dos processos per tal de
contrastar aquestes informacions que, pot ser, en aquests grups municipals els hi han
arribar de manera errònia i que potser, abans s’haurien d’haver informat o bé a la regidora
que els parla o bé haver-se dirigit al Servei de Recursos Humans i haver consultat
l’expedient. El procés de selecció no es pot suspendre perquè no hi ha cap motiu legal, no
hi ha cap impediment legal i a més a més, no seria conforme a dret. Per tant, allò que
vostès plantegen a la seva moció ni és competència plenària ni a més a més, està ajustat a
dret. Per tant, el procés el trobem encara pendent de finalitzar, estem, de fet, acabant
aquesta fase d’oposició i prosseguirem d’acord amb el dictat d’aquestes normes que he
parlat, de la normativa aplicable i amb la garantia, i vull insistir en aquesta qüestió, i amb la
garantia de l’empara institucional cap al tribunal examinador. Por ser el que s’ha de fer és
estudiar una mica més.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, hi ha alguna paraula sobre la qüestió, senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Sí, a veure, dues qüestions, i li he fet una pregunta que potser era el
moment perquè hagués centrat una mica el punt que vostè estava parlant. Com vostè ha dit
que la seva intervenció està destinada a que si això va a l’Oficina Antifrau doncs....
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SENYORA HERVÀS: No, i a què vostè l’entengui, perquè la seva moció porta
incorreccions.
SENYOR SERRANO: Jo sóc curt d’enteniment. Vostè he entès que ha dit que per si havia
d’anar aquesta Acta, o era reclamada l’Acta a l’Oficina Antifrau, vostè volia puntualitzar-lo
tot i dir-ho tot ben dit. Per tant, jo que sóc curt d’enteniment, entenc que fins el dia de
l’examen, quan els opositors es van seure a la taula les preguntes només les coneixien les
persones que vostè ha dit o hi havia alguna persona del govern o quadres de la Guàrdia
Urbana que també coneixien les preguntes?
SENYORA HERVÀS: Ningú, senyor Serrano, i fixi’s el que dic i si vostè, i a més a més
miri...
SENYOR SERRANO: No, no, no, jo pregunto, només m’ha de dir sí o no.
SENYORA HERVÀS: Ningú llevat del tribunal i l’observador.
SENYOR SERRANO: Coneixia les preguntes.
SENYORA HERVÀS: Ningú, ni la regidora que li parla, ningú, ningú, li ha quedat clar?
SENYOR SERRANO: De vostè estic segur.
SENYORA HERVÀS: No, no, ni de mi ni de ningú. Ningú coneixia les proves d’aquests dos
processos. Li ha quedat clar això, és molt important.
SENYOR SERRANO: Sí, si, perfectament, perfectament. La segona qüestió és vostè ha dit
que aquest procés l’han fet net, no com altres processos. Jo li demano que quan enviï vostè
l’Acta, o ara quan faci un altre intervenció, quan enviï aquesta Acta, si aquesta Acta un dia
o altre acaba a l’Oficina Antifrau, vull que digui aquí vostè de quin procés no transparent
estava vostè parlant, si no, li demano la rectificació. De quin procés? Parlarà vostè de quin
procés? Em dirà vostè quin procés no es va fer correctament? M’ho dirà vostè quan tingui
la intervenció, no, no, ara no, perquè abans no m’ha deixat que li preguntés jo, bé quan
acabi. Miri, jo li he preguntat sobre diverses qüestions, i vostè no em pot negar de cap de
les maneres, de cap de les maneres, que per molt net que sigui el procediment que vostès
han fet, els resultats, les notes, els resultats, són com a mínim, he dit, curiosos, només. I,
com plou sobre mullat, com plou sobre una Guàrdia Urbana que està contínuament sortint
als mitjans amb certes dificultats, nosaltres ens hem afegit a la presentació perquè volem
una Guàrdia Urbana transparent. Vostès tenen com a lema, que volen una ciutat de
primera, nosaltres pensem que tenim una Guàrdia Urbana de primera des de fa molts anys,
del què no estic tan segur, i permeti’m la subjectivitat, és que tinguem una direcció política
de primera, ni de segona, ni de, i ja no baixo més perquè ja no sé si hi ha més enllà de lliga
regional. Sí, no n’hi cap altre després, amateur, primera catalana i lamento que aquest
debat l‘hagi tingut amb vostè, perquè, sí que senyor Riera ja ho portava preparat per altres
confrontacions, perquè ara encara és l’hora que espero que algú m’expliqui el tema de la
pistola.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Alguna paraula més, sí el senyor Sagués. Bé, com que ha
començat el partit gran, doncs anem al revés.
SENYOR FALCÓ: Bé, jo la veritat és que la vida m’ha ensenyat a no està mai massa segur
de res i a dubtar sempre de tot i a fiar-me poc de segons què, no. La veritat és que jo li
desitjo molta sort a la regidora Hervàs, perquè espero que el temps no la desautoritzi d’una
manera flagrant, i li dic sincerament. Crec que aquesta és una oposició que malgrat tots els
seus arguments té alguna cosa que no és normal. No és normal que en una oposició hi
hagi una campana de gaos diguem, en què el que suspenen treuen menys d’un dos i els
que aprovem treuen més d’un vuit i no hi ha ningú al mig, no és normal, no més normal. Hi
ha alguna de les coses que vostè ha dit, que no són exactes, perquè segons la informació
que tenim nosaltres, el tribunal no va fer les 50 preguntes, no va ser qui el va elaborar. Però
en tot cas, jo i a més a més, hi ha una altra qüestió, que és que segons la nostra informació
l’observador es va queixar, va entregar un escrit i es va retirar de l’oposició. Si no és cert ja
veurem qui té raó, i per tant, jo contra la seva seguretat, enorme seguretat, jo no m’he
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discutiré. Jo li desitjo sort, crec que aquesta és una oposició que s’ha de revisar, que la
prudència aconsellaria deixar-lo en mans de qui pugui determinar realment si tot és com ha
de ser, però, en tot cas, a partir d’avui, jo crec que aquesta serà una moció que quedarà
aprovada, que quedarà en un no res com a moció, però que en tot cas, doncs aquí els
sindicats que creguin que això no s’ha fer correctament, doncs tindran la via oberta per fer
allò que considerin. Posant-me jo en el seu lloc, si a mi en vingués una oposició i els que
suspenen treuen menys d’un dos i els que aproven treuen més d’un vuit, jo tindria la mosca
darrera l’orella, vostè no, creu que tot s’ha fet bé, i els que han tret menys d’un dos han
d’estudiar més. Molt bé. La meva experiència diu que aquestes coses no són normals.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: No, no afegeixo res més al que ja s’ha dit, però dita aquesta explicació
tant exhaustiva que ens ha fet la senyora Hervàs no sé si amb els membres del tribunal, si
m’he perdut, o no, però la pregunta és si els senyors Piña i Rodriguez també eren membres
del tribunal. Els senyors Piña i Rodriguez formaven part d’aquest tribunal? Sí? Jo abans no
he sentit que ho digués i em constaven que sí que hi eren tots dos, sí?
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs moltes gràcies. I en aquest cas tancarà el debat... sí,
sí, en aquest cas tancarà el debat la regidora, jo li cedeixo la potestat.
SENYORA HERVÀS: Doncs gràcies alcalde. Qüestions per aclarir menors. Jo crec que en
la meva primera intervenció ha quedat tot prou clar. Senyor Serrano quan vostè parla del
procés i d’altres processos que ha fet aquest Ajuntament en anteriors governs, ja li he dit
quan estàvem en aquest diàleg, que en altres processos no han hagut observadors, i en
aquest sí. I en aquest sí i ha format part com a observador del tribunal, en l’elaboració
d’aquestes preguntes a preguntes, respostes a respostes, ha format part. Segona qüestió
que ho fa encara més transparent, si, aquest procés més transparent, i és que li he dit a
l’inici que amb la voluntat d’evitar aquesta situació d’avui, precisament, aquest és un procés
que, com els hi he dit, ha portat directament el Servei de Recursos Humans i no pas el
Servei afectat, no com passava en anteriors legislatures on qui formava part del procés, qui
ho manegava, qui ho muntava era tot el mateix Servei. En aquest cas, en aquest cas és el
Servei de Recursos Humans, no, no, no, no, no, no, des de la història de la democràcia, sí,
abarca molt. Per tant, no, no, que el tema és serio, per tant això com la resta de processos
que s’estan portant a terme de promoció interna, no resideixen en les àrees afectades, sinó
que es fa des del mateix Servei de Recursos Humans, com sempre hauria d’haver estat.
Per tant, senyor Serrano, qui parla d’ombres i no concreta, ara jo li he contestat, qui parla
d’ombres i no concreta és vostè, algun sindicat i algú altre. Per tant, jo els encoratjo, els
animo a que si algú té alguna qüestió, si us plau, que ho faci. Senyor Falcó, vostè feia
referència a les queixes d’aquesta campana de Gauss amb els resultats dels aspirants i jo li
he de dir, que hi ha aspirants que han tret bastant mala nota, aspirants que han tret bastant
bona nota i aspirants com membres d’aquest sindicat que han estat a un pèl d’aprovar. Per
tant, aquesta campana de Gauss deu fer així, no? perquè ja no és com vostè diu, jo crec
que aquesta breu informació, també important perquè ja li dic, que amb membres d’aquest
sindicat que estan aquí, han estat a punt d’aprovar aquest examen. Per tant, si algú té
alguna qüestió el que ha de fer és anar allà on toca i si no el que s’ha de fer, és continuar,
deixant treballar el govern municipal en aquesta qüestió. Moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, per tant, passaríem a votació, Iniciativa per Catalunya vota a
favor, Socialistes, Convergència i Unió, el regidor no adscrit i vot en contra del govern. Per
tant, la moció queda aprovada.
Votació.
La moció precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 16, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
Vots en contra: 10, del grup municipal del Partit Popular.
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AP-2013/2631
Moció presentada pels grups municipals d'ICV-EUiA i PSC en solidaritat amb els
treballadors de l'empresa COMROC 2006, SL
Atès que tres treballadors de l’empresa COMROC 2006 S.L., amb seu a Badalona, han
estat 28 dies en vaga de fam, i un quart treballador s’hi ha afegit en els darrers 15 dies, per
reivindicar el pagament de 12 mensualitats i les indemnitzacions corresponents, havent
aconseguit dues sentències judicials a favor seu.
Atès que aquestes sentències judicials obliguen a l’empresari Joan Casafont i Torrebadella
a abonar quantitats d’entre 32.000 i 72.000 euros, però ell s’ha negat a complir-ho, així com
no vol pagar als treballadors les 12 últimes mensualitats que han treballat.
Atès que l’empresa COMROC 2006 S.L. ha participat en obres com el Túnel del Cadí, de la
Rovira, el manteniment de línies d’alta tensió i en la catenària de la línia de Tren d’Alta
Velocitat. I per tant, aquesta empresa ha participat de grans projectes d’infraestructura,
vinculades amb administracions públiques.
Atès que Alexandru, Viorel, Nicolae Aroncutean i Titus Georghe Petrean, són quatre
treballadors de l’empresa COMROC S.L., subcontractada per la UTE INECAT, formada per
EMTE, ISOLUX-CORSAM, NEOPUL-INECAT, encarregant-se de tasques de molta duresa
física.
Atesa la situació de greu vulnerabilitat que han estat patint les seves famílies, veïnes de
Badalona, passant mesos sense cap ingrés, i abocant-les a no poder pagar el lloguer i
despeses bàsiques com els subministraments de la llar ni alimentació.
Atès que, durant els 28 dies de la vaga de fam dels quatre treballadors de COMROC 2006
S.L., l’alcalde de Badalona no s’han dirigit a Coll i Pujol per conèixer la seva situació laboral
i humana, havent-se de traslladar ells mateixos i a iniciativa pròpia fins a l’Ajuntament,
durant els dies de més debilitat, per denunciar a l’alcalde la situació d’injustícia social i
laboral que estan vivint.
Atesa la incapacitat del govern local de facilitar solucions i ajudes socials amb recursos
públics per a les necessitats bàsiques de les famílies d’aquests treballadors, destacant la
seva situació d’impagament de lloguers i manca de recursos pel pagament d’alimentació i
despeses vitals, especialment per a les seves filles i fills menors d’edat.
Tenint en compte l’atenció a l’hospital del treballador Viorel al servei d’urgències de
l’Hospital Municipal coincidint amb el seu 28è dia de vaga de fam, degut a la seva delicada
situació de salut. Tot això sumat a una sèrie d’alteracions sobrevingudes de caràcter
metabòlic, digestiu, d’equilibri, de xifres tensionals, cognitives i analítiques, acompanyades
d’astènia severa, pèrdua de pes molt important, obnubilació, afectant a tots quatre
treballadors. Aquesta situació va motivar que l’equip mèdic de suport als vaguistes es
posicionés en el sentit de recomanar a tots ells que posessin fi al dejuni sostingut.
Atès que el passat 25 de maig, just 4 dies després de l’inici de la vaga de fam, l’empresa
COMROC 2006 S.L. va fer una sol·licitud voluntària de concurs de creditors, suposant el
posterior acomiadament de tots els treballadors de l’empresa aquest 10 de juny, impedint
qualsevol desbloqueig dels impagaments als quatre treballadors en vaga de fam, i deixantlos a la cua de les seves prioritats.
Tenint en compte la lentitud de la burocràcia judicial, còmplice de l’arbitrarietat i la impunitat
de la mala praxi empresarial, així com de la injustícia i la indefensió que pateixen
l’Alexandru, en Viorel, en Nicolae i en Titus.
Atès que aquest 18 de juny els quatre treballadors en vaga de fam han decidit reiniciar la
ingesta fraccionada d'aliments per continuar amb més força la lluita per la defensa dels
seus drets laborals més elementals, mantenint l’acampada davant l’empresa, al carrer Coll i
Pujol, 38, de Badalona.
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Atesa la creació del Comitè de Suport als Treballadors en Vaga de Fam de Badalona, en el
marc de l’Àgora Ciutadana, degut a la indefensió d’aquestes persones, la ineficàcia de la
justícia i la inoperància del govern municipal, fent el màxim ressò possible als mitjans locals
i nacionals, a través d’accions públiques solidàries i reivindicatives, fent i demanant
aportacions per a fer front a les despeses judicials dels quatre treballadors en vaga de fam,
oferint suport humà, material i logístic, així com portant menjar a les seves famílies, amb
l’especial col·laboració de l’Associació de Veïns de Coll i Pujol, de persones a títol
individual, i de moltes entitats.
Atès que per tots els motius exposats es fa imprescindible lluitar amb contundència per
garantir els drets laborals, l’eficàcia de la justícia i, en definitiva, la dignitat de les persones.
El grup municipal d’ICV-EUiA proposa els següents acords al Ple de la Corporació.
ACORDS
Primer.- Des d’aquest Ajuntament denunciem la situació d’indefensió d’aquests quatre
treballadors davant l’incompliment de les dues sentències judicials a favor seu, suposant
l’impagament, per part de l’empresari Joan Casafont i Torrebadella, de les indemnitzacions
corresponents i les 12 últimes mensualitats treballades.
Segon.- Manifestem el nostre suport a la vaga de fam dels quatre treballadors i les accions
de protesta que han emprès des del 21 de maig fins a la data d’avui, com a actes de
valentia i legítima reivindicació dels seus drets laborals i socials. Són un exemple de la lluita
de la classe treballadora i la dignitat ciutadana. Lluny de ser un cas aïllat, representen la
indefensió en que es troben moltes persones davant d'un sistema injust.
Tercer.- Anunciem la nostra solidaritat amb tots els treballadors que, d’una manera o altra,
han perdut la seva feina a l’empresa COMROC 2006 S.L., degut a una mala gestió
empresarial, basada en la contractació fraudulenta, impagaments i l’explotació als seus
treballadors.
Quart.- La regidoria de Serveis Socials d'aquest Ajuntament garantirà els recursos
suficients perquè les famílies d'aquests quatre treballadors no es trobin en una situació de
desemparament i exclusió social, especialment per a les necessitats de les seves filles i fills
menors d'edat, així com a totes les famílies badalonines que es puguin trobar en situacions
similars.
Cinquè.- Instem a l’Estat Espanyol a canviar la legislació laboral que, especialment degut a
la seva última reforma, ha perjudicat greument la situació laboral de milions de treballadors i
treballadores, com és el cas de les persones contractades per l’empresa COMROC 2006,
S.L.
Sisè.- Denunciem la impunitat de la mala praxis empresarial, com és el cas de Joan
Casafont i Torrebadella, emparat per unes legislacions laborals i mercantils injustes, que
protegeixen abans als poderosos que a les persones treballadores, així com emparat per la
lentitud de la justícia que, alhora, és cada cop més inaccessible per a les rendes més
baixes.
Setè.- Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del
Congrés, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol, el Síndic
de Greuges, a la Defensa de la Ciutadania de Badalona i a les entitats del municipi.
SENYOR SAGUÉS: Bé, com que per alguns motius no ha estat possible presentar la
paraula al Ple com volien fer els representants dels quatre treballadors afectats per aquest
tema, han redactat un petit document que en nom seu llegiré jo mateix. “Som quatre
treballadors de Badalona nascuts a Romania que ens trobem en una situació molt difícil.
Tres de nosaltres som germans, Alexandro, Nicolai i Viorel Aroncuntean, i un amic, Titus
Petrean. Hem estat anys treballant a l’empresa Comroc i sempre hem complert amb les
nostres obligacions, i l’únic que demanem és cobrar per la nostra feina. Hem estat treballant
sota contractes d’autònoms sense ser-ho, ja que depeníem de l’empresa, però era el que
ens oferien. Ens sentim enganyats i perjudicats pel comportament del senyor Casafont, que
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sempre ha estat el que ha actuat coma empresari. Enganyats perquè hem treballat amb
contractes que no eren legítims, perquè hem treballat i no hem cobrat, perquè tampoc ha
pagat les nostres aportacions socials. Perjudicats perquè per culpa seva hem perdut tres
pisos, ara vivim les tres famílies dels germans en un sol pis i devem més de 6.500 euros de
lloguers i ja tenim un avís per abandonar aquest pis. Titus també ha perdut el seu i viu en
una habitació llogada. Devem diners a hisenda, i un dels nostres fills, després de quatre
cursos, ha hagut de tornar a Romania per poder seguir estudiant. La nostra situació és
urgent i reclamem dels serveis socials també aquesta urgència. No demanem res que no
tingui qualsevol persona de Badalona, però sí que es tingui en compte la nostra situació
límit. No entenem que haguem treballat i no ens paguin, que haguem guanyat dos judicis i
no cobrem, i sobretot, no entenem que el senyor Casafont digui que ell no sap res quan ha
estat l’únic amo amb el que hem parlat. Per tot això, vam iniciar la vaga de fam quan vam
veure que no cobràvem i que tampoc ens donaven raons. Ens vam veure obligats a fer
alguna acció per reclamar amb més força el nostre dret a cobrar. Hem estat 28 dies sense
menjar, i hem rebut el suport de molta gent i de moltes entitats. Els metges ens han dit que
havíem de tornar a menjar i per això ho hem fet. Però això no significa que haguem deixat
la nostra lluita pel nostre dret a cobrar pel treball realitzat. Portem ja 36 dies acampats i no
pensem abandonar fins que aconseguim el que és just. Reclamem cobrar els tres mesos
que hem treballat aquest any 2013, la resta està en procés judicial i ja sabem que ha de
seguir el seu camí. Esperem tenir respostes del senyor Casafont a final de mes assumint
les seves obligacions, no acceptem que ens digui que ja pagarà el govern, hem treballat per
a ell i ha de complir els seus compromisos, no ha d’abusar de nosaltres ni dels diners
públics. Que quedi clar que hem deixat la vaga de fam però no la nostra lluita, seguirem fins
que aconseguim el que es nostre, i si és necessari farem més accions.” A part d’això, que
és el que han manifestat els quatre treballadors afectats, m’agradaria afegir per par nostra,
per part del grup d’Iniciativa-Esquerra Unida, el que volem destacar és que aquest fet per
desgràcia és un fet aïllat, no és un fet qualsevol, sinó que es tracta d’una situació que la
legislació actual, no nomé permet, sinó que cada vegada està més oberta i facilita més que
es donin cassos com aquests. La mala praxis empresarial de dir aquestes empreses que
ara obro, ara tanco, ara trono a obrir amb un altre nom, ara contracto personal més o
menys legalment, ara els faig un contracte que no toca, ara els faig falsos autònoms, ara
tinc persones que estan treballant i dormint dins de l’empresa, i tot això ho faig d’amagat,
ara ensenyo uns papers en els que consta que només hi ha cinc treballadors o
treballadores i després resulta que n’hi ha quinze... Tot això per desgràcia està passant, i
forma part de la situació que estem vivint en el món laboral, no només a Badalona, sinó a
tot l’estat espanyol. I tot això com es combat? Tot això es combat modificant la legislació,
ser més dur, ser més sever, potenciar la inspecció de treball i és la manera de combatre i
evitar que es donin aquests casos. Ara tenim aquí a la taula un cas concret de quatre
persones de Badalona i per això n’estem parlant, però per desgràcia és un fet que ho
permet la legislació, i aquesta legislació cada vegada és més flexible i més tolerant amb les
males praxis empresarials. Per tant, nosaltres aquí reclamem, i així ho fem a la moció, no
només una actuació urgent, ràpida i contundent, i el més clara possible i el més eficient
possible per part de serveis socials per pal·liar en el possible tots els perjudicis que han
rebut, sinó que també demanem que s’aprovi i que es traslladi als grups del Congrés dels
Diputats i del Parlament de Catalunya, per tal que siguin conscients d’aquest fet i treballin
per combatre aquesta situació legal que permeten aquestes situacions.
SENYORA DESIRÉE GARCIA: Vagi per endavant que seré breu, no pas perquè no
consideri que és molt important aquest tema, sinó perquè crec que realment amb la lectura
de la paraula dels afectats està tot més que dit. Breument el grup Socialista, el nostre grup,
presenta conjuntament i dóna suport a aquests quatre treballadors, i ens hi sumem
bàsicament per tres fets fonamentals. D’una banda perquè a aquests quatre treballadors
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se’ls ha vulnerat els seus drets laborals, socials, i m’atreviria a dir que fins i tot com a
éssers humans, i per tant, nosaltres, com s’han vist d’afectats ells i les seves famílies, com
ells mateixos explicaven a la carta, creiem que un estat del benestar i una societat com la
nostra ni ho pot tolerar ni s’ho pot permetre. En segon lloc per denunciar l’actitud d’una
empresa, en aquest cas Badalonina, que és un exemple clar del que no és ni ha de ser
una empresa. Nosaltres donem el suport al teixit empresarial, criem que és molt important
donar suport a les petites i mitjanes empreses que conformen el nostre teixit econòmic i
productiu, però de totes totes, el que no es pot tolerar és empreses d’aquest tipus que a
més a més es puguin creure impunes i proliferin actituds il·legals i d’explotació que formen
part d’altres segles i ja no n’hauríem de parlar. I finalment donem suport a aquesta moció
perquè criem que això no deixa de ser una mostra del rotund fracàs de les polítiques
laborals que ha dut a terme el Partit Popular a Espanya, que ha portat a més EROs, més
indefensió i a la proliferació possible de males praxis per part d’alguns empresaris,
insisteixo, que per sort, no són tots. I finalment i com no podria ser d’una altra manera,
m’agradaria demanar explicacions al torn del govern, per saber què és exactament el que
ha fet i com ha gestionat la situació d’aquests treballadors i què pensa fer ara, perquè el
que no m’agradaria és pensar que a Badalona, el govern impulsa a ciutadans de primera i
de segona, com que n’estic segura que això no passarà, m’agradaria saber què és el que
han fet i pensen fer.
SENYOR FALCÓ: Sí, per manifestar el vot favorable del nostre grup a aquesta moció.
SENYORA EGEA: Bona nit a tothom. Aquesta és una moció que una vegada llegida et
queda clar que la voluntat no era d’acordar-la entre tots en el Ple. Tot i així, voldria
manifestar en nom del govern, la nostra solidaritat amb aquests treballadors que estan
passant uns moments complicats. Des de l’Àrea Serveis Socials, des del primer moment es
va donar cobertura, ja sigui amb assessorament, amb tema de menjar, amb tema de Creu
Roja, assessorant-los amb el tema de la vaga, de com seria la millor manera d’estar en
unes bones condicions, dins del que cap, amb una vaga de fam. Se’ls ha donat cobertura a
la seves senyores assessorant-les de com havien de presentar ajuts a la Generalitat pel
tema d’habitatge, que és un problema que abans el Carles ho ha comentat i que estem
treballant per veure que acabin de presentar la documentació per poder obtenir un ajut que
això els ajudarà a pagar un deute que han de pagar. En definitiva, des de Servies Socials
s’està donant una cobertura, que ens agradaria que de vegades les ajudes fossin i els
tràmits, que no depenen ja de nosaltres, fossin més ràpids, però moltes vegades no és així,
i no per això significa que estiguin desvalguts ni oblidats per part nostra, i no significa
tampoc, tal i com posa a la moció, que si l’alcalde no s’ha desplaçat en el lloc on estan
aquestes persones no és perquè no li preocupi o perquè des de l’àrea no ens preocupi, jo
mateixa em vaig desplaçar allà, vaig estar parlant amb ells, també coordinadors de l’àrea
s’han posat en contacte amb ell. La veritat és que amb aquestes situacions mai s’acaba de
fer tot allò que s’hauria de poder fer. És una moció que com us deia és una moció que té un
to molt polític, és una moció que jo pensava que aniria més amb un to solidari, amb un to
més de consens entre les forces polítiques, per en definitiva anar tots plegats a una, que és
del que es tracta, i que vull mostrar el nostre suport als treballadors que ho estan passant
malament, però m’he d’abstenir en el vot d’aquesta moció.
SENOYR SAGUÉS: Només un parell de coses, només que lògicament consens polític és
ampli el que ha assolit aquesta moció ja que tres grups hi votem a favor i un s’absté, per
tant, vol dir que té prou consens. I segon aspecte, que té càrrega política, deia la senyora
Sònia Egea, clar que té càrrega política, estem parlant d’un fet que no es pot separar de les
decisions que prenen els governs que tenim en aquests moments. I per tant, és una
conseqüència de les decisions polítiques, i per tant, no es pot obviar, tot i que per a
nosaltres, crec que com per a tothom, el més important de tot en aquests moments és que
estem centrats en quatre persones afectades, quatre persones que ho han passat molt
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malament, s’han vist obligades a fer vaga de fam 28 dies, i per tant, aquest està per sobre
de tot. Però això no es pot separar, ni és un fet aïllat i té a veure amb decisions polítiques
que es fan. I per últim, per acabar m’agradaria destacar que al voltant fins ara i el que vingui
més endavant, al voltant d’aquest problema a Badalona s’ha generat un moviment de
solidaritat prou important, amb un comitè de suport al que era la vaga de fam, i que ha
treballat fins ara, de suport a aquesta acció de vaga de fam ha treballat molt bé, d’una
manera absolutament desinteressada en favor de solucionar el problema i en favor de
solventar les necessitats d’aquestes persones i per combatre el que ho ha provocat. I que
de ben segur mentre ells segueixen endavant amb la seva lluita, el seu combat per poder
aconseguir els justos objectius pels que lluiten, aquest comitè estarà al seu costat i seguirà
donant-los suport.
SENYORA DESIRÉE GARCIA: Senzillament per adreçar-me a la regidora que amablement
m’ha respost el que havia preguntat, el motiu de la meva pregunta és perquè nosaltres ens
hi vam presentar i alguns companys al desè dia, i el que ens havia en comentat és que
encara no hi havia anat ningú i de fet se’ls havia retirat fins i tot l’ajut d’aliments. Aleshores
ja m’agrada i m’alegra el que vostè em comenta, probablement sigui per aquests retards,
però nosaltres, al desè dia vam sentir, i així ho vam rebre per part d’ells, que la desatenció,
si més no en aquells moments, sí que hi era. M’alegro que es solventi i espero, com he dit
abans, que continuï fins que se’ls pugui solucionar aquesta injusta situació.
SENYORA EGEA: De desatenció res, perquè des del primer moment, encara que jo no hi
vaig anar al primera moment, sí que hi va haver una atenció des de l’Àrea de Serveis
Socials, i en aquest sentit jo em vaig desplaçar després, però vull que consti que atesos
estan i que seguirem al costat seu i ajudant-los amb el que puguem.
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués, una matisació, el que els ha passat a aquestes
persones no és per culpa de la situació política, o per culpa de lleis polítiques. El que els ha
passat a aquestes persones que no els pagui una persona per una feina que han fet, és per
un comportament desanimat d’un empresari en concret, no hi ha cap llei en aquest país que
afavoreixi que no es pagui als treballadors quan han fet una feina. Per tant, centrem les
coses on corresponen. Aquí hi ha una reforma d’una llei laboral, que s’hi pot estar d’acord o
no, però escolti, que no facilita que passin aquestes coses. Per tant, demagògia la justa.
SENYOR SAGUÉS: No és demagògia, és cert això.
SENYOR ALCALDE: Per tant, tothom ha pogut dir la seva, i la moció entendríem que
queda aprovada amb els vots expressats. Hauríem acabat el tron de mocions, i ara hi
hauria el torn de precs i preguntes. Senyor Falcó, endavant.
Votació.
La moció precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 16, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
Abstencions: 10, del grup municipal del Partit Popular.
18 PRECS I PREGUNTES
SENYOR ALCALDE: I ara hi hauria el torn de precs i preguntes. Senyor Falcó, endavant.
SENYOR FALCÓ: Sí, és una curiositat, que suposo que deu tenir a veure amb algun
contracte o conveni que vostès deuen tenir. Perquè la meva pregunta és per què bevem
aigua de Veri i vostès beuen Solán de Cabras? I entenc que deu ser perquè Solán de
Cabras deu haver patrocinat algun acte de l’Ajuntament o hi deu haver alguna raó per la
qual vostès, la qual cosa indica una altra cosa que és pitjor, que és vostès, pensant bé, eh?
Jo intento pensar en positiu, vostès posen Solán de Cabras perquè aleshores la Televisió
de Badalona quan els enfoca, els enfoca amb el Solán de Cabras. Suposo i d’aquesta
manera li retorna al Solán de Cabras alguna col·laboració que hagi pogut fer amb
Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 8 /25-06-13 pag. 138
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

l’Ajuntament, que evidentment la resta de grups no coneixem perquè en això vostès són
absolutament opacs. Però el pitjor no és això vostès deuen pensar que els de la Televisió
només els treuen a vostès i que als de la oposició no cal que tinguem Solán de Cabras
perquè deu ser que no sortim a cap pla, perquè si haguéssim de sortir a algun pla també
ens haguessin posat Solán de Cabras. No, ho dic perquè, bé, la pregunta és concreta, per
què vostès beuen Solán de Cabras i nosaltres bevem aigua de Veri?
SENYOR ALCALDE: Miri, senyor Falcó, vostè que és una persona observadora, i ja va bé
que a les onze i mitja estem una mica distesos. I vostè és una persona que li agrada la
comunicació, i li dic de debò, vostè que és observador i li agrada la comunicació veurà que
pel fet que estigui a la nostra taula no significa que tingui minuts de càmera. Per què,
perquè hi ha aquest pujant que tapa l’ampolla per tant no surt. Bromes a part, això no
obeeix a cap motiu, això si que li ho dic i és que aquesta empresa ha decidit de tant en tant
portar unes ampolles per l’Ajuntament, les han portat avui i les han repartit així. La voluntat
és que com que ens les portaran al Ple, ja que és una forma totalment desinteressada
tothom pugui beure aquesta que ens l’ofereixen a canvi de l’altra que l’estem pagant.
SENYOR SERRANO: La meva doni-li al banc d’aliments.
SENYOR ALCALDE: Miri, com que estem parlant em sembla de 25 ampolles, doncs la
seva ja la portarem al banc d’aliments, senyor Serrano, no pateixi, i li donaré a vostè perquè
la porti vostè. És que de debò, a veure, senyor Sagués. Segurament deu preferir que les
paguem, això li deu fer més gràcia, com tot en aquest Ajuntament que es pagava i algunes
coses es pagaven bé. Vinga.
SENYOR SAGUÉS: Tornant a la seriositat i també parlant d’un altre conveni no del què
pugui haver amb les aigües. Jo li vaig enviar a vostè un escrit el dia 7 de maig, li vaig enviar
un escrit senyor alcalde, on li demanava informació sobre l’anunciat conveni amb la
Universitat de Barcelona i la Clínica del Carme. Li demanava que em donés informació
sobre les condicions econòmiques. No m’escolta senyor alcalde? No sé si em podrà
contestar després? Ah, d’acord, d’acord, si era per això. Doncs bé, li demanava informació
sobre les condicions econòmiques, el manteniment, els serveis ,el lloguer, dotació de
mobiliari, etc. Li demanava també informació sobre continguts docents i que si tenien un
conveni signat si em podia fer arribar una còpia del mateix per tenir el màxim coneixement
de quin era l’acord que hi havia entre l’Ajuntament de Badalona i la Universitat de
Barcelona, per a la utilització de la Clínica del Carme com a centre docent. Com que li vaig
enviar el 7 de maig i encara no m’ha contestat una cosa que era tant senzilla com enviarme el conveni que tenen signat. Li ho pregunto ara si és que hi ha algun problema o no ha
arribat el paper o què és el que passa.
SENYOR ALCALDE: Doncs miri, ara mateix no li puc dir perquè ho desconec. Sí que li puc
assenyalar que el conveni es signarà si no passa res aquesta setmana. Estem acabant
alguns serrells menors d’algunes qüestions i es signarà aquesta setmana. Entenc jo que si
l’àrea que ho està gestionant no li ha contestat és que per donar-li les dades ha d’estar
signat i per tant com passarà amb tota probabilitat aquesta setmana s’acabarà de signar li
enviarem una còpia a vostè, i a la resta de grups doncs evidentment, com no pot ser d’una
altra manera.
SENYOR SAGUÉS: Per tant, tot allò que s’ha anunciat fins ara no estava signat encara?
SEN YOR ALCALDE: A veure, que entén per anunciat?
SENYOR SAGUÉS: Bé, tot allò que he pogut llegir o escoltar en declaracions seves, dels
cursos que es farien, d’idiomes, si el juliol ja començarien, cosa que ja he pogut comprovar
que no és veritat això.
SENYOR ALCALDE: No em parla de coses diferents, escolti, nosaltres allò que vam signar
és un acord, on diu que es signarà amb l’Ajuntament un conveni per a la cessió d’aquest
local, pels estudis, etc. etc. I això està signat amb un acord, d’acord? I com deia aquest
acord havia d’anar acompanyat d’un conveni. El conveni s’està acabant de tancar i en les
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properes hores ja estarà tancat i tots vostès tindran la informació. Allò que vostè ha escoltat
és les voluntats de proposta, per un constat Convergència i Unió ens va fer un parell de
propostes que s’han pogut recollir. Que hi hagi un centre d’estudis per universitaris a
Badalona i l’altra no recordo exactament quina era, no sé com està. I el tema dels cursos
d’estiu la Universitat ja els hi cedíem el local, però per una qüestió de terminis de comprar
el material no han arribat a temps i han decidit fer-ho a un espai més petit perquè també,
per aquests cursos d’estiu, no han tingut massa demanda. Començarà tal i com està previst
al setembre i aquesta mateixa setmana, regidor, jo crec que ja tindran els conveni els
membres de la oposició. Molt bé, alguna pregunta més? No, doncs bona nit.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les vint-i-tres hores i vint minuts, de la qual
com secretari general, dono fe.

Vist i Plau
Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Juan Ignacio Soto Valle
SECRETARI GENERAL
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