Secretaria General

NÚM.:
ÒRGAN:
SESSIÓ:
DATA:
HORA:
DOCUMENT:

2
Ple de l'Ajuntament
Ordinària
23 de febrer de 2016
18:00
Acta

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial en 1a convocatòria. Comença la sessió a les
divuit hores.
ASSISTENTS:
Alcaldessa
Regidors/es

Secretària
Interventor
Tresorera

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater Díaz
Javier López Cegarra
Fàtima Taleb Moussaoui
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Àlex Mañas Ballesté
Ma. Ángeles Gallardo Borrega
Xavier Garcia Albiol
Ramón Riera Macia
Mª Jesús Hervàs Mínguez
Sònia Egea Pérez
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
Rosa Bertran Bartomeu
Daniel Gràcia Álvarez
Joan Walter Fibla
Cristina Agüera Gago
Alejandro Pastor López
Concepció Botey i Teruel
Rubén Guijarro Palma
Teresa González Moreno
Ferran Falcó Isern (s’incorpora en el punt 4)
Jordi Subirana Ortells
Juan Miguel López González
Catalina Victory Molné
Julián Álamo Guijarro
Lluïsa Osa Farré

ORDRE DEL DIA
Aprovar l’acta número 1 corresponent a la sessió de 26 de gener de 2016.
I.- PART RESOLUTIVA
Comissió Informativa de Badalona Democràtica
1. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.
2. Donar compte de la substitució d'un membre del Consell d'administració dels
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organismes autònoms "Institut Municipal de Serveis Personals" i "Patronat de la Música de
Badalona".
Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
3. Declarar la distinció d’honor de fill predilecte al cantaor de flamenc badaloní, Sr. Miguel
Ángel Poveda León.
Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
4. Aprovar la rectificació d'error material comès en l'acord del Ple de data 26 de gener de
2016, relatiu a l'aprovació de la suspensió de llicències urbanístiques en l'àmbit entorn a la
confluència dels carrers de Sant Anastasi i de Francesc Layret.
5. Donar per verificat el text refós del Pla especial d'ordenació de volums a les illes 1 a 14
del polígon A del Port de Badalona.
Proposicions urgents
II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
Mocions dels Grups Polítics Municipals
1. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, Partit dels
Socialistes, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES, Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa i Convergència i Unió, per tal de declarar Badalona Vila
Groga.
2. Moció que presenten pels grups municipals d'ERC-Avancem-MES i Socialista per
promoure l'ús del terme Diversitat Funcional.
3. Moció que presenta el grup municipal Socialista de suport als treballadors/res
processats i per la derogació de l'article 315.3 del codi penal.
4. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA de suport al manifest "Un Pla B per a
Europa", crida per construir un espai de convergència europeu contra l'austeritat i per a la
construcció d'una veritable democràcia.
5. Moció que presenten els grups municipals, Guanyem Badalona en Comú i ICV-EUiA de
condemna de la tortura en el 40 aniversari del cas Téllez.
6. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans-Ciudadanos-C's a favor del
compliment de les lleis i de l'Estat de dret.
7. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per garantir la igualtat
d'oportunitats i la transparència als plans d'ocupació gestionats per l'IMPO.

Torn obert de paraules
Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
SENYORA ALCALDESSA: Començaríem la sessió amb aquest minut de silenci que
dediquem a reafirmar la necessitat d’un canvi radical respecte la violència que pateixen les
dones.
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Aprovar l’acta número 1 corresponent a la sessió de 26 de gener de 2016.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior que va
tenir lloc el dia 26 de gener de 2016, la qual és aprovada per unanimitat.
SENYOR LÓPEZ CEGARRA: Només aclarir que a la pàgina 83 es recull una cosa que va
dir el senyor García, que parlava del president de Podem Badalona, i Podemos Badalona
no té president. Només aclarir aquest fet.
SENYORA ALCALDESSA: En tot cas el que recull l’acta és el que va ser dit, però queda
feta l’observació. Moltes gràcies.
I.- PART RESOLUTIVA
Tot seguit es fa avinent que hi ha un assumpte que no han estat prèviament dictaminat,
informat o sotmès a consulta de la comissió informativa corresponent, però que cal tractar
atesa la seva urgència. Per això, l’Alcaldia-Presidència, proposa declarar-lo d’urgència i
incorporar-lo a l’Ordre del dia d’aquest Ple:
1. Aprovació inicial de la Modificació de l'Ordenança per al tractament de les façanes i carta
de colors del barri de Dalt de la Vila.
Votació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor 26.
Comissió Informativa de Badalona Democràtica
1. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte:
Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit d’exercicis anteriors
Òrgan que resol:
Ajuntament Ple
Caràcter:
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient:
020700-CONJ-DIVFRA2016/000001
Ref. addicional:
Ple 02.16
Interessat:
Diversos
Fets
1. Les factures/despeses relacionades a continuació han estat conformades pels
departaments municipals gestors i, posteriorment, la Intervenció Municipal ha informat les
corresponents autoritzacions de despesa amb càrrec a les partides i els números
d’operació que es detallen:
Interessat
NIF
Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores
SLP

Factura

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

0106136GEEXT2016/
000001

100-9220-22711
12016000000211/1

352,64

Despeses
procurador
executòria
penal
núm. 29/15-10

0106136GEEXT2016/
000001

100-9220-22711
12016000000211/1

45,81

23.10.15

Despeses
procurador
procediment abreujat
núm. 170/15-B

0106136GEEXT2016/
000001

100-9220-22711
12016000000211/1

316,68

23.10.15

Despeses
procurador apel·lació
penal
núm. 201/15-R

0106136GEEXT2016/
000001

100-9220-22711
12016000000211/1

87,85

Data

Concepte

N014225

09.10.15

Despeses
procurador
procediment abreujat
núm. 504/13

N014226

09.10.15

N014595

N014596
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B58088279
Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Juan
Guzmán
Carretero
52199627T
Ana
Maria
Melero Merino
35073651P
Alberto Pascual
Illescas
46531439R

N015512

26.11.15

Despeses
procurador
cont. admin.
núm. 373/13

N015687

03.12.15

Despeses
procurador
cont. admin.
núm. 259/14

N016026

28.12.15

Despeses
procurador apel·lació
recurs cont.
núm. 137/15

0106136GEEXT2016/
000003

Drets
assistència
membre
extern
tribunal qualificador
Drets
assistència
membre
extern
tribunal qualificador
Drets
assistència
membre
extern
tribunal qualificador

024108-GEEXT2016/
000001
024108-GEEXT2016/
000001
024108-GEEXT2016/
000001

2015
2015
2015

recurs

recurs

0106136GEEXT2016/
000003

100-9220-22711
12016000000300

381,07

0106136GEEXT2016/
000003

100-9220-22711
12016000000300

1.215,23

100-9220-22711
12016000000300

339,99

213-9204-23301
12016000000040/1

36,72

213-9204-23301
12016000000040/1

36,72

213-9204-23301
12016000000040/1

36,72

2. Mitjançant resolucions del regidor de l’Àmbit d’Economia i Hisenda, de dates 27.07.12 i
11.02.13, es van aprovar les provisions de fons presentades per ANZIZU, BARBA & LOPEZ
PROCURADORES, amb NIF B58088279, següents:
- Assumpte núm.: 089020Y – Import: 300,00 euros – Comptabilitzat pendent aplicació op.
Núm. 12012003356
- Assumpte núm.: 092432Y – Import: 210,00 euros – Comptabilitzat pendent aplicació op.
Núm. 12013000029
De conformitat amb els acords de les resolucions esmentades, aquestes provisions seran
degudament descomptades en la seva totalitat, un cop es presenti la liquidació de les
despeses ocasionades en els procediments en qüestió.
En conseqüència, procedeix descomptar les provisions de fons abans descrites de les
factures núm. N014225 (assumpte núm.: 089020Y – Import: 300,00 euros) i N014595
(assumpte núm.: 092432Y – Import: 210,00 euros).
Fonaments de dret
1. L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, permet l’acumulació de procediments,
amb unicitat en la seva resolució, quan presentin característiques que guardin identitat
substancial o íntima connexió, com ara els expedients relacionats en els antecedents.
2. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
despeses constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de
l’efectiva prestació dels serveis o subministraments, acreditada als expedients.
3. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del
Reial decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que
n’han prestat els departaments municipals gestors.
4. Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer
en la tramitació d’alguns dels expedients que provoquen l'emissió de les factures
relacionades conforme les previsions de l'article 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim, jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
5. D’acord amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i del
procediment administratiu comú (LRJAPPAC), les administracions públiques poden
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes.
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6. D’acord amb l’article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’article 50.12 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, l'òrgan competent per a l'aprovació d’aquests reconeixements de
crèdit d’exercicis anteriors és el Ple de l’Ajuntament, previ dictamen de la Comissió Informativa
de l’Àmbit de Badalona Democràtica, de conformitat amb l’article 123 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, abans esmentat.
7. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació
han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta
de resolució.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor de Badalona Democràtica que, previ dictamen favorable de la
Comissió Informativa de l’Àmbit de Badalona Democràtica, validi i ordeni la tramitació al Ple
de la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar els expedients de despesa i factures que es relacionen a continuació, en
haver estat conformades pel servei gestor corresponent, i satisfer el seu import amb càrrec
a les partides pressupostàries i operacions que s’indiquen del pressupost municipal de
despeses del 2016, en pròrroga del de 2014:
Interessat
NIF
Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Anzizu, López y
Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Juan
Guzmán
Carretero
52199627T
Ana
Maria
Melero Merino
35073651P
Alberto Pascual
Illescas
46531439R

Factura

Import
(euros)

Concepte

N014226

09.10.15

Despeses
procurador
executòria
penal
núm. 29/15-10

0106136GEEXT2016/
000001

100-9220-22711
12016000000211/1

45,81

N014596

23.10.15

Despeses
procurador
apel·lació penal
núm. 201/15-R

0106136GEEXT2016/
000001

100-9220-22711
12016000000211/1

87,85

N015512

26.11.15

Despeses
procurador recurs
cont. admin.
núm. 373/13

0106136GEEXT2016/
000003

100-9220-22711
12016000000300

381,07

N015687

03.12.15

Despeses
procurador recurs
cont. admin.
núm. 259/14

0106136GEEXT2016/
000003

100-9220-22711
12016000000300

1.215,23

0106136GEEXT2016/
000003

100-9220-22711
12016000000300

339,99

213-9204-23301
12016000000040/1

36,72

213-9204-23301
12016000000040/1

36,72

213-9204-23301
12016000000040/1

36,72

N016026

28.12.15

2015
2015
2015

Despeses
procurador
apel·lació
recurs
cont.
núm. 137/15
Drets
assistència
membre
extern
tribunal qualificador
Drets
assistència
membre
extern
tribunal qualificador
Drets
assistència
membre
extern
tribunal qualificador

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Data

024108-GEEXT2016/
000001
024108-GEEXT2016/
000001
024108-GEEXT2016/
000001

SEGON.- Aprovar els expedients de despesa i les factures que es relacionen a
continuació, en haver estat conformades pel departament gestor corresponent, i satisfer el
seu import amb càrrec a la partida pressupostària i operació indicada del pressupost
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municipal de despeses de l’any 2016, en pròrroga del de 2014, descomptant les provisions
de fons comptabilitzades com a pagaments pendent d’aplicació pels imports i els números
d’operació que s’indiquen:
Interessat
NIF
Anzizu,
López y
Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279
Anzizu,
López y
Castellanos
Procuradores
SLP
B58088279

Factura

N014225

N014595

Data

Concepte

Núm.
Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

09.10.15

Despeses
procurador
procediment
abreujat núm.
504/13

0106136GEEXT2016/
000001

100-9220-22711
12016000000211/1

352,64

23.10.15

Despeses
procurador
procediment
abreujat núm.
170/15-B

0106136GEEXT2016/
000001

100-9220-22711
12016000000211/1

316,68

Provisió de
fons Import
op. núm.
300,00
12012003356

210,00
12013000029

Votació
El dictamen precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor 25, dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos), Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem MES, Partit dels Socialistes, Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
Abstencions 1, del grup municipal de Convergència i Unió.
2. Donar compte de la substitució d'un membre del Consell d'administració dels
organismes autònoms "Institut Municipal de Serveis Personals" i "Patronat de la
Música de Badalona".
Identificació de l'expedient
Tipus d’acord: Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 9 de febrer de 2016
referent a la substitució d’un membre del Consell d’administració dels organismes
autònoms “Institut Municipal de Serveis Personals” i “Patronat de la Música de Badalona”.
Òrgan al que s'adreça: Ple municipal
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa.
L'alcaldessa, en data 9 de febrer de 2016, ha dictat una resolució que transcrita literalment
el següent:
“Vista la resolució de l’alcaldessa de data 10 d’agost de 2015 en la qual es nomenaven com
a membres integrants del Consell d’administració de l’organisme autònom “Institut
Municipal de Serveis Personals”, modificada per resolucions de l’alcaldessa de data 14 i 22
de desembre de 2015, els següents:
Presidenta:
M. Dolors Sabater i Puig
Vicepresident:
Francesc Ribot Cuenca
Consellers/es:
Sònia Egea Pérez
Joan Walter Fibla
Fátima Taleb Moussaoui
Concepción Botey Teruel
Christian Carneado Hernández
Manel Sorribas i Arenas
Aïda Llauradó Álvarez
Josep Pera i Colomé
Maria Soledad García Durán
Vist que el Grup Municipal Socialista ha sol·licitat el canvi d’un representant al Consell
d’administració de l’organisme autònom “Institut Municipal de Serveis Personals” en el
sentit de substituir el senyor Christian Carneado Hernández pel senyor senyor José Antonio
Lara Olivera.
Vista la resolució de l’alcaldessa de data 10 d’agost de 2015 en la qual es nomenaven com
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a membres integrants del Consell d’administració de l’organisme autònom “Patronat de la
Música de Badalona” els següents:
Presidenta:
M. Dolors Sabater i Puig
Vicepresidenta:
Eulàlia Sabater Díaz
Consellers/es:
Juan Fernández Benítez
Rosa Bertran Bartomeu
José Antonio Téllez Oliva
Christian Carneado Hernández
M. Carmen Lozano Pareja
Oriol Lladó i Esteller
Pilar Garrido Peinado
Pere Martínez i Carreté
Miguel Angel Aguayo Pey
Vist que el Grup Municipal Socialista ha sol·licitat el canvi d’un representant al Consell
d’administració de l’organisme autònom “Patronat de la Música de Badalona” en el sentit de
substituir el senyor Christian Carneado Hernández pel senyor senyor José Antonio Lara.
Fonaments de dret
Ateses la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, decret legislatiu
2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova la refosa de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, els estatuts de l'organisme autònom de referència i
d'altres d'aplicació.
Per tot això, DISPOSO:
PRIMER. Cessar el senyor Christian Carneado Hernández com a membre dels consells
d’administració dels organismes autònoms “Institut Municipal de Serveis Personals” i
“Patronat de la Música de Badalona”, en representació del Grup Municipal Socialista.
SEGON. Nomenar el senyor José Antonio Lara Olivera com a membre dels consells
d’administració dels organismes autònoms “Institut Municipal de Serveis Personals” i
“Patronat de la Música de Badalona”, en representació del Grup Municipal Socialista.
TERCER. Conseqüentment, la composició dels esmentats consells d’administració serà la
següent:
- Institut Municipal de Serveis Personals
Presidenta:
M. Dolors Sabater i Puig
Vicepresident:
Francesc Ribot Cuenca
Consellers/es:
Sònia Egea Pérez
Joan Walter Fibla
Fátima Taleb Moussaoui
Concepción Botey Teruel
José Antonio Lara Olivera
Manel Sorribas i Arenas
Aïda Llauradó Álvarez
Josep Pera i Colomé
Maria Soledad García Durán
- Patronat de la Música de Badalona
Presidenta:
M. Dolors Sabater i Puig
Vicepresidenta:
Eulàlia Sabater Díaz
Consellers/es:
Juan Fernández Benítez
Rosa Bertran Bartomeu
José Antonio Téllez Oliva
José Antonio Lara Olivera
M. Carmen Lozano Pareja
Oriol Lladó i Esteller
Pilar Garrido Peinado
Pere Martínez i Carreté
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Miguel Angel Aguayo Pey
QUART. Donar compte al Ple de la present resolució i notificar-la a les persones
interessades.”
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 l’art. 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 referència.
Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
3. Declarar la distinció d’honor de fill predilecte al cantaor de flamenc badaloní,
senyor Miguel Ángel Poveda León.
Identificació de l’expedient
Tipus: Declaració de l’honor de fill predilecte al cantaor de flamenc badaloní, Sr. Miguel
Ángel Poveda León.
Òrgan que resol: Ple
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Número expedient: 119/DV.21/15
Fets
1. En data 29 de desembre de 2015, va fer entrada un escrit del Centro Andaluz Tertulia
Flamenca de Badalona, on a la vista dels nombrosos èxits i reconeixements del cantaor de
flamenc badaloní, Sr. Miguel Poveda, entre ells el Premi Nacional de Cultura de Catalunya,
el Premi Nacional de Música del Ministeri de Cultura, nominacions als premis Grammy
Latins, Premio Nacional de Cante de la Càtedra de Flamencología de Jerez, i per ser
ambaixador de la ciutat de Badalona allà on va, considera que la ciutat de Badalona hauria
de declarar al Sr. Poveda com a fill predilecte de la ciutat.
2. En data 29 de desembre de 2015, la regidora de Badalona Educadora va incoar
expedient administratiu per procedir a la declaració de l’honor de fill predilecte al cantaor de
flamenc badaloní, Sr. Miguel Ángel Poveda León, amb DNI 46694490M, per la seva
extensa i brillant trajectòria professional i personal, i, en la seva virtut, n’ordeno que es
portin a terme tots els tràmits procedimentals expressats al Reglament regulador de la
Concessió d’Honors i Distincions i a la resta de l’ordenament jurídic.
3. En virtut d’aquesta incoació i donat que l’article 4rt del Reglament regulador de la
Concessió d’Honors i Distincions, disposa que fill predilecte és un declaració pública de la
ciutat que s’honora amb el reconeixement de què és objecte un ciutadà natural del municipi,
s’ha sol·licitat certificat històric del padró i en data 12 de gener de 2016 s’ha emès
l’esmentat certificat on es justifica que és natural de la ciutat de Badalona, donat que consta
que va viure a la nostra ciutat des dels primers anys de vida.
4. En data 11 de gener de 2016, el cap del servei de Cultura ha emès un informe tècnic on
informa que donat que el Sr. Miguel Poveda no para de rebre reconeixements a la seva
vàlua artística i musical, tant al nostre país com a fora, essent un dels artistes badalonins
que ha excel·lit internacionalment per una trajectòria artística inqüestionable i d’una
maduresa musical pròpia dels grans artistes universals, queda del tot justificat que es
procedeixi a la declaració de l’honor de fill predilecte al cantaor i músic badaloní Miguel
Poveda Leon.
5. En data 15 de gener de 2016, i segons el que preveu l’art. 8è del Reglament regulador
de la Concessió d’Honors i Distincions, la Comissió Informativa de Badalona Justa i
Inclusiva de l’Ajuntament de Badalona va acordar sotmetre a informació pública per espai
de 15 dies hàbils la proposta de declarar l’honor de fill predilecte al cantaor de flamenc
badaloní, Sr. Miguel Ángel Poveda León, per la seva extensa i brillant trajectòria
professional i personal; per tal que els ciutadans del municipi manifestin el seu criteri o
opinió i aportin els documents o proves que s’escaiguin.
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Aquesta proposta esdevindrà aprovada definitivament de forma automàtica una vegada
superat el termini de publicitat sense que s’hagin presentat al·legacions o sense que els
ciutadans del municipi manifestin el seu criteri o opinió i aportin els documents o proves que
s’escaiguin.
6. En data 21 de gener de 2015 es va publicar el corresponent anunci al DOGC número
7042, i transcorreguts els 15 dies hàbils no hi ha constància de que s’hagi presentat cap
manifestació i/o al·legació dels veïns de la ciutat manifestant el seu criteri o opinió, i per tant
la proposta ha esdevingut definitivament aprovada.
Fonaments de Dret
1. Segons disposa l’art. 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, en la redacció donada pel numero vuit de l'article primer de la Llei 27/2013, 27
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, el Municipi exercirà en
tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les
comunitats autònomes, les matèries següents: [...] m) Promoció de la cultura i equipaments
culturals.
2. Segons disposa l’art. 2 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura
popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, s’entén per cultura popular i tradicional
el conjunt de les manifestacions de la memòria i de la vida col·lectives de Catalunya, tant
passades com presents. I segons disposa l’article 3 del mateix cos legal, les
administracions públiques de Catalunya han de fomentar la cultura popular i tradicional
catalana en llur àmbit territorial. A aquest efecte, les administracions públiques han de:
a) Fomentar i conservar les manifestacions de la cultura popular i tradicional i donar suport
a les entitats que les mantenen i les difonen.
b) Vetllar per la documentació de les festes i les tradicions ja desaparegudes.
c) Vetllar pel manteniment de les festes i les celebracions tradicionals.
d) Documentar, recollir i conservar els materials etnològics, en col·laboració amb els
museus i altres entitats.
e) Impulsar la difusió de la cultura popular i tradicional, d’acord amb la normativa vigent.
3. L’art. 190 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROFRJ) disposa que
els ajuntaments podran acordar nomenaments de fills predilectes i adoptius i de membres
honoraris de la Corporació atesos els mèrits, qualitats i circumstàncies singulars que
concorrin i que seran aplicats amb el major rigor en un expedient que s’instruirà a l’efecte.
4. L’art. 191 del ROFRJ regula, pel que fa al règim jurídic de la concessió dels honors i
distincions, que els requisits i tràmits necessaris per a la concessió dels honors i distincions
es determinaran en Reglament especial, que a Badalona, és el Reglament regulador de la
Concessió d’Honors i Distincions, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 17 d’octubre de
1980.
5. L’art. 4 del Reglament municipal disposa que fill predilecte és un declaració pública de la
ciutat que s’honora amb el reconeixement de què és objecte un ciutadà natural del municipi
per la seva trajectòria personal en qualsevol comesa, fos o no relacionada amb l’àmbit
municipal, que es fa explícita en el testimoniatge d’aquest honor, subratllant-ne públicament
la ciutadania. Aquesta declaració és simbolitzada amb el lliurament d’un pergamí que té les
característiques i llegenda que s’assenyalen a l’annex II del reglament.
L’art. 8è del Reglament regulador estableix que la comissió municipal permanent, que en el
cas que ens ocupa, és la comissió informativa de la Badalona Educadora, Justa i Inclusiva,
acordarà al respecte, posant la proposta a informació pública per espai de 15 dies, amb
publicació al DOGC, al taulell d’anuncis i a la premsa local, per tal que els ciutadans del
municipi manifestin el seu criteri o opinió i aportin els documents o proves que s’escaiguin.
6. L’òrgan competent per incoar i impulsar aquest expedient és la 4a tinenta d’alcalde,
Regidora de Badalona Educadora, segons la resolució de delegació de competència de
l’alcaldessa de data 23 i 29 de juny de 2015.
I l’òrgan competent per acordar la declaració de fill predilecte, a proposta de la comissió
informativa i prèvia la publicitat expressada, és l’Ajuntament Ple, amb la majoria absoluta
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legal dels membres de la corporació, segons disposa l’art. 10 del Reglament regulador de la
Concessió d’Honors i Distincions i l’art. 50 del ROFRJ que disposa que correspon al Ple
concedir medalles, emblemes, condecoracions i altres distintius honorífics i conferir títols de
fills predilectes o adoptius o de membres honoraris de la Corporació.
7. Segons disposa l’article 173 del ROFRJ, és necessari l'informe previ del secretari i a
més, si és el cas, de l'interventor o dels que legalment els substitueixin per a l'adopció
d’acords, sempre que es tracti d'assumptes sobre matèries per a les quals s'exigeixi una
majoria especial, com és el cas que ens ocupa, ja que és necessari la majoria absoluta
legal dels membres de la corporació.
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 26
de novembre (ROFRJEL), i l’art. 8è del Reglament regulador de la Concessió d’Honors i
Distincions, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el ple de
l’Ajuntament acordi:
ÚNIC.- Declarar l’honor de fill predilecte al cantaor de flamenc badaloní, Sr. Miguel Ángel
Poveda León, amb DNI 46694490M, per la seva extensa i brillant trajectòria professional i
personal.
SENYORA ALCALDESSA: Avui portem al Ple la proposta per tal que Miguel Poveda sigui
nomenat com a Fill predilecte de la ciutat de Badalona. Seria el quart Fill predilecte de la
nostra ciutat, després de l’historiador Joaquim Font i Cussó, l’alcalde i farmacèutic Salvador
Serentill i la nedadora Mireia Belmonte. De mèrits i motius per obtenir aquest
reconeixement en sobren, deixeu-me però que en repassi només alguns de forma molt
breu. Miguel Ánguel Poveda León va néixer a Barcelona al 1973, però fill de Badalona,
comença a cantar als 15 anys a l’entorn de les penyes flamenques de Catalunya. El seu
inici professional és fulgurant, va obtenir al 1993, només amb vint anys, el Premi Lámpara
Minera, el més important del món flamenc, i tres premis més en les modalitats de soleà, la
Cartagenera, la Malagenya, en el Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión
a Murcia. A partir d’aquell moment, la seva carrera professional es compta per un seguit
d’èxits i reconeixements, entre els que hi ha el Grami, evidentment el Premi Ciutat de
Barcelona, el Puig Porret pel Desglaç, el Premio Nacional de Música que atorga el
Minisetrio de Cultura Espanyol, obté la medalla d’Andalusia, el Premi Nacional de Cultura
de Catalunya i un llarg etcètera de premis i reconeixements de revistes, crítica i públic que
no tindríem ara temps de repassar i que en ja tindrem ocasió. Ha participat en els principals
festivals de música nacionals i internacionals, cantant a auditoris com l’Odeon de París, el
Liceu de Barcelona, el Teatro Real de Madrid, el Carnegie Hall, al Nilcoln Center de New
York i un llarg etcètera. Com a artista internacional i eclèctic, ha col·laborat amb altres
artistes de renom, com Enrique Morente, Carmen Linares, Paco de Lucía, Joan Manel
Serrat, M. del Mar Bonet i un llarg etcètera. La seva discografia, fins avui la componen onze
discos, un dels quals va ser disc d’or tan sols una setmana després del seu llançament, el
disc Coplas del querer, que va ser guardonat amb diversos premis de la música, i va obtenir
el disc d’or i de platí. Podria estendre’m perquè és molt extens el seu currículum, però ho
podríem resumir dient que Miguel Poveda, a dia d’avui, és fill adoptiu de Sevilla i d’altres
poblacions andaluses, però encara no ha rebut cap reconeixement públic de la seva ciutat
d’aquesta categoria, de Badalona, a Badalona. I com que es tracta d’un artista de renom
internacional, el més important cantaor flamenc de l’actualitat, que ha dut el nom de
Badalona arreu del món i ha permès per tant, que la nostra ciutat es vinculi als valors
d’humilitat, treball, art i solidaritat que encarna aquest artista compromès i valent,
plantegem aquesta proposta. Tenint en compte que a finals d’any ens la va fer Tertúlia
Flamenca, que és una entitat on Miguel Poveda va fer els primers passos de
professionalització com a músic de flamenc, el govern vam entomar aquesta proposta i ens
vam posar en contacte i us ho vam fer conèixer, seguint el protocol que marca el recorregut
que s’ha de fer per poder fer aquesta menció. Nosaltres vam entomar aquesta proposta, la
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vam acceptar, ell l’ha acceptat encantat. I avui, amb l’aprovació al Ple d’aquesta proposta,
es faria efectiu el suport de la ciutadania a la candidatura, i quedaria culminada després
d’aquesta aprovació que desitjo que tothom, com ja vau també esmentar quan se us va fer
conèixer a tots els grups i a tots els regidors del Ple, culminaríem el nomenament amb
l’acte d’homenatge i reconeixement que li oferirà la ciutat el proper dia 4 de març. Per tant,
sotmetem a votació aquest nomenament del senyor Miguel Poveda com a fill predilecte.
Votació
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor 26.
En aquest moment entra al Saló de sessions el regidor Ferran Falcó Isern, el qual passa a
ocupar el seu escó.
Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
4. Aprovar la rectificació d'error material comès en l'acord del Ple de data 26 de
gener de 2016, relatiu a l'aprovació de la suspensió de llicències urbanístiques en
l'àmbit entorn a la confluència dels carrers de Sant Anastasi i de Francesc Layret.
PROPOSTA D’ACORD d’aprovació de la rectificació d’error material comès en l’acord del
Ple de l’Ajuntament de Badalona de data 26 de gener de 2016, relatiu a la suspensió de
l’atorgament de llicències urbanístiques d’edificació, reforma, rehabilitació, d’ús, de canvi
d’ús i instal·lacions d’activitats i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per
la legislació sectorial, en l’àmbit a l’entorn de la confluència dels carrer de Sant Anastasi i
de Francesc Layret de Badalona.
En data 9 de febrer de 2016 el Departament Jurídic d’urbanisme de Badalona Habitable, ha
emès un informe favorable a l’aprovació de la proposta presentada, que transcrit
literalment, diu el següent:
“I. ANTECEDENTS
I. En data 21 de gener de 2016, la Cap del Departament de Planejament va emetre un
informe tècnic en virtut del qual es deixava palesa la justificació de la proposta de
suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques d’edificació, reforma, rehabilitació,
d’ús, de canvi d’ús i instal·lacions d’activitats i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit a l’entorn de la confluència dels carrer de
Sant Anastasi i de Francesc Layret de Badalona, per bé que es tractava, en síntesi,
d’estudiar detalladament les afectacions per àmbits més reduïts, amb la reflexió sobre les
alienacions i condicions d’edificació i la capacitat de les parcel·les per assolir la seva
transformació amb nova construcció.
En aquest mateix informe es delimitava l’àmbit d’aquesta suspensió al tram entorn de la
confluència del carrer de Sant Anastasi amb el carrer Francesc Layret, què conté les
parcel·les amb número de cadastre: 71929.20 fins al 71929.24, 71929.64 i 72922 08. Així
mateix, i d’acord amb les prescripcions de l’article 102.2 del RLUC, s’incorporava un plànol
de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de
procediments, en el qual es grafiaven a l’escala adequada i amb detall i claredat suficients.
II. En data 26 de gener de 2016, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, va acordar la
Suspendre pel termini d’un any l’atorgament de llicències i comunicacions prèvies
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderroc de construccions, d’instal·lacions o ampliació
d’activitats i usos i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial, en l’àmbit a l’entorn de la confluència dels carrer de Sant Anastasi i de Francesc
Layret de Badalona, que conté les parcel·les amb número de cadastre: 71929.20 fins al
71929.24, 71929.64 i 72922 08.
III. Vist que en data 9 de febrer de 2016, la Cap del Departament ha emès un informe,
mitjançant el qual posa de manifest que hi ha hagut un error en la transcripció dels números
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cadastral de les parcel·les incloses en l’àmbit de la present suspensió de llicències, que
literalment diu el següent:
“I N F O R M E
El Ple de l’Ajuntament en la seva sessió de 26 de gener de 2016 va acordar la suspensió
de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o enderroc de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats i usos i d’altres autoritzacions municipals connexes en l’àmbit entorn
a la confluència dels carrers de Sant Anastasi i de Francesc Layret de Badalona.
L’àmbit d’estudi, que permetrà arribar a una proposta urbanística acotada, correspon al
tram entorn de la confluència del carrer de Sant Anastasi amb el carrer Francesc Layret,
que s’il·lustra amb el plànol normatiu adjunt a l’informe tècnic de data 21 de gener,
incorporat al dictamen.
En la descripció escrita de les finques incloses en l’àmbit de suspensió de llicències, les
parcel·les que eren de número consecutiu havien de ser del 71929.20 al 71929.28. Degut a
un error d’escriptura va quedar escrit els números de parcel·la del 71929.20 al 71929.24,
quedant fora unes parcel·les que segons l’àmbit delimitat en el plànol que acompanya
l’informe si hi estan incloses.
Per tant, cal esmenar l’error i incorporar a l’acord de suspensió de llicències les parcel·les
amb els números cadastrals consecutius del 71929.25 al 71929.28.
Com mesura cautelar, amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat de la formulació de proposta
de planejament i d’acord amb el que disposa l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, es proposa la suspensió de
llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o enderroc de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats i usos i d’altres autoritzacions municipals connexes en l’àmbit entorn
a la confluència dels carrers de Sant Anastasi i de Francesc Layret de Badalona,
incorporant les parcel·les amb números cadastrals de 71929.25 fins al 71929.28.”
II. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
Primer.- Que d’acord amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que preveu
que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a
instància dels interessats, els errors materials o aritmètics existents en els seus actes.
En aquest context, s’escau fer esment de la jurisprudència del Tribunal Suprem, entre
d’altres (STS 267/2014) on s’afirma que: “Y la potestad de rectificación del acto
administrativo, que es un mecanismo de corrección que se ejerce sobre actos válidos,
eficaces y existentes, habilita a modificar la exteriorización de la voluntad de la
Administración, es decir , trata de evitar que la declaración de voluntad administrativa
produzca efectos no queridos como consecuencia de un simple error material en la
exteriorización.
El error de hecho o material no existe nunca que su apreciación implique, bien un juicio
valorativo, bien una operación de calificación jurídica o bien una alteración fundamental del
sentido del acto.
Además, como quiera que el ejercicio de la potestad para rectificar errores materiales o de
hecho y los aritméticos no puede suponer una revocación del acto administrativo en
términos jurídicos, al fin, el acto administrativo ha de mostrar idéntico contenido dispositivo,
sustantivo y resolutorio que el que presentaba el actos rectificado.
(...) El fin de la potestad de rectificación del acto administrativo es intermediar un
procedimiento con el que evitar que simples errores materiales y patentes, bien pervivan y
produzcan efectos desorbitados, o bien precisen para ser eliminados de un pesado
procedimiento de revisión.
La rectificación del acto administrativo es, pues, también, una manifestación del principio de
conservación de actos administrativos ya que el procedimiento de rectificación tiene por
finalidad legitimar el mantenimiento de un acto en el orden jurídico.”
En aquest sentit, nombrosa jurisprudència del Tribunal Suprem (STS 6157/2012, STS
2488/08, STS 11438/04, 414/07, STS 2947/1993) afirmen que per poder aplicar el
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mecanisme procedimental de rectificació d’errors materials o de fet, es requereix que
concorrin, en essència, les següents circumstàncies:
“1) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombre, fechas, operaciones
aritméticas o transcripciones de documentos;
2) Que el error se aprecie teniendo que cuenta exclusivamente los datos del expediente
administrativo en el que se advierte;
3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas
jurídicas aplicables;
4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos;
5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe
error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de
calificación jurídica);
6) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo.”
Atès a allò exposat anteriorment, i d’acord amb l’informe emès per la Cap del Departament
de Planejament urbanístic transcrit en els antecedents del present informe, l’acord del Ple
de data 26 de gener de 2016 transcrivia per error la numeració cadastral de les parcel·les
incloses en l’àmbit de la suspensió de llicències següent: 71929.20 fins al 71929.24, enlloc
de transcriure 71929.20 fins al 71929.28. Per tant, ens trobem davant d’un error material de
transcripció, en aquest cas del número 4 per el número 8. I en conseqüència, es donen els
requisits necessaris per adoptar el present acord de rectificació d’errors de l’esmentat
article 105.2 de la LRJAPiPAC.
Per tant, caldria procedir a la rectificació de l’error material comès.
Segon.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord de rectificació d’errors de
l’acord del Ple de data 26 de gener de 2016 és el Ple, tota vegada que també és l’òrgan
que va adoptar l’acord que ara es rectifica, en virtut de la facultat que li atribueix l’article
22.2.c de la Llei 7/1985, LRBRL, en concordança amb l’article 52.2.c) del DL 2/2003
(TRLMRL), acord que, conforme l’article 114.1 del TRLMRLC, requereix que sigui adoptat
amb el vot favorable de la majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació,
sense que calguin quòrums qualificats.
III. CONCLUSIONS
Per tot l’exposat, caldria proposar al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Rectificar l’error material comès en l’acord del Ple de data 26 de gener de 2016,
mitjançant el qual es suspenia, per el termini d’un any l’atorgament de llicències i
comunicacions prèvies d’edificació, reforma, rehabilitació o enderroc de construccions,
d’instal·lacions o ampliació d’activitats i usos i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit a l’entorn de la confluència dels carrer de
Sant Anastasi i de Francesc Layret de Badalona, que conté les parcel·les amb número de
cadastre: 71929.20 fins al 71929.24, 71929.64 i 72922 08, el sentit següent: on deia
71929.20 fins al 71929.24 ha de dir: 71929.20 fins al 71929.28.
Segon.- Publicar aquest acord juntament amb el plànol de delimitació de l’àmbit subjecte a la
suspensió de llicències i tramitació de procediments en el Butlletí Oficial de la Província i
donar-ne difusió mitjançant un dels diaris de major circulació de la província.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
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 Tinent
d’Alcalde de Badalona Habitable, a proposta del Cap del Servei d’Ordenació del Territori,
proposi al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent ACORD:
Primer.- Rectificar l’error material comès en l’acord del Ple de data 26 de gener de 2016,
mitjançant el qual es suspenia, per el termini d’un any l’atorgament de llicències i
comunicacions prèvies d’edificació, reforma, rehabilitació o enderroc de construccions,
d’instal·lacions o ampliació d’activitats i usos i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit a l’entorn de la confluència dels carrer de
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Sant Anastasi i de Francesc Layret de Badalona, que conté les parcel·les amb número de
cadastre: 71929.20 fins al 71929.24, 71929.64 i 72922 08, el sentit següent: on deia
71929.20 fins al 71929.24 ha de dir: 71929.20 fins al 71929.28.
Segon.- Publicar aquest acord juntament amb el plànol de delimitació de l’àmbit subjecte a la
suspensió de llicències i tramitació de procediments en el Butlletí Oficial de la Província i
donar-ne difusió mitjançant un dels diaris de major circulació de la província.
SENYOR SUBIRANA: A nosaltres ens consta que avui s’ha presentat un recurs contra la
moratòria, i que fins i tot s’ha presentat una llicència. Això és el que ens consta a nosaltres.
Com que al Ple anterior ja vam reclamar tota la informació que els grups municipals
tinguéssim amb aquest tema, per la singularitat de l’entitat i de l’entorn i del que
representava, com que ens consta aquestes dues coses, que avui al matí s’ha presentat
aquest matí contra la moratòria i que ahir, crec, es va presentar el que seria la llicència. Jo
el que reclamo és aquets tipus de feedback pel que representa, i que puguem estar
assabentats de quina repercussió pot tenir en el moment que això tiri endavant, donat que
hi ha aquesta moratòria.
SENYOR LLADÓ: Just ahir vam rebre la comunicació d’una persona vinculada amb
promotor que està interessat en desenvolupar aquesta operació, informant-nos que al llarg
d’aqueta setmana, no ens van assegurar el dia, volien entrar a l’Ajuntament, més que una
llicència un projecte, i que probablement ho complementarien també amb alguna mena de
recurs, i no ens van donar més informació. A dia d’avui, jo no tinc coneixement que això
s’hagi entrat formalment al Registre municipal, però en tot cas, tan bon punt tinguem
aquesta comunicació, tal i com ens vam comprometre, sereu informats. Jo reitero el que
ens han comunicat els serveis jurídics de la casa, conforme la decisió que vam prendre en
el darrer Ple de la suspensió de llicències era segura legalment i era factible, i que per tant,
no tenia una vulnerabilitat en quant a un possible recurs, i en això estem. En tot cas, un cop
tinguem aquesta comunicació oficial damunt la taula la compartirem amb tots vostès.
SENYOR FERNÁNDEZ: Sí, nosaltres també tenim constància d’aquesta presentació d’una
llicència amb projecte per modificar l’edifici del Círcol, i també d’aquest recurs de reposició
del Ple del mes passat on es va aprovar, amb els vots a favor del govern i de part de
l’oposició i en contra d’una part de l’oposició. I ens agradaria que el govern ens informés de
l’eficàcia o de la repercussió d’aquestes dues presentacions, del recurs de reposició i de la
llicència, per veure com afecta això al dictamen que aquí es va aprovar. I per tant, nosaltres
el que faríem amb aquest punt de l’ordre del dia d’avui, és votar en contra, en coherència al
vot contrari del mes passat.
SENYOR LLADRÓ: En tot cas, entenc que val la mateix resposta que he donat al senyor
Subirana. Els mantindrem informats quan tinguem realment aquest document entrat pel
Registre municipal.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Aprovecharé para decir que Ciudadanos votó en contra en
su momento, porque dudaba de la legalidad. I en este caso se abstiene porque en este
caso lo que se hace es rectificar un error material en el dictamen.
Votació
El dictamen precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor 16, dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES,
Partit dels Socialistes i Guanyem Badalona en Comú.
Abstencions 1, del grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos).
En contra 10, del grup municipal del Partit Popular.
5. Donar per verificat el text refós del Pla especial d'ordenació de volums a les illes 1
a 14 del polígon A del Port de Badalona.
PROPOSTA D’ACORD de la verificació del text refós del Pla especial urbanístic
d’ordenació de volums a les illes 1 a 14 del Polígon A del Port de Badalona.
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Vist l’informe subscrit en data 9 de febrer de 2016 per la Cap del Departament de
Planejament Urbanístic que reproduït literalment diu:
“I N F O R M E
El Ple de l’Ajuntament en la seva sessió de 29 de setembre de 2015 va aprovar
provisionalment el Pla especial d’ordenació de volums de les illes 1 a 14 del polígon A del
Port de Badalona.
La resolució de la CTUAMB de 2 de desembre de 2015 va suspendre l’aprovació definitiva
del document fins que mitjançant un text refós s’incorporessin les següents prescripcions:
-1.1 Cal incorporar normativament les fitxes de les illes 1 a 14 de la modificació del PGM
del 2014, tot incorporant les propostes d’aquest Pla especial i tenint en compte les
consideracions d’aquest informe, i en especial les determinacions que estableix l’article 45
del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, en referència a les alternatives d’ordenació. En aquest mateix sentit, cal
modificar o substituir per aquestes noves fitxes normatives l’Annex I de la Normativa del Pla
especial.
-1.2 Cal incorporar a l’article 12 el compliment de l’article 264 de les normes urbanístiques
del PGM i l’article 45.2 del Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística, i consegüentment i en coherència modificar l’article 14.
-1.3 Cal eliminar la proposta d’obrir finestres i enrasar balcons als límits amb altres
parcel·les, o bé, en el cas que siguin parcel·les privades, completar el document amb
l’apartat econòmic i normatiu que reguli aquestes servituds.
-1.4 Cal aclarir el redactat dels articles 9 i 12.4 de la Normativa del Pla especial i modificar
l’article 14.
El Pla especial ha incorporat les prescripcions de la següent manera:
A la determinació d’introduir les fitxes vigents modificades no es considera necessari donat
que aquest Pla especial complementa i amplia la normativa vigent (Modificació del Pla
general metropolità per a l’increment de la densitat d’habitatges al polígon A del Port de
Badalona, aprovat el 2014), s’ha modificat l’annex 1, amb l’objectiu de facilitar la seva
aplicació i resoldre els desajustos amb les rasants dels vials i espais públics executats i
especialment, donat que la normativa vigent, en el seu article 17 -Paràmetres d’edificació
detallats per illes-, en referència a les fitxes de les illes incloses en l’Annex 2 de la mateixa
normativa, determinava que les imatges gràfiques i llegendes es consideraven orientatives.
El present pla fa èmfasi amb el caràcter no vinculant de les cotes de rasant escrites en les
imatges gràfiques i en el text, “punt d’aplicació de l’ARM”. Aquest pla especial no modifica
la posició del punt d’aplicació de l’alçada reguladora respecte l’illa, sense tenir en compte el
valor numèric, no obstant introdueix la possibilitat d’escollir un punt d’aplicació de l’alçada
reguladora en un vèrtex diferent al fixat, mitjançant el tràmit de l’article 45.1 del D 64/2014,
si fos necessari per a dotar una alçada de planta baixa adequada a l‘ús comercial.
De la mateixa manera és fixa normativament que la cota de planta baixa serà per a cada
tram la que s’adapti a la rasant del carrer en la cota de major alçada, sempre que la cota no
deixi el nivell de planta baixa a més d’un metre per damunt de la rasant del carrer.
Pel que fa a les illes de la Dreta del canal, es mantenen totes les determinacions de la
normativa de la MPGM de 2014 i l’annex I és explicatiu del concepte introduït a l’article 12,
bàsicament el d’ampliar la mobilitat dels blocs travessers quan segons el planejament
vigent ja és permès canviar les posicions dels blocs PC i PD. Per l’exposat no es considera
necessari incorporar de nou les fitxes que es mantenen vigents amb les mateixes
limitacions vigents i les noves que queden prou definides en el present Pla especial.
L’Annex I de la normativa s’ha modificat com a gràfics d’aclariment, no vinculants, explicant
com s’han d’entendre determinats articles.
Als punts 1.2, 1.3, i 1.4: S’ha aclarit els redactats dels articles 9 i 12, tot incorporant el
compliment de l’article 264 de les NU del PGM, quan es modifica la posició dels blocs
travessers, i s’ha concretat en quins casos s’ha de redactar un Pla de millora urbana, quan
l’alternativa de l’ordenació afecta a parcel·les de deferents propietaris, garantint en tots els
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casos garantir no sobrepassar el sostre màxim i número d’habitatges. S’ha eliminat la
admissió d’obertura de finestres i balcons al límit de parcel·la. L’article 14 s’ha ampliat i ha
deixat clar les condicions generals per a l’aplicació de l’article 45 del Decret 64/2014 de 13
de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Objecte
L’objecte d’aquest Pla especial d’ordenació de volums és redefinir la situació del punt
d’aplicació de l’alçada reguladora màxima (ARM), determinar la cota de referència de la
planta baixa, definir un nou ús complementari a les illes 1 a 14 del Polígon A del Port de
Badalona, les condicions dels equipaments de les illes de la Dreta del Canal, així com
definir en quines condicions per a l’àmbit d’aquest Pla especial els projectes poden acollirse al tràmit de concreció de l’ordenació de volums segons l’article 45 del Decret 64/2014,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Àmbit
L’àmbit d’aquest Pla especial d’ordenació de volums correspon a les illes 1 a 14 del Polígon
A del Port de Badalona.
Planejament vigent
L’àmbit d’aquest Pla especial està subjecte al següent planejament:
Pla General Metropolità. Data aprovació: 14/07/1976. Data publicació: 19/07/1976.
Modificació del Pla general metropolità del sector del Port. Data aprovació: 05/05/1998.
Data publicació: 02/07/1998.
Pla especial del Port. Data aprovació: 20/01/1999. Data publicació: 11/02/1999.
Modificació puntual del Pla general metropolità en el sector del Port. Data aprovació:
17/10/2006. Data publicació: 14/12/2006.
Modificació del Pla General Metropolità per a l’increment de la densitat d’habitatges al
Polígon A del Port de Badalona. Data aprovació: 02/04/2014. Data publicació: 12/05/2014.
Justificació i contingut de la proposta
En un moment que és incipient la recuperació econòmica, que aquests últims anys ha estat
estancada, el sector del Port comença a activar-se i l’Ajuntament aposta per agilitzar els
aspectes tècnics i administratius per desenvolupar les infraestructures pendents.
Per això i aprofitant les aportacions i consultes dels tècnics que desenvolupen la normativa
d’aplicació en la tramitació de les llicències per a la construcció dels edificis, es constata
que la flexibilitat en la regulació és un valor afegit per a la creació de ciutat funcional i
eficient.
L’aplicació de la normativa vigent que deriva de la que en el seu moment es redactà en el
PE de regulació d’usos i volumetria del sòls edificables del PE del Port i que es va incloure
integrament en la MPGM per a l’increment de densitat d’habitatges al polígon A del Port de
Badalona amb unes modificacions puntuals en la normativa, donat que no era l’objecte
principal del document, presenta una problemàtica que es repeteix en les diferents
consultes prèvies i tramitacions de les llicències del sector.
Per aquest motiu el pla especial es justifica per la necessitat de concretar, fixar o bé
flexibilitzar els paràmetres que dificulten l’aplicació de la normativa vigent que en gran
mesura és fruït dels gàlibs volumètrics que superen en capacitat el sostre màxim absolut i
el parcial per usos que s’ha d’encabir.
Pels motius exposats el Pla especial d’ordenació de volums es justifica per la incidència
directa en l’execució del planejament general amb la construcció dels edificis del sector,
omplint el buit existent dins del barri que perjudica als veïns que viuen a l’entorn per la
manca de la qualitat urbana que representa una zona sense edificar en el centre d’una
ciutat. També la contribució en l’impuls per a la construcció de l’edificació del sector deriva
en les cessions dineràries destinades a incrementar el patrimoni de sòl i habitatge municipal
i la creació d’un cert número d’habitatge de protecció oficial.
Descripció de la proposta
1. Es proposa redefinir la situació del punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima (ARM)
de les illes 1 a 14 del Polígon A del Port de Badalona.
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El nou punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima (ARM) es podrà situar, d’entre les
quatre cantonades del perímetre de l’illa:
1.1 Adoptar el punt d’aplicació fixat en el planejament vigent (definit a la fitxa de cada illa)
1.2 Per a les illes de l’Àmbit Esquerra del Canal, a un dels dos vèrtex de cota de rasant
intermèdia.
1.3 Per a les illes de l’Àmbit Dreta del Canal, a un dels tres vèrtex restants del perímetre de
l’illa.
1.4 Per a les illes de l’Àmbit Moll de Ponent, a un dels dos vèrtex de cota de rasant
intermèdia.
Aquest punt serà definit per la primera llicència aprovada de l’illa i serà únic per a tota l’illa.
Les cotes fixades en el planejament vigent són orientatives i no vinculants. Les cotes reals
definitives seran les que resultin de l’obra d’urbanització executada.
El canvi de situació del punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima (ARM) garanteix que
se segueixi complint la continuïtat de tots els forjats de cada parcel·la que conforma les
illes.
L’adopció d’un nou punt d’aplicació de l’ARM requerirà el tràmit d’ordenació volumètrica
alternativa en la concessió de la llicència, i no ho serà si es manté el mateix punt que es
fixa en el planejament vigent.
2. Es proposta definir la cota de referència de la planta baixa, no definida al planejament
vigent, adaptant-la a la cota de rasant del carrer al que faci front la façana i que pugui ser
diversa per a un mateix edifici. Tanmateix que pugui augmentar i disminuir sense depassar
en un o altre cas, els 0,60 m.
3. Es clarifiquen alguns conceptes de les condicions d’edificació de les illes de la Dreta del
Canal:
3.1 Respecte els blocs travessers, (PC i PD) que segons l’article 14.8 de la normativa
vigent poden alternar-se de manera diferent al gràfic de les fitxes i la condició pel volum PC
de poder alinear-se als vials i espais públics laterals de l’illa, es proposa en aquest pla quan
el projecte s’aculli a aquest dos supòsits, que el bloc PD tingui les mateixes condicions que
les del bloc PC. Això vol dir que el bloc PD si es col·loca en lloc del PC pugui alinear-se
també als carrers i espais públics laterals.
3.2 El número de plantes de les illes Dreta del Canal i alçada reguladora tenen consideració
de màxims, establint-se en tota l’illa una mesura uniforme per a totes les plantes, que de les
dades establertes vigents es desprèn de 3,10 m. Per donar més alçada a la planta baixa es
podran ajustar les alçades de les plantes pis fins a 3.05, sempre sense depassar l’alçada
reguladora corresponent i acumular la diferència en les plantes baixes i plantes entresòl.
Els nivells així definits s’hauran d’adoptar en l’illa sencera.
3.3 Els conjunts de les illes de la Dreta del canal, constitueixen unitats d’ordenació, (unitats
de projecte) amb tramitació de projecte unitari que es podrà desenvolupar per fases. En
casos justificats es podrà tramitar un projecte de part de l’illa, les condicions d’ordenació
d’aquest projecte fixarà el volum del cos de front al canal en nivells de forjats, número de
plantes, nivell de remat, composició d’obertures, pilars del porxo i materials, així mateix
s’establirà pel volum del cos de front al carrer Ponent. Els projectes posteriors de les
restants parts de l’illa hauran de aportar la informació de l’edificació executada i garantir la
seva adopció.
Quant l’illa estigui constituïda per varies parcel·les de diferent propietari s’haurà de tramitar
un Pla de millora urbana, d’acord l’article 45.2 del Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
3.4 Les illes de l’Àmbit Dreta del Canal tenen la singularitat de contenir peces d’equipament
en contacte directe amb edificis i espais lliures privats. En aquest sentit, es creu necessari
establir unes regles especials de coherència quant a la funcionalitat i qualitat dels espais
públics i privats. Es proposa que els equipaments ocupin un màxim de PB+Entresòl, sense
perjudici que segons el planejament vigent per a resituar l’equipament amb un pla de
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millora urbana de la totalitat de l’illa es pugui establir una ordenació alternativa mantenint
els paràmetres bàsics del planejament vigent i els establerts en el present pla especial.
Per als equipaments, amb un pla especial d’assignació de tipus i ordenació volumètrica es
podrà proposar major número de plantes, la projecció de les quals no podrà ocupar el
100% de la parcel·la, sempre i quant no modifiqui les condicions d’assolellament, ventilació
i privacitat dels edificis contigus.
4. Es proposa un nou ús complementari: “accessos a coberta”, per tal que els badalots
d’accés a la coberta es considerin com a sostre amb ús diferent al d’habitatge i residencial,
sempre i quant la coberta s’utilitzi per a instal·lacions. Aquest ús es defineix com ús d’accés
a la coberta per al manteniment dels elements tècnics de les instal·lacions. La superfície de
sostre destinat a accessos a coberta s’ajustarà al mínim imprescindible i necessari per a
l’ús que representa i s’inclourà en el còmput de l’ús complementari.
5. S’estén la possibilitat dins de l’àmbit del present Pla especial de que durant la tramitació
de les llicències els projectes es puguin acollir a l’article 45 -Concreció de l’ordenació de
Volums - de la Secció 6 -Alternatives d’ordenació volumètrica- del Decret 64/2014, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. A l’Àmbit
Esquerra del Canal per a la definició del punt d’aplicació de l’ARM i a la resta per a la
definició del punt d’aplicació de l’ARM i per poder adaptar el sostre màxim a volums
menors, mantenint els paràmetres obligatoris del planejament general i les determinacions
del present Pla especial quan l’illa constitueixi parcel·la única o parcel·les d’un mateix titular.
Conclusions
El document objecte de tràmit ha estat modificat d’acord amb la resolució de 2 de desembre
de 2015 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, de la
manera descrita en el primer apartat d’aquest informe.
Els canvis introduïts no són canvis substancials donat que no donen lloc a un model
d’ordenació diferent respecte l’emplaçament dins l’àmbit de les zones i sistemes
urbanístics, tal com s’entén en el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, en el seu article 112.4.
El document de Pla Especial que es presenta 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 la seva modificació, el Reglament d el Llei
d’urbanisme, aprovat segons el Decret 305/2006, de 18 de juliol, i el Reial Decret Legislatiu
2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la “Ley de Suelo” i el seu reglament
i, en conseqüència, s’informa favorablement i es proposa prosseguir amb la tramitació del
Pla especial d’ordenació de volums a les illes 1 a 14 del Polígon A del Port de Badalona.”
Així mateix, en data 9 de febrer de 2016 el Departament Jurídic d’Urbanisme ha emès
informe favorable a la verificació del text refós presentada, amb la conformitat de la
Secretaria General, que es transcriu literalment a continuació:
“PROPOSTA PRESENTADA
El mes de març de 2015 es redacta per part del Departament de Planejament Urbanístic, la
proposta de pla especial urbanístic d’ordenació de volums a les illes 1 a 14 del Polígon A
del Port de Badalona, per tal de redefinir el punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima
(ARM) a aquestes illes.
L’àmbit d’aquest Pla especial correspon a les illes 1 a 14 del Polígon A del Port de
Badalona.
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 18 de març de 2015, va aprovar
amb caràcter inicial el Pla especial urbanístic d’ordenació de volums a les illes 1 a 14 del
Polígon A del Port de Badalona.
L’acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 30 de
març de 2015 i al diari El Periódico en la mateixa data. Així mateix, l’anunci esmentat ha
estat exposat al Tauler d’anuncis municipal i s’ha editat a la pàgina web de l’Ajuntament.
Durant el preceptiu termini d’exposició pública es va presentar un escrit d’al·legacions per
part de PROMOETXE BIZKAIA (des de 15/05/2015 amb canvi de denominació NEINOR
NORTE SLU).
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A la vegada, durant el termini d’exposició pública es va sol·licitar informe a la Direcció
General d’Infraestructures Ferroviàries i a la Delegació de Catalunya i Aragó d’ADIF. El 23
d’abril de 2015 es va rebre informe favorable emès per la Direcció General
d’Infraestructures Ferroviàries del Ministeri de Foment, mitjançant el qual es requereix la
incorporació de dues observacions. Per la seva banda, en data 4 de maig de 2015 es va
rebre l’informe favorable emès per ADIF.
El Ple de l’ajuntament en sessió de 29 de setembre de 2015 va aprovar provisionalment el
Pla especial d’ordenació de volums de les illes 1 a 14 del polígon a del Port de Badalona,
amb incorporació de les al·legacions i observacions efectuades.
La Comissió Territorial d'Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, en la sessió de 2
de desembre de 2015, va acordar suspendre l’aprovació definitiva de pla especial urbanístic
d’ordenació de volums a les illes 1 a 14 del Polígon A del Port de Badalona, fins que
mitjançant un text refós s’incorporessin les següents prescripcions :
-1.1 Cal incorporar normativament les fitxes de les illes 1 a 14 de la modificació del PGM
del 2014, tot incorporant les propostes d’aquest Pla especial i tenint en compte les
consideracions d’aquest informe, i en especial les determinacions que estableix l’article 45
del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, en referència a les alternatives d’ordenació. En aquest mateix sentit, cal
modificar o substituir per aquestes noves fitxes normatives l’Annex I de la Normativa del Pla
especial.
-1.2 Cal incorporar a l’article 12 el compliment de l’article 264 de les normes urbanístiques
del PGM i l’article 45.2 del Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística, i consegüentment i en coherència modificar l’article 14.
-1.3 Cal eliminar la proposta d’obrir finestres i enrasar balcons als límits amb altres
parcel·les, o bé, en el cas que siguin parcel·les privades, completar el document amb
l’apartat econòmic i normatiu que reguli aquestes servituds.
-1.4 Cal aclarir el redactat dels articles 9 i 12.4 de la Normativa del Pla especial i modificar
l’article 14.
En data 9 de febrer de 2016 s’ha emès informe per part del Cap del Departament de
Planejament Urbanístic, mitjançant el qual es posava de manifest que s’han incorporat a la
modificació del Pla general metropolità les prescripcions indicades a l’acord de la CTUAMB
de 2 de desembre de 2015 a excepció de la incorporació al document de les fitxes vigents
de la modificació del PGM de l’any 2014 atès que, com diu la Cap del departament, aquest
Pla especial complementa i amplia la normativa vigent. Així mateix, es fa constar que els
canvis introduïts al document, al no estar inclosos en els casos indicats en l’apartat 2 de
l’article 112 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, no comporten l’adopció de nous criteris
respecte l’estructura general o el model d’ordenació del territori ni respecte la classificació
del sòl i per tal no es consideren canvis substancials. Per tant, els canvis introduïts no
comporten l’exigència d’un nou termini d’informació pública.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
De conformitat amb l’article 67.1 apartat b) del Text Refós de la Llei d’urbanisme aprovat
per Decret Legislatiu 1/2010, modificat per la llei 3/2012, del 22 de febrer (en endavant
TRLUC), es tracta d’un pla especial urbanístic de desenvolupament que es tramita per
iniciativa pública per aquesta Corporació municipal a l’empara de l’article 78 del TRLUC.
A l’expedient administratiu 3/A1-15 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic
consten les determinacions establertes a l’article 67 del TRLUC, en concordança amb
l’article 94 del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de
juliol: memòria descriptiva, agenda i etapes, normativa, plànols d’informació i ordenació i
annexes.
Igualment, s’escau assenyalar que les incorporacions fetes a l’expedient no tenen
naturalesa de substancials en els termes que s’expressa l’article 112.2 del RLUC i no
comporten l’exigència d’un nou termini d’informació pública.
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 pel
Ple Municipal, en virtut de la facultat que li atribueix l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985,
reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’apartat c) de l’article 52.2 del DL
2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC), acord que, conforme l’apartat k) de l’article 114.3 del
TRLMRLC, requereix que sigui adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació.”
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 Tinent
d’Alcalde de Badalona Habitable, a proposta del Cap del Servei d’Ordenació del Territori,
proposi al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER.- Donar per verificat el Text Refós del Pla especial urbanístic d’ordenació de
volums a les illes 1 a 14 del Polígon A del Port de Badalona, amb el ben entès que les
modificacions introduïdes, en compliment de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de l’àmbit metropolità de Barcelona de 2 de desembre de 2015, no tenen la naturalesa de
canvis substancials, en els termes que s’expressa l’article 112.2 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya (aprovat pel Decret 305/2006) i per tant no comporten
l’exigència d’un nou termini d’informació pública de conformitat amb l’apartat 3r de l’article
112 del Reglament.
SEGON.- Donar trasllat de la documentació de l’expedient al director general d’Ordenació
del Territori i Urbanisme als efecte que doni conformitat al present text refós i aixequi la
suspensió de l’acord d’aprovació definitiva.
Votació
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor 27.
Proposicions urgents
1. Aprovació inicial de la Modificació de l'Ordenança per al tractament de les façanes
i carta de colors del barri de Dalt de la Vila.
PROPOSTA D’ACORD en relació a la procedència d’aprovar amb caràcter inicial el text de
l’avantprojecte de la modificació de l’Ordenança per al tractament de les façanes i carta de
colors del barri de Dalt de la Vila de Badalona (publicat al BOPB núm. 125 de data
25/05/2007).
Atès que segons l’Acta de la Comissió d’Estudi encarregada de la redacció de
l’avantprojecte de la de la modificació d’aquesta Ordenança , a la reunió celebrada el dia 12
de febrer de 2016 els membres de la comissió, per unanimitat, van considerar finalitzada la
tasca de redacció i varen donar vistiplau al text que ara es proposa aprovar amb caràcter
inicial.
Atès que el Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme ha emès en data 15 de febrer de
2016, l’informe jurídic que transcrit diu literalment:
“I. ANTECEDENTS
Primer.- En data 13 de gener de 2016 l’Alcaldessa va dictar una resolució, mitjançant la
qual s’acordava iniciar el procediment per a la redacció del text de l’avantprojecte de la
modificació de la vigent Ordenança per al tractament de les façanes i carta de colors del
barri de Dalt de la Vila de Badalona.
Segon.- Reunida la comissió d’estudi en data 12 de febrer de 2016, i debatuts els treballs
tècnics i de reflexió elaborats per la Gerència Tècnica de Dalt de la Vila, aquesta comissió
ha acordat per tots els seus assistents, procedir a l’aprovació inicial de la proposta de
modificació dels articles 24, 25, 28, 29, 36 i Disposició Adicional, i eliminació de la
Disposició Transitòria Segona, tal i com es deixa constància a l’acta corresponent i que
consta en l’expedient.
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II. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
Primera.La potestat reglamentària local, és la primera de les potestats administratives que l’article 4
de la LRBRL atribueix als ajuntaments, que es materialitza en el poder de produir dins
l’esfera de les seves competències i com a expressió de l’autonomia garantida
constitucionalment, normes jurídiques vàlides i eficaces a l’ordenament jurídic general, i que
són d’aplicació directa d’acord amb els principis de competència i jerarquia, com a mitjà per
intervenir en l’activitat del ciutadans, conforme amb el que preveu l’art. 84 de la LRBRL i el
236 de la LLMRLC. Aquest procediment s’ha d’ajustar als principis de legalitat, igualtat,
proporcionalitat i congruència amb les finalitats que justifiquen la potestat i el respecte a la
llibertat individual, potestat que es concreta preeminentment com a manifestació prototípica
de la potestat normativa local bàsicament en la producció d’ordenances que són
disposicions de caràcter general de valor i eficàcia reglamentàries
Segona.Pel que fa al procediment legalment establert per a l’aprovació de les ordenances locals i la
seva modificació, superada la fase d’elaboració de l’avantprojecte, se’n exigeix l’aprovació
inicial, amb la conseqüent informació pública de l’expedient, d’acord amb allò previst als
l’articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL),
236.1 del text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya (LMRLC) aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 178 del TRLMRLC i als articles 61 i 62 del Decret
179/1995, ROAS.
Tercera.L’article 49.c) de la LRBRL, l’art. 178.1.c) de la LMRLC i l’art. 65.1 del ROAS disposen que
les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no són
objecte de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb motiu del tràmit d’informació
pública.
Pel contrari, en el cas que es presentin reclamacions o al·legacions, seguint el que preveu
l’art. 64 del ROAS, s’hauran de trametre a la Comissió Informativa que correspongui o que
es constitueixi a aquest efecte, la qual n’ha de proposar l’estimació o desestimació total o
parcial i formular la proposta d’aprovació de l’ordenança i s’han de resoldre de forma
raonada pel Ple en el mateix acord d’aprovació.
Quarta.La potestat d’aprovació d’ordenances municipals es reconeix a la llei, i està atribuïda al Ple
de la Corporació, amb caràcter indelegable, de conformitat amb els articles 22.2.d) i 22.4 de
les LRBRL i en relació amb l’article 52.2.d del TRLMRLC, acord que, conforme l’article
114.1 del TRLMRLC, requereix que sigui adoptat amb el vot favorable de la majoria simple
del nombre legal de membres de la Corporació, sense que calguin quòrums qualificats.
Cinquena.En la tramitació d’aquesta modificació d’ordenança s’ha tingut en compte el que disposa
l’article 64 de la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, respecte l’avaluació dels efectes de la nova regulació i evitar que es
generin obligacions o despeses innecessàries o desproporcionades respecte dels objectius
d’interès general que es pretenen assolir.
Així mateix, en compliment de l’article 63.2 de la Llei 19/2014, una vegada aprovada
definitivament la present modificació s’elaborarà un text consolidat de l’ordenança, amb
valor informatiu, que estarà disponible a la pàgina web de l’Ajuntament.
III. CONCLUSIONS
Per tot l’exposat, caldria proposar al Ple l’adopció de l’acord següent:
Únic.- Aprovar inicialment l’avantprojecte de la modificació de l’Ordenança per al tractament
de les façanes o carta de colors de barri de Dalt de la Vila de Badalona (publicat al BOPB
núm. 125 de data 25/05/2007), consistent una nova redacció dels articles 24, 25, 28, 29, 36
i Disposició Adicional, i eliminació de la Disposició Transitòria Segona, tal i com es deixa
constància a l’acta corresponent i que consta en l’expedient.”

Ple. Acta sessió núm. 2 / 23-02-2016

Pàg. 21

Secretaria General

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 l’alcaldessa, a
proposta del Tinent d’alcalde de Badalona Habitable, proposi al Ple de l’Ajuntament
l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’avantprojecte de la modificació de l’Ordenança per al
tractament de les façanes i carta de colors del barri de Dalt de la Vila de Badalona (publicat
al BOPB núm. 125 de data 25/05/2007), una nova redacció dels articles 24.3, 25, 28.3, 29,
36 i Disposició Adicional, i eliminació de la Disposició Transitòria Segona, que transcrits
literalment, quedarien redactats de la següent manera:
«Art. 24.- Acabats i material del model rural
3.-Fusteria: Tots els tancaments de les obertures que donin a carrer s’hauran de realitzar
amb fusta natural acabada amb vernís setinat i de porus obert o amb pintura a l'oli o esmalt
sintètic d'un dels colors recomanats i lluentor no superior al 70 %. S'aplicarà el mateix color
o vernís a totes les obertures amb excepció dels portals de planta baixa que es podran
deixar de fusta natural acabada amb vernís setinat i de porus obert.
Sols s’admetrà la substitució de la fusta natural per alumini quan es tracti d’una subtitució
global de les fusteries o una intervenció de rehabilitació integral en la que s’unifiquin tots els
tancaments i s’utilitzi un acabat lacat a base de pintures en pols de resines epoxi-poliéster
(exempt de TGIC) acabat a 80 % de lluentor i no admetent-se acabats anoditzats o
metal·litzats.
Les proteccions solars seran porticons de llibret de llistonets orientables o bé persianes
enrotllables de corda manual sense caixa, circumscrita al forat arquitectònic, del mateix
color que la fusteria o bé es podràn diferenciar cromàticament respecte de les obertures
unificant totes les proteccions solars amb el color nº 23 de la Carta de Colors.
Art. 25.- Carta de colors del model rural
Les façanes assimilables a aquest període constructiu o model arquitectònic, hauran de
mantenir els seus elements, materials i colors tradicionals. Els colors més representatius
per aquest model són els següents:
ELEMENTS

COLORS

PARAMENT

0 - 2 - 9 - 10 - 13

COMPLEMENTS

8 - 9 - 17

FUSTERIA

23 - 25 - 30 - 31

SERRALLERIA

26

Art. 28.- Acabats i materials del model tradicional
3. Fusteria: Tots els tancaments de les obertures que donin a carrer hauran de mantenir els
dissenys de fusta natural acabats amb vernís setinat i de porus obert o amb pintura a base
d'esmalt sintètic d'un dels colors recomanats. No s'admetran expressament substitucions de
portons de planta baixa per materials fèrrics o addició de persianes enrotllables
sobreposades. S'aplicarà el mateix color a totes les obertures amb excepció dels portals de
planta baixa, que es podran deixar de fusta natural envernissada amb acabat setinat i de
porus obert. Sols s'admetrà la substitució de la fusta natural per alumini quan es tracti d’una
subtitució global de les fusteries o d’una intervenció de rehabilitació integral en què
s'unifiquin tots els tancaments i s'utilitzi un acabat lacat a base de pintures en pols de
resines epoxipoliéster (exempt de TGIC) acabat a 80% de lluentor. No s'admetran acabats
anoditzats o metal·litzats.
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Les proteccions solars seran porticons de llibret de llistonets orientables o bé persianes
enrotllables de corda manual sense caixa, circumscrita al forat arquitectònic, del mateix
color que la fusteria o bé es podràn diferenciar cromàticament respecte de les obertures
unificant totes les proteccions solars amb el color nº 22 de la Carta de Colors.
Art. 29.- Carta de colors del model tradicional
Les façanes assimilables a aquest període constructiu o model arquitectònic, hauran de
mantenir els seus elements, materials i colors tradicionals. Els colors més representatius
per aquest model són els següents:
ELEMENTS

COLORS

PARAMENT

0 - 1 - 4 - 5 - 12 - 19

COMPLEMENTS

7-8

FUSTERIA

22 - 24 - 29 - 30

SERRALLERIA

28

Art. 36.- Paraments
El parament principal de les façanes s’acabarà d’un dels colors indicats amb la
referenciació ACC (Acoat Color Codification) o RGB (Red,Green,Blue):
COLOR

A.C.C.

R.G.B.

0

ON.00.90

239 / 238 / 237

1

C5.24.35

156 / 98 / 89

2

D2.30.50

183 / 122 / 95

3

D2.40.50

199 / 118 / 85

4

E4.15.55

181 / 158 / 133

5

E8.20.60

189 / 162 / 122

6

F2.05.65

187 / 183 / 176

*

7

F4.12.65

187 / 176 / 154

*

8

F2.10.70

208 / 197 / 177

*

9

F2.06.84

240 / 234 / 223

*

10

F6.09.86

247 / 234 / 208

*

11

F6.20.80

241 / 222 / 172

12

E8.25.75

233 / 203 / 153

13

E8.35.65

217 / 177 / 108

14

F0.30.70

232 / 197 / 124

15

E4.30.75

253 / 202 / 131

16

G8.20.85

236 / 243 / 188

17

U0.10.70

194 / 199 / 233

*

18

P0.10.70

152 / 196 / 192

*

19

H2.20.70

184 / 202 / 162
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20

G0.20.70

203 / 197 / 152

21

N0.05.65

186 / 198 /198

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA
(Eliminada)
DISPOSICIÓ ADICIONAL
Els Annexos d’aquesta Ordenança estaran a disposició en la Gerència Tècnica del Nucli
Històric de Dalt de la Vila de Badalona i a la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona.»
SEGON.- Sotmetre aquest acord a un període d’informació pública de trenta dies i en el cas
que durant aquest termini no es presenti cap reclamació o al·legació, l’acord d’aprovació
inicial esdevindrà definitiu i es procedirà d’ofici a trametre l’Ordenança a l’Administració de
l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, així com a la seva publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la província de Barcelona i ressenya en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, i entrarà en vigor transcorreguts 15 dies hàbils després d’haver-se tramès i
publicat íntegrament.
SENYOR LLADÓ: Explicar molt breument que d’una banda, el tema que avui portem a
aprovació d’urgència és un tema que es va decidir en la Comissió del Patrimoni
Historicoartístic de la ciutat, amb el consens i amb la unanimitat de totes les forces que hi
eren representades, malgrat la nostra idea inicial era portar-ho en el Ple posterior, però ja
que hi era el consens, que estàvem tots d’acord, vam decidir tots plegats que valia la pena
tirar això endavant i que per tant, pogués entrar en vigor un mes abans del que havíem
previst inicialment. En aquests sentit ens va semblar una bona notícia, tot el que signifiqui
consens i unanimitat amb temes relacionats amb Dalt la Vila i la seva reactivació i la seva
dinamització, sempre ens semblen bones notícies i això és un tema a destacar.
L’actualització d’aquesta ordenança el que ens permet, entenem, és reconèixer millor les
necessitats especials d’aquest nucli històric, d’aquest estimat nucli històric de la ciutat. I és
una modificació que arriba després de pràcticament nou anys, deu anys en concret de la
seva primera aprovació. Aquesta ordenança s’adapta a unes necessitats ja observades en
el barri, algunes de les quals s’estaven resolent via la pròpia comissió del Patrimoni
Historicoartístic, senzillament ara el que es fa és adaptar l’ordenança en dos aspectes.
D’una banda incorporant el color blanc, que malgrat ser un color molt present precisament
al barri històricament i havia quedat fora de l’ordenança en la seva primera versió, i això es
fa en els dos models recollits en l’ordenança, que és el model rural i el tradicional. I de
l’altra, es permet l’ús de l’alumini pintat amb els colors de la carta estipulats a l’ordenança,
que també era una demanda tant de veïns com dels empresaris de negocis, com per
exemple de restauració, que era un tema que també s’havia sol·licitat històricament. També
recull l’opció de fer la fusteria amb fusta pròpiament i es treu l’obligatorietat de pintar-la, és
a dir, es permet que la fusta estigui envernissada. Aparentment són dos temes menors,
però que havien generat demandes concretes de la ciutadania i del sector de la restauració
i econòmic vinculat al barri, i entenem que donar-los sortida a través de la modificació de
l’ordenança, és una bona notícia. De tot plegat, es farà un text consolidat, és a dir, de
l’ordenança anterior i també amb les modificacions que avui aprovem, per facilitar la lectura
i el seguiment de l’ordenança. Per tant, ens felicitem com a govern i diria que com a Ple, en
el seu conjunt, per aquesta actualització.
Votació
La proposta precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor 27.
II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
Mocions dels Grups Polítics Municipals
L’alcaldessa dóna la paraula al portaveu del grup municipal de Guanyem Badalona en
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Comú a l’objecte que justifiqui la inclusió a la part de control d’aquest Ple de la moció per
millorar la mobilitat i garantir l’accés universal a Can Ruti.
Votació de la urgència
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor 24, dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES, Partit dels Socialistes,
Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
Abstencions 1, del grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos).
En contra 2, del grup municipal de Convergència i Unió.
El Ple aprova la procedència del debat, tot d’acord amb l’article 36 del vigent Reglament
Orgànic Municipal.
1. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú,
Socialista, ERC-Avancem-MES, ICV-EUiA i
Convergència i Unió per declarar
Badalona Vila Groga.
Atès que l’educació és un dret fonamental de la ciutadania i que garantir-la és una obligació
dels poders polítics.
Atès que l’Estatut de Catalunya, a l'article 21 de l’apartat de drets i deures en l’àmbit
d’educació, es diu: 1. Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi
en condicions d'igualtat. La Generalitat ha d'establir un model educatiu d'interès públic que
garanteixi aquests drets.
Atès que l’accés a l’educació a les diferents etapes de la vida és una de les eines més
importants per a avançar cap a la igualtat d’oportunitats i l’emancipació social.
Atès que els darrers anys, sota les directrius derivades de l’anomenada crisi econòmica,
s’han incrementat les diferencies socials i l’empobriment d’amplis sectors socials, sense
que l’educació pública, la de tothom, rebés les aportacions necessàries per a pal·liar el
problema.
Atès que la defensa de l’educació pública de qualitat és una reivindicació plenament estesa
entre la ciutadania i que aquesta, organitzada en associacions de mares i pares, sindicats,
associacions de professorat, plataformes i moviments, ha demostrat diverses vegades la
seva implicació, capacitat de proposta i d’incidència en l’acció dels governs.
Atès que a Badalona la comunitat escolar i educativa, històricament ha estat especialment
activa i als darrers anys ha influït a la resta del país amb la iniciativa de les samarretes
grogues, els dimarts grocs i el lema SOS ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT.
Atès que existeix la campanya de declaracions de Vila Groga, com a expressió de la
voluntat de defensar el model públic d’educació, de qualitat, en català, inclusiva,
democràtica, laica, participativa, diversa i per a tothom.
Atès que diversos pobles i ciutats del nostre entorn ja s’han adherit a la campanya
Atès que la proposta de Badalona es Mou es va presentar i aprovar al Consell Escolar
Municipal de Badalona, es proposa l’aprovació dels següents
ACORDS:
1. Donar suport i recolzament a la declaració de Badalona com a Vila Groga, amb el
següent ideari:
IDEARI VILA GROGA
Entenem per Vila Groga una ciutat que en matèria d’educació expressa la voluntat de:
1. Comprometre’s en la defensa de l’escola pública i de qualitat, perquè és l’escola de tots i
totes.
2. Vetllar perquè l’educació no deixi mai de ser un DRET de ciutadania, i que garanteixi
l’equitat, la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i la no-discriminació i actuï com a
element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials.
3. Defensar la immersió lingüística com a eina per aconseguir la igualtat d’oportunitats, la
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inclusió educativa i compensadora de les desigualtats personals econòmiques i socials.
4. Crear els espais comuns de treball per tal que el govern local i tots els agents educatius i
socials puguin iniciar la reflexió sobre quin ha de ser el model educatiu que volem i
necessitem per la nostra ciutat.
5. Crear espais de col·laboració i intercanvi entre escoles i agents educatius per avançar
cap una ciutat educadora.
6. Expressar el seu total i absolut rebuig a la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat
Educativa (LOMCE), alhora que insta a la Generalitat de Catalunya per a que es declari
insubmisa a la llei i suspengui la seva aplicació a Catalunya, tal i com ja han fet altres
comunitats autonòmiques de l’estat espanyol.
Les actuacions que caldrà dur a terme per assolir els objectius de Vila Groga, i que s'aniran
revisant, actualitzant i modificant de forma periòdica, són les següents:
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL (CEM)
Impulsar el CEM com l’espai de diàleg, de reflexió i d’acord sobre l’educació al municipi.
MAPA ESCOLAR
El mapa escolar de Badalona ha de recollir l’oferta de totes les etapes educatives: des dels
0 anys fins a l’educació post-obligatòria i la planificació de l’educació d’adults.
L’Ajuntament de Badalona es compromet a elaborar el Mapa Escolar i ho farà conjuntament
amb la comunitat educativa de la ciutat.
A la taula de planificació mixta amb el Departament d’Ensenyament que elabora el mapa
escolar, l’Ajuntament de Badalona traslladarà el mapa escolar aprovat en el Consell Escolar
Municipal i que respondrà als objectius següents:
 Vetllar pel dret de les famílies a escollir un centre educatiu pels seus fills i filles.
 Garantir una oferta educativa pública suficient abans de la preinscripció, per a que tots
els infants i joves puguin escolaritzar-se en igualtat de condicions, evitant el tancament a
priori de cap línia pública abans de la preinscripció.
 Vetllar perquè a la ciutat de Badalona hi hagi una oferta suficient de places públiques
d’ensenyament obligatori en cadascuna de les àrees d’influència determinades.
 Garantir una oferta suficient de places públiques d’educació especial, acordada amb els
agents socials i amb la comunitat educativa
 Garantir una oferta suficient i diversa de formació professional, acordada amb els agents
socials i amb la comunitat educativa.
 Concretar la proposta de nous centres educatius que permeti garantir l’oferta pública de
qualitat, de places escolars, d’acord amb l’evolució de la població que s’ha d’escolaritzar
a cada un dels districtes.
 Facilitar l’escolarització dels infants de 0 a 3 anys d’acord amb la demanda de les
famílies i les seves diferents realitats econòmiques.
 Millorar l’accés de la població a l’educació d’adults.
 Concretar el Mapa Escolar i la construcció de nous centres educatius públics, tant de
primària com de secundària).
 Vetllar per què l’oferta de Formació Professional satisfaci la demanda de l'alumnat per
prevenir l’abandonament prematur (abans dels 18 anys), tenint en compte la realitat
socioeconòmica de l’entorn.
 Defensar el manteniment de grups de formació professional i l’obertura de nous d'altres
famílies professionals que no tenen, a hores d’ara, oferta a Badalona.
 Assegurar una oferta de Plans d'Inserció Laboral (PFI) per tal de reconduir l'alumnat al
sistema educatiu.
MATRICULACIÓ I PROGRAMA MUNICIPAL QUE FOMENTI LA MATRÍCULA EN
CENTRES PÚBLICS
 Marcar prioritats en matèria de matriculació (no tancament de P-3, baixada de ràtios).
 Fomentar la matrícula de l’escola pública per mitjà d’un programa de matriculació liderat
per l’ajuntament.
PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES
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Desenvolupar i aplicar un projecte de socialització de llibres i material escolar conjuntament
amb la comunitat educativa, per a tots els centres de primària i secundària.
LLEURE I EDUCACIÓ NO FORMAL
Promoure i facilitar l’accés dels infants i joves a:
 Casals d’estiu
 Esplais infantils
 Associacions juvenils
 Centres oberts
 Programes que posin a disposició dels centres educatius públics els equipaments
municipals.
 Patis oberts (també els caps de setmana i durant els períodes de vacances)
MANTENIMENT I ADEQUACIÓ DELS CENTRES PÚBLICS
 Realitzar una avaluació de l’estat de tots els centres educatius on es reculli també
 Establir prioritats i iniciar urgentment un pla d’actuació d’obres i manteniment dels
centres.
PARTICIPACIÓ I TREBALL EN XARXA
 Potenciar i subvencionar els Plans d’Entorn.
 Crear Consells Educatius de districte.
 Facilitar espais d’intercanvi d’experiències entre els diferents agents educatius (escoles i
entitats de lleure).
 Reprendre el projecte educatiu de ciutat, actualitzant la diagnosi amb la participació de
tota la comunitat educativa de la ciutat i dels seus agents educatius.
ART I EDUCACIÓ
 Promoure els ensenyaments artístics en tots els àmbits educatius (formals i no formals).
 Promoure la realització d’activitats de música, dansa, art visual i plàstic i teatre a tots els
centres educatius de primària i de secundària.
 Potenciar l’art a l’escola com a element integrador, transversal, creatiu i estètic.
ESPORT I EDUCACIÓ
 Promocionar l’esport com a mitjà de desenvolupament integral de l’alumne i de relació
social.
 Garantir l’accés a una oferta esportiva adient a l’edat i condició física.
 Posar a l’abast dels centres públics els equipaments i serveis esportius municipals.
SALUT I EDUCACIÓ
Promoure actuacions per a:
 Prevenció de la Salut Mental.
 Assistència psicològica.
 Hàbits saludables de la població.
 Instar a la Generalitat de Catalunya perquè incrementi el pressupost destinat a serveis
com: CSMIJ, CDIAP, Hospital de dia que actualment es troben desbordats i requereixen
més recursos per a poder cobrir les necessitats de la ciutat.
PLA DE MOBILITAT DE CIUTAT
Instaurar els camins escolars i entorns.
COORDINACIÓ AJUNTAMENTS VEÏNS
Establir mecanismes de coordinació amb els ajuntament veïns per tal de garantir els
mateixos drets a tots els nens i nenes escolaritzats a Badalona independentment del
municipi on visquin.
1. Comunicar aquests acords a les comunitats educatives de les escoles i instituts de
Badalona, al CEM, a FAMPAs, a Badalona Es Mou, a la FAVB, a la FaPaC, al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat, als Grups Parlamentaris, als sindicats més
representatius, i en especial a la ciutadania de Badalona.
SENYORA ALCALDESSA: Aquesta moció té una paraula demanada per Dolors Fernández
i Montse Conejo de Badalona es Mou, si volen prendre la paraula?
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Senyora Montserrat Conejo Palma / senyora Maria Dolors Fernández Floriach en
representació de la Plataforma BADALONA ES MOU. Assumpte: Moció per tal de
declarar Badalona Vila Groga.
SENYORA DOLORS FERNÁNDEZ: Bona tarda. Hem demanat la paraula perquè sabem
que la majoria dels grups parlamentaris donen suport a la proposta de Badalona Vila
Groga, però voldríem acabar d’explicar aquí en el Ple, davant de tothom, una mica les
raons que ens han portat a presentar aquesta proposta. Em remunto a què el 26 de març
del 2014, el Ple municipal de Polinyà va ser el primer que es va declarar Vila Groga, tenim
aquí l’alcalde de Polinyà, el promotor. Arran d’això, a partir del 26 de març del 2014, tot un
seguit de municipis de Catalunya s’han anat adherint a aquesta proposta, entre ells volia
destacar l’Hospitalet de Llobregat, Palamós, Sabadell, Terrassa, Santa Coloma de
Gramenet, i pensàvem que Badalona també s’havia de sumar a aquesta iniciativa, i si avui
s’aprova en aquest Ple serè el municipi número vint, el vintè municipi que esdevé Vila
Groga. El que nosaltres entenem que és un municipi que és Vila Groga és un municipi que
defensa el model públic d’educació. És a dir, l’educació pública de qualitat, en català,
inclusiva, democràtica, laica, participativa, diversa i per a tothom. És un municipi que vetlla
perquè l’educació garanteixi l’equitat, la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i la no
discriminació, i actuï com a element compensador de les desigualtats personals, culturals,
econòmiques i socials. És un municipi que analitza, debat i defineix el model educatiu de la
ciutat, amb la participació i el debat conjunt de les institucions, la comunitat eductiva i tots
els agents socials que hi intervenen. Aquest model educatiu, entenem que contempla
aspectes tan importants com el Consell Escolar Municipal, el Mapa Escolar, el foment de la
matriculació en centres públics, el projecte de socialització de llibres i material escolar, el
lleure i l’educació no formal, el manteniment i l’adequació dels centres educatius, la
participació i el treball en xarxa, l’esport i l’educació en català, la salut i l’educació,
l’educació postobligatòria, un pla de mobilitat i la coordinació amb ajuntaments veïns. Això
d’entrada. Evidentment més endavant es poden anar afegint més aspectes. Entenem que
és un municipi que planteja que l’educació és una etapa que va dels zero als 99 anys, per
dir una edat, 99, 100, no té límit. Que es produeix dins i fora dels centres escolars, que a
lligada al creixement i al desenvolupament integral de les persones, incloent això el lleure,
l’esport, la salut, l’educació artística etc. És un municipi també, que dóna suport a les
reivindicacions dels moviments socials contra la LOMCE, i que insta a la Generalitat de
Catalunya a no aplicar aquesta llei. Justament és tot això el que a Badalona es ve fent des
de ja fa molts anys. La nostra ciutat és una ciutat que és bressol del moviment de les
samarretes grogues, i sempre ha estat present en la defensa del model d’educació pública.
Ha de formar part d’aquest moviment i ho ha de fer amb la màxima solemnitat. La nostra
voluntat com a comunitat educativa, és que la declaració no sigui només un acte formal,
voldríem que el contingut del document sigui assumit per tots els grups municipals i per
l’Ajuntament Ple, com a línia de treball dels propers anys. Finalment, volem agrair el suport i
la implicació que en aquest projecte, Badalona Vila Groga, hem rebut per part dels grups
municipals de Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya Avancem - MES, Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Partit dels
Socialistes i Convergència i Unió, i alhora volíem fer explícita la nostra voluntat de continuar
treballant per tal de debatre aquest projecte amb la resta de grups municipals, que no
sabem o no hi donen suport, i que esperem que en un futur no massa llunyà, si fos
possible, poder aconseguir també la seva adhesió, l’adhesió total del Ple, perquè aquest
treball conjunt i coordinat és el que farà que Badalona sigui una ciutat educadora, per
l’ensenyamet públic i de qualitat. I prova d’això són les dues últimes fites assolides en
matèria educativa recentment en aquesta ciutat. Com són el manteniment de l’oferta de P3
durant la preinscripció 2016-17 sense tancament a priori, que és el que s’havia fet fins ara. I
la reducció de ràtios de P3 en diversos centres de la ciutat. Això és un cas excepcional que
es produeix a Badalona, no es produeix, malauradament, a la resta de municipis de
Catalunya. I pensem que això és l’exemple, precisament, aquest treball que s’ha fet
conjuntament entre institucions, els grups municipals i comunitat educativa. Per això, ens
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agradaria que avui el Ple donés total suport a aquesta moció. Moltes gràcies.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies. Passarem ara a donar la paraula a la regidora
Laia Sabater per defensar la moció. En tot cas, una salutació a l’alcalde de Polinyà que ens
acompanya com a primera vila on es fa fer la Vila Groga, i amb molt d’honor esperem poder
ser la vintena després d’aquesta aprovació.
SENYORA SABATER: Moltes gràcies per aquesta paraula, moltes gràcies per aquesta
proposta. Aquesta declaració ens parla de moltes voluntats en diversos aspectes del món
educatiu, l’educació pública i de qualitat, el dret a l’educació, la immersió lingüística, la
creació d’espais de col·laboració, la participació... però creiem que és molt important
d’aquest document, que a banda d’això ens dóna uns deures clars i detallats, no es queda
en allò abstracte, sinó que marca una sèrie de tasques que ha de fer una ciutat per
esdevenir de debò groga. I en això, aquest govern ja hem començat a treballar i
evidentment, ens hi seguireu trobant. Al cap i a la fi, es tracta de pensar i repensar
conjuntament com ens ho fem per ser una ciutat veritablement educadora, que esdevingui
comunitat d’aprenentatge a cada àmbit de la vida de badalonins i badalonines de totes les
edats i condicions. I és que aquest document parla també d’art, d’esports, de mobilitat, de
salut, de lleure... de tants i tants aspectes que per a nosaltres també són educatius.
Felicitem doncs, la feinada de les famílies, mestres, comunitat educativa, d’arribar a posar
blanc sobre negre en aquest acord, i amb una mirada tan àmplia pel que fa a l’educació. I
efectivament doncs, posem fil a l’agulla.
SENYORA ROTGER: Bona tarda a tothom. L’escola pública és l’escola de tots i garanteix
els drets i oportunitats, només amb una escola pública potent es poden pal·liar les
diferències socioeconòmiques, culturals, i amb això, la nostra ciutat s’hi ha de comprometre
al màxim. Aquesta és una moció que defensa l’escola pública, no va en contra de la
concertada. Ens sembla però, que com a administració pública hem de garantir que els
serveis públics siguin de qualitat i que els ciutadans no es vegin obligats a dur els fills a
l’escola concertada o la privada, simplement per manca d’oferta pública. Som conscients
que Badalona pateix deficiències en el seu sistema educatiu públic, manca de centres
educatius tant de primària com de secundària, Casagemes i Canyadó, per exemple, no
disposen de l’institut de secundària, hi ha perill de tancaments de P3, abandonament
prematur a alguns barris. Per això, donem suport a la iniciativa de Badalona es mou, i tenim
la ferma voluntat d’impulsar el Centre Escolar Municipal, com a centre de diàleg dels
diferents actors de la comunitat educativa. És un orgull tenir un moviment de defensa de
l’ensenyament públic a la nostra ciutat i de fa tants anys. Badalona és groga, Badalona es
mou, i nosaltres ens movem i ens mourem al seu costat.
SENYOR MAÑAS: Bona tarda. Felicitats a tota la comunitat educativa de la ciutat que ha
iniciat aquesta moció i als impulsors inicials, i a l’alcalde de Polinyà. I m’agradaria destacar
dos aspectes. La senyora Dolors quan ha intervingut no ha parlat només d’ensenyament,
ha parlat d’educació en global, i ha parlat de quelcom que aquest govern municipal es creu i
vol impulsar, i que dissortadament en els darrers anys no s’ha impulsat, que és allò que la
portaveu ciutadana ens parlava, de la Badalona educadora, la ciutat educadora, de
l’educació molt més enllà de l’ensenyament reglat, de l’educació al llarg de la vida i de la
necessitat que tota la comunitat, totes les polítiques públiques i tots els actors privats i
públics de la ciutat siguin elements educatius. La portaveu ciutadana ens ha parlat de
llengua, de llengua catalana, que s’ha de prevaldre des de l’escolarització, ens ha parlat de
socialització de llibres, ens ha parlat d’educació en el lleure i ens ha parlat d’ensenyament
públic. Les societats poden mesurar el seu nivell d’avançament en funció de la qualitat del
seu ensenyament públic, que és el que garantirà en un futur la igualtat de drets i d’accés a
totes les oportunitats de tota la ciutadania. Aquest és un govern compromès amb
l’ensenyament públic. I no em vull estar de dir que la portaveu ciutadana ens ha parlat de,
jo crec, dues fites històriques que s’han aconseguit i que no s’han aconseguit només per
aquest govern municipal, sinó que s’han aconseguit gràcies també a l’impuls d’aquest
govern, a la col·laboració d’aquest govern, al lideratge que ha imprès la senyora Sabater
com a regidora d’Educació i la senyora Sabater com a alcaldessa de la ciutat, però a
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l’estreta col·laboració i a les reivindicacions històriques del moviment de les samarretes
grogues. Vull dir també que segurament avui fem una rectificació històrica i subsanem un
greuge, el moviment de les samarretes grogues neix a Badalona i avui, jo crec que es
reconeix a les persones valentes, persones decidides i persones obstinades en el bon sentit
de la paraula, que van impulsar aquest moviment i que després es va traslladar a tota
Catalunya. La portaveu ciutadana ens parlava de la reducció de ràtios a l’escola pública i
del compromís de no tancament en el procés de preinscripció de línies de l’escola pública.
Jo crec que això és donat per quatre factors que són cabdals de la forma que aquest
govern municipal entén que ha de governar la ciutat, i de la forma que la ciutadania
organitzada entén la col·laboració amb les institucions i també la lluita social. El primer punt
cabdal, la participació ciutadana, aquest èxit hagués estat impossible sense l’impuls de la
Plataforma Badalona es mou, sense el Consell Escolar Municipal i sense tota la tasca
d’acumulació de forces ciutadanes que durant molts anys ha fet la Plataforma Badalona es
mou. La generació de xarxes entre allò públic, allò social que podem dir que no és només
allò privat, i la cooperació intergovernamental. Jo crec que aquests són els tres eixos que
avui ens podem permetre, no només declarar Badalona com a Vila Groga, sinó poder
manifestar avui en públic i felicitar els actors i les actores ciutadans, socials, polítiques, que
han aconseguit que per a la propera etapa escolar a Badalona no hi hagi cap tancament de
línies de preinscripció en el procés de preinscripció, i que hi hagi hagut una reducció de
ràtio a l’escola pública. Felicitats i a seguir la feina, perquè dissortadament l’ensenyament
públic encara ha de millorar molt i encara hem de reivindicar molt, a part de gestionar la
ciutat.
SENYOR PASTOR: Bona tarda a tothom, als veïns i veïnes que ens acompanyen i aquells
que ens estan veien per streaming. En primer lloc agrair als amics de Polinyà que avui ens
acompanyen, i en concret el seu alcalde, el Javier Silva que avui tenim el plaer de comptar
amb la seva presència. Nosaltres des del grup municipal Socialista el que volem expressar
és la nostra felicitació a tota la comunitat educativa per aquest compromís que avui accepta
la ciutat de Badalona de voler ser Vila Groga. Nosaltres, com no podia ser d’una altra
manera, presentem i recolzem aquesta moció pel nostre compromís i paper actiu en
l’aposta per aconseguir i mantenir una educació pública de qualitat. El nostre paper actiu
volem que sigui i és una reivindicació plenament estesa entre tota la ciutadania. I per tant,
una reivindicació de tots i totes. La nostra voluntat d’apostar per un model públic d’educació
i de qualitat, inclusiu, democràtic, laic, participatiu i divers passa indefectiblement perquè els
espais comuns de debat, encara que en el punt quatre posi que és només el govern local,
però sí que no sigui només el govern local de torn, sinó que sigui de tota la comunitat
educativa, d’alumnes, professors i AMPAs, tothom sense excepció. Avui parlo com a
president del grup municipal Socialista, però també parlo com a pare i veí de Badalona, que
vull incloure a tots els pares i mares amb el desig, que siguin també part activa dels
moviments socials reivindicatius i entitats representatives que lluiten per la millor educació
possible pels nostres fills i filles. Fem entre tots que Badalona sigui Vila Groga, potent i
ciutat de referència arreu de tot el territori. Un camí on encara ens queda molt per fer donat
el retrocés que hem patit per les polítiques regressives dels darrers governs, com han estat
les retallades que hem patit en educació, com la manca d’inversió en infraestructures
escolars, les eines insuficients per garantir la plena igualtat de condicions entre les escoles
públiques, la inestabilitat en els plans educatius i lleis tan irresponsables, antisocials i
insensibles com la coneguda Llei Wert. Des de la nostra responsabilitat política, i si se’m
permet, des de la nostra convicció d’esquerres i progressista, seguirem treballant amb tota
la comunitat educativa, associada o no, per aportar el nostre punt de vista en allò que
puguem estar d’acord. Així ho hem fet fins ara mitjançant propostes, i així ho continuarem
fent en el futur. Propostes com aconseguir reduir el preu de les escoles bressol, una mitjana
de quaranta euros al mes a partir del proper curs. Però volem més, volem molt més, perquè
Badalona ho necessita i s’ho mereix. Moltes de les propostes que es recullen en aquesta
moció són propostes que també són demandes per part dels Socialistes, propostes com ara
impulsar un veritable programa de socialització de llibres de text, per a totes les escoles de
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la ciutat que s’hi vulguin acollir. Treballar amb la comunitat educativa per tal de redefinir
d’una vegada per totes, les zones educatives, i actualitzar a les necessitats actuals el
nostre mapa escolar. Garantir que l’Ajuntament atengui el cent per cent de la demanda de
beques de menjador per aquelles famílies amb menys recursos i fer un replantejament per
tal d’aclarir com des de l’Ajuntament podem fomentar els vincles escola-família-ciutat, per
tal de treballar junts en la mateixa direcció. La nostra total disposició per aprofundir en la
transversalitat de l’educació, amb la participació, amb el lleure, amb l’educació no formal,
amb l’esport i amb l’art. En aquest sentit, acabo reafirmant el nostre compromís clar amb
els veïns i veïns des del treball conjunt, tant des d’aquest Ple municipal, com des dels
espais comuns de treball i des dels mateixos centres educatius, per aconseguir una millor
Badalona. Gràcies.
SENYOR FALCÓ: Nosaltres creiem que aquesta és una moció escrita amb voluntat de
sumar, i amb voluntat de no deixar a ningú a fora del que és el seu redactat. Jo estic segur
que si entréssim a debatre qüestions, algunes de les quals s’han plantejat aquí per
representants d’algunes formacions polítiques, doncs probablement podríem començar un
debat que probablement seria enriquidor per a tothom i que permetria contrastar les
posicions dels uns i els altres en referència al que és la defensa de l’educació en el seu
conjunt. Nosaltres avui no tenim un especial interès en iniciar un debat sobre algunes de les
qüestions que han presentat aquí altres companys del Ple, amb algun discurs que jo
qualificaria de cofoista, i d’altra, partidista, però en tot cas, tan se val. A mi em sembla que
el que compta és l’escrit de la moció, el que en ella es proposa, val la pena doncs, donar-hi
suport. La veritat és que tampoc no podem amagar que si es produeix un no tancament de
grups de P3 o una reducció de ràtios és perquè l’any que ve hi haurà 224 infants menys
preinscrits a la matriculació, i això també alguna cosa hi té a veure. Ho dic perquè de
vegades fem discursos i ens poden canviar les coses amb dotze mesos depenent de la
quantitat d’infants que s’incorporin a l’escolaritat obligatòria. Però en tot cas, les medalles
un se les posa quan vol o quan ho creu convenient, les proclames també, però al final la
realitat és la que és i els números en la realitat hi tenen molt a veure. Per a nosaltres
aquesta és una moció positiva, repeteixo, que la nostra aspiració i la nostra ambició és que
sigui una moció inclusiva, i per tant, que no hi hagi ningú, cap pare, cap família de Badalona
que no se senti cridat a defensar l’educació pública i de qualitat per a tothom, fins i tot la
gent que trien voluntàriament algun altre tipus d’educació per als seus fills. I en aquest
sentit, em sembla que a mi la ciutat, m’agrada més el concepte de la Badalona, de la ciutat
educadora que vam crear fa uns anys, però en tot cas a mi em sembla que la ciutat en
matèria educativa som tots i que tothom s’ha de sentir cridat a defensar l’educació. I en
aquest sentit estaria bé que aquesta Vila Groga, també comptés amb el conjunt de la
comunitat educativa, que no és només la que representa els centres públics, sinó que és el
conjunt del que nosaltres entenem que és la comunitat educativa. Res més. Per part nostra
donar-hi suport, no només amb les paraules, sinó també esprem amb els fets, en una ciutat
on l’abandonament escolar, el fracàs escolar, el nivell de educatiu de la nostra gent,
l’absentisme, són autèntics problemes que no resoldrem només fent proclames o llençant la
culpa als altres.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Yo primero quiero decir que he sido profesor de la escuela
pública y de la privada. Yo he llevado a mis hijos a la escuela pública, he participado en el
consejo escolar de la escuela pública y en la junta de padres de la escuela pública.
Nosotros estamos a favor de la escuela pública, de la concertada y de la privada, porque
debe de haber libertad para que cada uno elija para sus hijos la mejor educación. Quiero
decir que la moción está bien i la suscribimos prácticamente en todo, pero no es útil, no es
útil porque son buenas intenciones. Se habla de una educación pública de calidad y no hay
ningún parámetro de calidad que se vaya a medir o que se vaya a mejorar, y mira que tiene
una gran cantidad de acuerdos. No hay ningún parámetro en la moción que se diga se va a
mejorar tal parámetro de calidad que se puede medir. En otros sitios, en otros lugares se
miran los resultados de los alumnos, la diferencia entre una escuela y otra, y se publican
los resultados anónimamente. No dice cómo hay que incentivar al profesor que está
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haciendo su trabajo bien, porque si no incentivamos al profesor que lo está haciendo bien
¿Por qué va a seguir haciéndolo bien? En ningún momento dice la moción cómo hay que
incentivar al alumno para que aprenda. Y hay dos puntos en los que Ciudadanos no está de
acuerdo, que son: Ciudadanos quiere un modelo trilingüe, catalán, castellano e inglés.
Estamos en contra de la inmersión obligatoria, la inmersión lingüística obligatoria, estamos
a favor de la inmersión lingüística voluntaria. La familia castellano parlante lo lógico es que
a sus hijos los inmersione en catalán, pero la familia catalano parlante a lo mejor es lógico
que los inmersiones en castellano. ¿Por qué tenemos que obligar a una familia a que haga
lo que nosotros queremos? Dejémosle que voluntariamente elija el tipo de inmersión, si la
mayoría va a hacer lo que ya se está haciendo, ¿Por qué ponerlo obligatoriamente? Y en
segundo lugar, Ciudadanos no puede aprobar una moción cuyo contenido lo asume,
cuando se dice que se insta a la Generalitat de Catalunya a que se declare insumisa a una
ley. ¿Por qué en lugar de poner insumisa proponemos que instamos a la Generalitat de
Catalunya a que derogue esa ley? No hace falta desobedecer o ser insumisos, vamos a
convencer al resto de la población de que es a ley no nos conviene, la derogamos y la
cambiamos. ¿Por qué tenemos que ser insumisos? Por lo tanto, el voto de ciudadanos es
abstención, por los motivos que se acaban de decir.
SENYOR FERNÁNDEZ: Bona tarda a tothom. Jo en primer lloc voldria manifestar el meu
malestar, malestar perquè la representant de la ciutadania ha fet uns agraïments a una part
dels partits polítics, però s’ha de dir que aquesta moció va ser enviada a un correu
equivocat del grup municipal. Jo vaig tenir una conversa amb la senyora Carme Martínez,
que per cert, estava parlant pel megàfon fa una estona. Es va enviar la moció a un correu
equivocat, no vam tenir coneixement d’aquesta moció fins al dia de la presentació a la
Junta de Portaveus. I per tant, una mica de malestar perquè sembla que no es vulgui que el
Partit Popular sumi, sembla que molesti que el Partit Popular també defensi l’escola
pública, que la defensem. Jo recordo que la meva primera reunió com a regidor d’Educació,
va ser amb la senyora Montse Conejo i la senyora Marta Pocino de la Plataforma Badalona
es Mou, i la veritat, i declaro ara mateix, que el Partit Popular no té res en contra que
Badalona sigui una Vila Groga, res en contra. Estem a favor que aquesta moció s’aprovi. Sí
que és cert que hi ha certes coses de la moció que més que molestar, ens incomoden
bastant. Com ha dit el senyor Falcó, que ha dit que aquesta és una moció inclusiva, jo no
crec que sigui una moció inclusiva, jo no crec que s’hagi buscat la conciliació en aquesta
moció. Potser s’ha buscat en la part de la Generalitat, perquè aquesta moció fa dos anys
parlaria molt de retallades i ara no en parla, la paraula retallada no està en aquesta moció, i
portem molts anys parlant de retallades, que en cara hi són, encara hi són i a la ciutat de
Badalona encara hi són patents, hi ha molts deutes històrics que la Generalitat té pendents
amb aquesta ciutat, però no parla de retallades. Però sí que parla de la LOMCE, sí que
parla de la LOMCE. I jo, perquè aquesta moció sigui conciliadora i perquè jo crec que sigui
important que en aquest Plenari avui això s’aprovi per unanimitat, jo crec que seria
important que això s’aprovés per unanimitat, jo faré una proposta perquè allà on posa
expressar el seu total i absolut rebuig a la Llei orgànica per la millora de la qualitat
educativa (LOMCE) a l’hora que insta a la Generalitat de Catalunya perquè es declari
insubmisa a la llei i suspengui la seva aplicació a Catalunya, tal i com ja han fet altres
comunitat autonòmiques de l’estat espanyol, jo crec que això no és conciliador, i sobretot
perquè no crec que sigui responsable cridar a la insubmissió de les lleis, no crec que sigui
responsable. Per tant, perquè nosaltres volem votar a favor de la moció, nosaltres volem
votar a favor, nosaltres fem una proposta que és expressar la necessitat de revisar la Llei
orgànica d’educació, per tant, reconeixem que s’ha de revisar i instar als partits polítics del
Congrés dels Diputats a arribar a un pacte d’estat per l’educació, juntament amb la
comunitat educativa del país. Jo crec que això sí que és conciliador, perquè remarca la
necessitat de revisar aquesta llei i crida a un pacte per a l’educació que jo crec i creiem. I jo
crec que la majoria de partits polítics hi estan d’acord en què és necessari aquest pacte per
a l’educació. Per tant, fem aquesta proposta perquè avui puguem sortir d’aquest Ple amb
aquesta moció aprovada per unanimitat, perquè segur que tothom, tots els que estem aquí
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asseguts volem que aquesta moció s’aprovi amb el màxim consens possible. Miri, jo crec
que durant quatre anys amb els temes d’educació hi ha hagut una conversa força fluïda,
sempre que s’ha demanat parlar amb el govern del Partit Popular s’ha pogut parlar, sempre
s’ha estat a la taula per poder parlar, de vegades no hem estat d’acord i d’altres sí. Però jo
crec que ara és el moment de sumar i per tant, d’aprovar aquesta moció. Jo sí que
comparteixo una mica la visió del senyor Falcó, que potser el govern està pecant massa de
posar-se medalles que no li pertoquen, perquè si algú es pot posar la medalla de que no es
retallin línies de P3 abans de la preinscripció i de què s’abaixin les ràtios en aquesta ciutat,
són la comunitat educativa, però són la comunitat educativa de Badalona o també, per
exemple, de Mataró, on un govern de Convergència i Unió i Partit dels Socialistes ha
aconseguit el mateix. Però és que hi ha hagut un canvi de criteri a la Generalitat. Vull dir,
que quan hi ha vàries ciutats que s’ha produït el que s’ha produït a Badalona, com per
exemple a Mataró, és que hi ha hagut, i a mi me l’han confirmat des del Departament, que
hi hagut un canvi de criteri a l’hora de la preinscripció. Per tant, que el govern es pengi
medalles que no li pertoquen, perquè a qui li pertoquen és a la comunitat educativa, em
sembla una mica irresponsable. Jo no em penjava medalles perquè la Generalitat de
Catalunya hagués fet dues escoles, dues, en el meu mandat, no em penjava les medalles,
perquè les medalles són d’aquestes entitats que avui presenten la moció, no són els
governs. Per tant, jo crec que s’ha de ser responsable, no s’han de penjar medalles que no
pertoquen i que hem de cridar a la suma dels partits per poder aprovar aquesta moció.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies. Voldria dir unes quantes coses sobre les
intervencions que hi ha hagut, una a nivell formal, de procediment, crec que modificar una
moció que ha estat presentada quan en el moment de sotmetre-la a aprovació, no em
sembla correcte. En tot cas, diria que hi ha hagut temps per fer aquest tipus de proposta, i
espais entre els portaveus dels partits, i no em sembla que a nivell de procediment es pugui
improvisar un canvi de text de la moció just en el moment del Ple quan hi ha hagut tot això.
De tota manera, hi haurà segon torn de paraules i hi haurà qui pugui intervenir. Tinc més
coses a dir però acabo la meva intervenció perquè veig que em demanen la paraula. En tot
cas, vostè ha dit això del correu, però des que van saber que hi havia aquesta moció hi ha
hagut temps per poder-ne parlar, hi havia la possibilitat, i vostès ho han fet altres vegades,
de modificar el contingut d’una moció, que hi ha temps abans, insisteixo en això. Sobre el
tema de si ens estem penjant una medalla que no toca, jo crec que aquí la medalla sempre
s’ha parlat que és conjunta, sempre s’ha parlat justament s’ha posat en valor que el que ha
tingut efecte, i aquí el canvi de criteri de la Generalitat no passar perquè sí, fa uns mesos
aquest canvi de criteri no era damunt la taula i no era damunt la taula senyor Falcó perquè
es tancaven nou línies o vuit, justament per aquesta baixada de ràtio. I vostè mateix aquí en
aquest Plenari, quan vam aprovar l’anterior moció vostè va insistir en què estàvem aprovant
una moció impossible perquè era una moció que obligava a desobeir una llei i que seria
impossible perquè estàvem fent un brindis al sol volent aprovar una cosa que de cap
manera mai la Generalitat podria fer perquè era anar en contra de la llei. Per tant, siguem
sincers, això que s’ha produït és veritat que es deu a un canvi de criteri, però perquè la
Generalitat hagi aplicat aquest canvi de criteri hi ha hagut moltíssima feina abans,
moltíssimes reunions, i una posició clara d’aquest Ajuntament a l’hora d’anar a negociar
amb la Generalitat, una posició clara que s’ha pogut dur amb aquesta fermesa perquè
anava absolutament d’acord amb la comunitat educativa, amb el Consell Escolar Municipal.
I tot això és el que ha fet que finalment, i celebrem evidentment, que la Generalitat hagi
tingut aquest canvi de criteri, i tan de bo aquest canvi de criteri, com ja s’està veient, no
afavoreixi només Badalona, sinó el conjunt de l’educació per a moltes ciutats i per a molts
infants del país. És a dir, que les coses que s’han dir posem-les a to, no vulguem treure-li
valor a això que ha passat. I per sobre de tot, no vulguem minimitzar el que s’està aprovant
aquí, aquesta moció que es presenta, que diu el que diu, i jo crec que justament en el que
presenta aquesta moció hi ha unes declaracions d’intenció de filosofia del que s’entén per
educació, que sí que és inclusiva i que sobretot el que busca són els beneficis socials i
d’equitat que proporciona l’educació. El que fa que aquesta educació sigui una eina per la
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igualtat d’oportunitats, i aquesta eina per la igualtat d’oportunitats ha d’incloure la immersió,
perquè sinó els nens i nenes de la ciutat, segons del seu origen poden sortir del sistema
educatiu amb desigualtat d’oportunitats per raó lingüística. Per tant, fets aquests
aclariments en tot cas podríem procedir a la votació o obrir aquest segon torn de paraules.
En principi l’entitat que és la que proposta i la que ha tingut la paraula abans i amb la que
conjuntament s’ha fet la proposta de ser Vila Groga, tindria dret a rèplica quan acabem, el
que estipula el reglament és que el dret a rèplica de l’entitat que ha demanat la paraula és
al final del debat i un cop hi ha hagut la votació, però en tot cas, com que s’ha fet una
proposta concreta de modificació del text no sé si voleu parlar abans. En tot cas els grups
que presenten la moció haurien també de manifestar-se. En principi no hi ha voluntat de
canviar el text.
SENYOR FERNÁNDEZ: Jo crec que també aquesta voluntat, més enllà que aquesta moció
la presentin aquests quatre grups, la voluntat de canviar-la on o hauria de sortir dels que
han presentat la moció, per tant, em sembla que tallar ja aquesta voluntat...
SENYORA ALCALDESSA: Sí és el que estava dient. Senyor Fernández, jo estava dient
justament que podien parlar abans que els toqués.
SENYOR FERNÁNDEZ: De totes formes, jo li diré que les correccions in voce han existit
tota la vida, que aquí s’han corregit mocions tota la vida i és una proposta que s’ha fet
després del fruit d’haver-la llegit, d’haver-la analitzat i d’haver valorat si es votava a favor o
no. per tant, el que fem és aquesta proposta, que diu el mateix però d’una forma més
responsable i més conciliadora.
SENYORA DOLORS FERNÁNDEZ: Estem parlant del canvi de la moció no? No de les
altres qüestions. En quant a la moció, primera, són els grups municipals qui presenten la
moció, nosaltres vam fer una proposta que va ser assumida pels grups municipals, i
nosaltres ara en aquests moments no estem en posició de canviar-ho, bàsicament perquè
hem seguit un procés. Vam iniciar un contacte amb les diferents forces municipals, amb els
diferents agents educatius, hi ha hagut un llarg i extens debat, s’han anat modificant els
punts, ara són sis, inicialment eren cinc, l’hem anat modificant, i finalment el producte que
hem portat ha estat el producte realment treballat, debatut, consensuat. Si nosaltres ara ens
prenguéssim la llibertat de modificar aquest acord estaríem precisament llençant-nos
pedres al sostre perquè aniríem en contra d’allò que hem dit, que no pot ser una cosa
unilateral, Badalona es mou no pot ara decidir per tota la comunitat educativa que hi ha
darrera d’aquesta proposta. Per tant, nosaltres no ens veiem capacitats ni preparats.
Portem una proposta que és la que s’ha acordat i és amb la que treballem. Això és tot.
SENYORA MONTSE CONEJO: Independentment d’això, em sap greu que hagi passat
d’aquesta manera perquè realment jo crec que hi ha hagut un temps. Nosaltres ho hem
enviat als correus que nosaltres teníem i em sap greu que passi precisament en aquest
moment, perquè seria molt més bonic, conciliador i sobretot per tota la feina que hem fet
moltes famílies que tothom hi fos, i que fos una declaració, això és el que realment ens
agradaria. Em sap molt de greu que presenteu això en aquest moment, molt de greu, us ho
dic de veritat. Perquè hem lluitat molt per això, molt hem lluitat. I això que vostè deia,
senyor Juan Miguel, que això no és útil perquè no hi ha cap tipus de millora, sí que hi ha
millores, el que vostè potser no ho ha vist, però tot l’ideari són millores, tot són millores,
més no podem fer, perquè nosaltres no podem fer les lleis desgraciadament, es fan des de
Madrid, i des de Madrid ja ens n’han fet una. No podem fer res més, nosaltres fem una
petita aportació que és el que hem fet, un ideari amb unes bones intencions i amb la
responsabilitat que s’intenti fer des de l’Ajuntament i des d’aquí en aquest cas. Hem intentat
al màxim que hi sigui tothom. Sobretot això que no es pot millorar i que no proposem coses,
jo crec que hem proposat moltíssimes coses. I el que volem és només això, que hi hagi una
educació de qualitat per a Badalona. Gràcies i em sap greu que a l’últim moment s’hagi
presentat d’aquesta manera.
SENYORA ALCALDESSA: En tot cas, diria que està clar que el que sotmetem a votació és
la moció tal com ha estat presentada. Segon torn de paraules.
SENYOR LOPEZ GONZÁLEZ: Yo el espíritu de la moción lo comparto totalmente, todo lo
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que se dice, promover, mejorar. Yo lo que sugiero para verdaderamente poder avanzar, a
veces se puede concretar un poco más, y me ofrezco a hablar con vosotros para deciros
algunas cosas que se pueden hacer para mejorar la escuela pública de una manera más
concreta, y lo podemos hablar. Pero que el espíritu de la moción, excepto en esos dos
puntos que ya he dicho que no estoy de acuerdo, en el espíritu estoy totalmente de
acuerdo.
SENYOR FALCÓ: Només per puntualitzar, sense voler entrar en una guerra de dades
perquè reitero el nostre suport a l’esperit i a la lletra d’aquesta moció, on vostè hi posa nou
línies que es pretenien tancar, jo n’hi poso tres en funció del que era la planificació d’acord
amb el que es preveia de noves matriculacions de nanos a P3, i que finalment, al fer la
reducció de ràtios als centres d’alta complexitat, només als centres d’alta complexitat, cosa
que em sembla molt bé, la meva informació, la nostra és que al final només se’n tancarà
un. Però en tot cas això ja ho veurem, igual jo estic equivocat i no és exactament així. En
tot cas, aquesta és la informació que tenim nosaltres i crec que és bo també posar en valor
les dades que fan possible, no un canvi de criteri, sinó una conseqüència natural del que li
passa a la ciutat en relació a aquests 224 nens menys que s’inscriuran per fer P3 l’any
vinent en el nou curs.
SENYOR FERNÁNDEZ: Només aclarir a la senyora Montse Conejo y a l’altra companya,
Dolors Fernández, dir-los ens sap també molt greu que s’enviés aquesta moció a un correu
equivocat del nostre grup municipal, per casualitat, i que aquest tema no es parlés amb el
nostre grup abans de la Junta de Portaveus, quan tots els grups tenien coneixement
d’aquesta moció, menys nosaltres i crec que Ciutadans. Aquesta moció va venir segellada
per tots els grups municipals menys Ciutadans i el Partit Popular, i aquesta moció no es va
enviar a un correu correcte del nostre grup municipal. I a part de la trucada de telèfon que hi
va haver posteriorment, es va enviar des del nostre grup municipal un correu oferint la
nostra ajuda i oferint la nostra col·laboració per a l’aprovació d’aquesta moció, i aquest
correu no es va contestar, no es va contestar. A nosaltres ens sap greu que a part de
defensar l’escola pública es vulgui fer batalla política d’aquest assumpte, perquè no crec
que l’educació pública sigui arma per llençar per fer política i per fer política en favor d’uns
partits en concret. I vista la presentació de la paraula de les persones que han vingut aquí a
parlar avui, on les dades a efectes de notificació i el domicili que posen vostès en la
paraula, és d’un grup municipal en concret, el grup de Guanyem Badalona en Comú. Per
tant, la manipulació política que vostès estan fent avui amb aquesta moció. Jo crec que la
proposta que ha fet el Partit Popular és del tot assumible perquè ve a dir el mateix d’una
forma més responsable, ve a dir el mateix d’una forma més responsable. Jo crec que
vostès s’estan equivocant perquè aquesta moció podria sortir d’aquí aprovada per tots els
grups polítics. Així que allà la seva responsabilitat i allà la seva consciència.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Yo sí que recibí la moción y le contesté.
Votació
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor 16, dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES,
Partit dels Socialistes i Guanyem Badalona en Comú.
Abstencions 1, del grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos).
En contra 10, del grup municipal del Partit Popular.
2. Moció que proposen els grups municipals d'ERC-Avancem-MES i Socialista per
promoure l'ús del terme Diversitat Funcional.
Amb la Llei 13/1982 d’Integració Social dels Minusvàlids (LISMI) es van posar les bases
per a incorporar els conceptes d’integració social i atenció individualitzada a l’atenció de
persones amb diferents capacitats. I amb tots els matisos, aquesta norma representava un
intent de canvi en el model assistencial i caritatiu envers els discapacitats.
Però actualment, s’ha modificat la percepció i la construcció social de la discapacitat i cal
insistir en una proposta de transformació de conceptes, que milloren el dret de qualsevol
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persona al seu desenvolupament personal, educatiu, social i laboral, reconeixent que per a
aconseguir-ho és necessari tenir-hi accés i participació ciutadana.
Així, caldrà avançar cap a una definició diferent de discapacitat perquè s’ha comprovat que
les dificultats són, tan sols, aquelles que volem veure. Quan parlem de persones amb
diversitat funcional no parlem de menys capacitats, vàlua o de limitacions, sinó que fem
referència al fet que hi ha una diversitat de situacions i de formes de funcionar.
El fet es produeix igual: qui necessita anar d’un lloc a un altre ho fa amb bastó, crosses,
caminadors o cadira de rodes; qui s‘ha de comunicar ho fa amb llengua de signes o bé amb
un comunicador; qui necessita llegir ho fa amb Braille o amb ulleres d’augment o amb lupa,
però el fet és que llegeix. En cas de no realitzar totes aquestes funcions, hauríem de
plantejar-nos el motiu real. Per què no poden? O potser: Tenen els suports necessaris?
Que potser no els ensenyem?
Diversitat funcional és un terme alternatiu al de discapacitat que ha començat a utilitzar-se
a iniciativa dels propis afectats (Fòrum de Vida Independent. Gener de 2005). El terme
pretén substituir a altres, la semàntica dels quals pot considerar-se pejorativa, tals com
“discapacitat” o “minusvalia”. Es proposa un canvi cap a una terminologia no negativa, no
rehabilitadora sobre la diversitat funcional. En aquest sentit, es considera essencial recolzar
la independència en tots els àmbits de la vida quotidiana: educació, treball, edificació,
transport, comunicació, informació, oci, etc. Donant a cada persona les eines que necessita
per desenvolupar-se en aquests àmbits, de manera que prengui el control de la seva
pròpia vida.
Al llarg de la Història, totes les formes usades per denominar a les persones amb diversitat
funcional han estat des de la negativitat i la pejorativitat, i giren entorn de la capacitat.
Només cal veure com a exemple els més usats:
"Discapacitat" → tenir menys capacitat.
"Minusvàlid" → menys vàlid / que vals menys.
"Subnormal" → que no és normal / per sota de la normalitat.
El llenguatge no és ni casual ni innocent, sinó que crea i modifica el pensament del receptor
del missatge, perquè les paraules o termes porten associats idees i conceptes,
i representen valors culturalment acceptats en relació a allò al que es fa esment. I aquests
valors es transmeten en el temps utilitzant les paraules com a vehicle, reforçant les idees
dels models que el van generar.
Així, tota la terminologia usada històricament ve derivada de la tradicional visió del model
mèdic de la discapacitat, amb el que es presenta a les persones diferents com
biològicament imperfectes que cal rehabilitar i "arreglar" per restaurar uns teòrics patrons
de "normalitat" basats en majories quantitatives i que, per tant, mai no han existit.
Des d'un model mèdic-rehabilitador, tenen sentit termes com "minusvàlid", "discapacitat",
"subnormal", etc. És per això, que els termes limitadors o despectius utilitzats per
denominar a les persones amb diversitat funcional juguen un paper fonamental en el reforç
de la minusvaloració i, per tant, en el manteniment de la discriminació.
El problema d'aquest ús del llenguatge és que amb ell es creen etiquetes i, amb elles,
estereotips, la anormalitat, la patologització, el control, les restriccions, la sobreprotecció,
l'exclusió, la segregació i, finalment, la discriminació.
En canvi, utilitzar un llenguatge de relacions i no d'atributs propicia a parlar amb respecte,
equitat, dret, etc. Perquè, les capacitats no són tant importants, en tant que vivim en una
societat altament especialitzada en la que tots som interdependents.
Per això, cada vegada som més les persones que no ens identifiquem amb les etiquetes de
discapacitat, malalt, disfuncions, deformitats (etc.), que socialment se'ns pengen sense
demanar-ho.
Finalment destacar que, fins i tot la Permanente Especializada del Ministerio de Servicios
Sociales va fer una recomanació (R/8/11) a totes les administracions i moviments
associatius perquè fessin ús d'aquest terme amb la finalitat d'"avançar i aconseguir que les
persones no siguin discriminades per raó del llenguatge". Fet que reforça la necessitat
d’atendre aquesta reivindicació.
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ACORDS
1- Promoure l’ús del terme diversitat funcional a l’Ajuntament de Badalona.
2- Proposar la substitució d’altres expressions com discapacitat o minusvalia, per diversitat
funcional.
3- Consolidar un canvi en la terminologia sense connotacions negatives, que ajudi a
dignificar les persones amb diversitat funcional.
4- Fer arribar a Badalona Comunicació la proposta que incorporin i actualitzin el seu llibre
d’estil en aquest sentit.
SENYORA ALCALDESSA: Aquesta moció té acompanyada una paraula per part del senyor
Rafa Reoyo, de la Plataforma deixem de ser invisibles.
Senyor Rafael Reoyo González en representació de la Plataforma deixem de ser
invisibles. Assumpte: Moció per promoure l'ús del terme Diversitat Funcional.
SENYOR REOYO: Alcaldessa, senyores regidores, senyors regidors. Aquesta nit he tingut
un somni, el somni d’una ciutat en què les persones amb diversitat funcional convivien amb
la resta, en llibertat i amb dignitat, perquè la diversitat era considerada com quelcom natural
dins del mateix sistema. El 2006, amb la Convenció de l’ONU pels drets de les persones
amb diversitat funcional, es va fer un pas en la consideració de la mal anomenada
discapacitat, per deixar de veure aquesta realitat humana com una desgràcia divina d’uns
individus que s’han de rehabilitar per poder ser integrats en la societat, i en el cas que la
ciència mèdica no pogués arreglar-los, era millor per ells ser segregats lluny de la mirada
dels normals. La convenció, ratificada al 2008 per l’Estat Espanyol, i el febrer del 2009 per
unanimitat pel Ple de l’Ajuntament de Badalona per ser un tractat internacional de drets
humans, es troba al més alt nivell de la jerarquia jurídica espanyola, per sobre inclús, de la
mateixa Constitució Espanyola. I fa un gir i ens diu que la discapacitat no és realitat
biològica i personal, sinó que fonamentalment és de naturalesa social i cultural. Per tant, la
discriminació per raó de diversitat funcional és un tema d’origen polític i de solució política.
En quant a l’ús de llenguatge, totes les formes usades per denominar aquesta realitat
humana, han estat sempre des de la negativitat i la pejorativitat, i sempre han fet referència
a les capacitats, augmentant així la discriminació i l’estigmatització que parteixen les
persones amb diversitat funcional. No cal més que fixar-se en els dos termes més usats:
minusvàlid, és a dir, menys vàlid; i discapacitat: menys capaç. A tots ens vénen al cap
altres mots encara més cruels. El problema del mal ús del llenguatge és que crea i modifica
el pensament del receptor. Tots ho tenim molt clar en quant al llenguatge sexista o al
llenguatge discriminatori envers de les minories ètniques o les diverses tendències sexuals,
però no tant en referència a les persones amb diversitat personal, a les que se les
minusvalora només anomenant-les. A més, tots els termes usats fins ara giren entorn a les
capacitats, que descriuen i valoren a les persones en funció del que no poden fer, en funció
d’uns patrons de normalitat que minusvaloren la diversitat humana. Però aquests patrons
capacitistes responen a un matís real, perquè ni les capacitats són intrínseques a l’individu,
ni són tan importants, perquè vivim en una societat altament especialitzada en la que tots
som interdepenents. El que passa és que a les persones amb diversitats funcional se’ns
cataloga com a depenents i a la resta com a normals. La realitat és que ningú sap què és la
normalitat perquè no estan definides en cap lloc quines són les capacitats que cal tenir per
ser normal. Per tant, la normalitat no és res més que una majoria estadística, i les majories
no sempre són el millor, i això ho saben molt bé vostès cada cop que voten en aquest Ple.
Per tant, seria millor considerar aquesta realitat com un tema de diversitat humana, i ens
oblidem de les capacitats. Perquè allò realment important és garantir la dignitat de tots els
individus, la qual ve de sèrie en totes les persones sense cap mena de distinció. I perquè
això sigui possible, el bon ús del llenguatge com a vehiculador d’idees i conceptes és
fonamental. Tal com diu el preàmbul de la Convenció Els països signants reconeixen que la
discriminació contra qualsevol persona per causa de la seva diversitat funcional constitueix
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una acció contra la dignitat i el valor de l’ésser humà. En aquest senti, l’Oficina permanent
especialitzada del Ministeri de Serveis Socials va fer una recomanació l’any 2011 a totes
les administracions i moviments associatius perquè fessin ús del terme persona amb
diversitat funcional, amb la finalitat d’avançar i aconseguir que les persones no siguin
discriminades per raó del llenguatge. Per tant, senyores regidores, senyors regidors, no
seria millor usar un llenguatge de respecte i no d’atributs o de capacitats? El terme persona
amb diversitat funcional, a diferència dels anteriors, descriu objectivament una realitat, que
hi ha persones que funcionen diferent a la majoria estadística, sense entrar a valorar o
minusvalorar, res ni a ningú. A més, és l’únic terme per les pròpies persones amb diversitat
funcional per autodenominar-se com a col·lectiu, i això està estretament lligat a la màxima
que resumeix la nostra lluita per la igualtat de drets i la no discriminació: res sobre nosaltres
sense nosaltres. El terme persona amb diversitat funcional no és un simple canvi de
paraula o un sinònim. La seva significació, al igual que el paradigma social en el que es
basa la convenció, pretén ampliar la dimensió d’aquesta realitat humana des de la lluita de
les pròpies persones amb diversitat funcional per a la seva autoafirmació i empoderament
com a ciutadans, trencant així, la dicotomia de discapacitat, disciutadà. La lluita per la
inclusió social ha de ser entesa i recolzada per les administracions, també l’administració
local com l’ens més proper al ciutadà, tal i com es va comprometre a Badalona, ratificant la
convenció el 2009, i dissenyant i implementant polítiques públiques que afavoreixen
l’empoderament d’aquest col·lectiu amb mesures com les que avui aprovem. Acabo
esperant i desitjant tinguin molt en consideració aquesta moció per tal de garantir la dignitat
de les persones amb diversitat funcional de Badalona i perquè ja mai més ningú ens digui
que hem somniat per sobre de les nostres possibilitat. Alcaldessa, senyores regidores,
senyors regidors, moltes gràcies per la seva atenció. Res sobre nosaltres sense nosaltres.
Volem deixar de ser invisibles.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies senyor Reoyo. Passaríem ara la paraula al
senyor Ribot per defensar la moció.
SENYOR RIBOT: En primer lloc gràcies al company Rafa Reoyo per representar tan bé a la
Plataforma que ell representa, una Plataforma que fa honor al seu nom i que avui aquí, ens
fa visible aquesta diversitat, aquesta reivindicació. Una reivindicació que entenc que no
només és compartida per les entitats i els grups que signem aquesta moció, sinó que és
compartida per tots els grups que estan avui presents en el Ple de l’Ajuntament. Realment
algun dia ens haurem de plantejar si cal que intervinguem els grups, perquè exposicions
com la seva o la literalitat de la moció, fa innecessari fer altres reflexions, perquè la
subscrivim des del primer punt fins al darrer, tot i així, com que hi ha el costum, jo
continuaré. Utilitzar refranys i frases fetes ens permet resumir amb poques paraules
situacions sovint complexes. Ara bé, la societat evoluciona i algunes expressions han
quedat superades, refutades clarament. Hi ha una frase que tot sovint hem dit molts cops,
el nom no fa la cosa, i en la moció que presentem avui expressem tot al contrari, que hi ha
noms, expressions que no ajuden a avançar a la societat, sinó que consoliden perjudicis i
distorsionen la realitat. Hi ha una part de la moció que s’expressa molt, quan diu que el
llenguatge no és casual ni innocent, sinó que crea i modifica el pensament del receptor,
perquè les paraules porten associades idees i conceptes, representen valors, es
transmeten en el temps i reforcen les idees dels models que el van generar. La societat, ha
anat incorporant canvis en aquest llenguatge al mateix ritme que ha anat canviant la
percepció que tenia de les persones amb diversitat funcional. Avui dia, afortunadament, ja
ningú utilitza termes clarament pejoratius com subnormal, deficient o minusvàlid, perquè a
mesura que anem trencant barreres, a mesura que la societat integra, conviu i comparteix
el seu dia a dia amb persones que tenen capacitats diferents a la nostra, ens adonem que
tots els que tenim al nostre costat d’alguna manera tots som diferents, no hi ha ningú igual
a un altre. Hi ha persones grans, persones que van amb cadira de rodes o que tenen
mobilitat reduïda, gent invident, sorda, persones amb diferents capacitats intel·lectuals, fins
al punt, que com bé deia abans el Rafael, s’haurien de preguntar què vol dir ser normal a la
nostra societat. Moltes vegades obviem que aquestes persones poden arribar a fer el
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mateix com nosaltres, coses tan senzilles com llegir un llibre, desplaçar-se fins a un
determinat lloc, comunicar-se, compartir experiències, pensaments, emocions. La veritat és
que la discussió no l’hauríem d’invertir en dir què es pot fer i què no es pot fer, el que
hauríem de fer és l’esforç i la inversió de temps en ajudar a què això sigui possible.
Modificar el nostre entorn dotant-nos d’eines perquè això sigui possible. Valorem la
literalitat d’aquesta moció on es parla de promoure l’ús d’aquest terme i també ens
permetrà treballar amb aquestes associacions que encara avui en dia utilitzen termes i el
concepte discapacitat intel·lectual, per reflexionar i fer camí junts. Un viatge que té com a
punt de destí no només arribar a consolidar un canvi de terminologia que ajudi a dignificar
les persones amb diversitat funcional, sinó que aquesta diversitat sigui assumida per la
ciutadania de Badalona com un factor d’enriquiment personal i col·lectiu.
SENYORA BOTEY: Bona tarda a tothom. Primer jo us voldria agrair la vostra presència
aquí, de veritat, perquè sempre ens doneu una lliçó de coherència i humanitat. I és veritat,
aquesta moció la podríem aprovar i no debatre, però també no està malament aprofitar
aquest moment, perquè avui per sort, estem aprovant dues mocions molt importants, la de
Badalona ciutat Vila Groga i aquesta, que segur que s’aprovarà per unanimitat. I penso que
és molt important perquè de vegades, i ho he dit més d’una vegada, aquí en el Ple tractem
coses de pedres, coses de diners i de vegades ens deshumanitzem una mica. Aleshores,
sempre que veniu la Plataforma Deixem de ser invisible, ens feu aterrar de cop. Perquè és
veritat, aquesta és una moció per fer pedagogia, per fer pedagogia i sobretot per donar-nos
compte que tal com diu la moció, és que tots som diferents, és que tots tenim capacitats
diverses, és que fins i tot, avui a l’escola als alumnes se’ls avalua per competències, i
competències individuals, perquè cada alumne té les seves pròpies intel·ligències i per tant,
no seria just anar a aquells sistemes educatius arcaics que tothom era igual i a tothom se
l’avaluava de la mateixa manera. Per tant, aquesta és una oportunitat de fer una mica de
reflexió lligant el tema de l’educació i lligant el tema del que és la justícia social. Hi ha
paraules que s’han de desterrar del nostre vocabulari. Què vol dir que una persona és
minusvàlida? Minusvàlida en què? En què val menys? Perquè jo camino millor, perquè jo
tinc una claredat més gran de sordesa, però si potser em falten altres capacitats molt més
importants. Per tant, és fonamental que en moments puntuals ens feu aterrar perquè
aquelles qüestions que sembla que no són importants, ho són i molt. Perquè ara parlem de
diversitat funcional, i serà la manera que aquestes noves lleis o aquestes recomanacions
que vénen des dels ministeris, o des de la UNESCO, o des d’allà on sigui, al final prenguin
valor de veritat. I tot allò que és afavorir a la igualtat i a la inclusió vagi endavant. Jo us poso
un exemple, ja sabeu que jo sóc professora i estic a la secundària, i tinc alumnes que tenen
diversitat funcional fins al punt d’alumnes de catorze anys de necessitar moltes atencions, a
la meva aula no se’ls acudiria mai de la vida de tractar un company de minusvàlid, per què?
Perquè ho viuen i perquè ho respecten, i perquè quan jo faig la reunió de principi de curs
amb les famílies i els explico que segurament en aquests trenta alumnes que tinc a l’aula
en moments determinats no els podré atendre tal com hauria de ser, perquè hi ha altres
alumnes que per les necessitats que sigui se’ls ha d’atendre una mica més, sempre els dic
als pares: penseu una cosa, nosaltres tenim una unitat de suport d’educació especial a
l’aula, és una aula inclusiva i segurament als vostres fills en moments determinats jo no els
podré atendre de ciències socials, que és la meva àrea, però els vostres fills guanyaran
amb humanitat, humanitat i solidaritat. Així que jo us agraeixo que ens hagueu donat
l’oportunitat de presentar aquesta moció, perquè el que està clar és que hauríem d’anar
cada vegada més a una societat molt més inclusiva, molt més justa, i segurament molt més
solidària i molt més progressista.
SENYOR FALCÓ: Vint segons per subscriure el contingut de la moció que presenta la
Plataforma deixem de ser invisibles, com no podria ser d’una altra manera. I suggerir un
acord nou, que és que es doni trasllat a Badalona Comunicació perquè s’incorpori en el
llibre d’estil dels treballadors, dels periodistes de Badalona Comunicació a l’hora de llegir
les notícies o fer la televisió, tant a la ràdio com a la televisió. Em sembla que més enllà
dels acords que fem aquesta és una possibilitat concreta que tenim de traslladar una cosa
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que volem que sigui i ho podem fer a través dels nostres mitjans de comunicació, repeteixo,
incorporant aquest terme en el que és el llibre d’estil dels periodistes que treballen en
aquesta empresa de la ciutat. Gràcies.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Suscribir totalmente las palabras de los regidores que han
hablado anteriormente, tanto d’Esquerra Republicana de Catalunya, como del Partit dels
Socialistes, como Convergència i Unió. I decir que realmente la palabra esconde el
significado de las cosas, es así, porque no tenemos tiempo de pensarlo cuando hablamos,
el significado de cada palabra que decimos o escuchamos, es muy importante la palabra.
Entonces creo que es una muy buena idea, creo que refleja más la diversidad y que trata
con más respeto a las personas, a todo el mundo. Por lo tanto, ciudadanos votará a favor.
SENYOR MAÑAS: Manifestar el vot favorable perquè no tenim res a afegir a les paraules
del Rafa.
SENYOR RIBOT: Jo l’únic que faria és prendre nota del que ha comentat el senyor Falcó i
si la senyora Conxa Botey hi està d’acord, incorporaríem a la moció a les propostes de
resolució, la de fer arribar a Badalona Comunicació la proposta que actualitzin i ho
incorporin al seu llibre d’estil.
SENYORA ALCALDESSA: Tothom hi estaria d’acord en aquesta incorporació? Molt bé
doncs, afegint aquest apunt, la sotmetem a votació, que crec que per la manifestació de vot
s’aprovaria per unanimitat. En tot cas, la persona que té la paraula si vol fer ús per dir
alguna cosa hi té dret.
SENYOR REOYO: No vull intervenir més perquè hi esteu tots d’acord, crec que no cal.
Gràcies.
Votació
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor 27.
En aquest moment surt del Saló de sessions al regidora Mª Jesús Hevás Mínguez.
3. Moció que presenta el grup municipal Socialista de suport als treballadors/res
processats i per la derogació de l'article 315.3 del codi penal.
“Atès que amb l’arribada del PP al Govern de l’Estat s’inicià un procés constant i sistemàtic
del desmantellament de les llibertats laborals i, especialment, d’aquelles que afecten a la
manifestació pública del desacord amb les polítiques econòmiques del Govern de l’Estat.
La darrera reforma laboral va excloure la negociació col·lectiva dels treballadors/es i va
devaluar altres drets dels treballadors/es. A més, s’han aprovat altres mesures que ataquen
directament a les mesures que exterioritzen el conflicte, com la Llei de seguretat ciutadana i
l’article 315.3 del Codi Penal.
Els darrers anys les sancions per l’exercici del dret de manifestació s’han vist
incrementades, hi ha hagut un increment de les condemnes a pena privativa de llibertat i
s’ha desenvolupat la reforma per l’enduriment dels delictes contra l’ordre públic.
Els atestats o informes que redacten les forces i cossos de seguretat de l’Estat presenten
notes com la consideració de totes les actuacions com “preconcertades”, element essencial
per a que sigui d’aplicació la forma agreujada de coaccions establertes en l’article 315.3 del
Codi Penal, sobre la més atenuada de coaccions genèriques, encara que la majoria dels
casos els fets no puguin ser entesos com a violents o coactius i, en conseqüència, com un
risc per a la integritat de les persones o dels béns o instal·lacions on es desenvolupen.
A través d’aquesta aplicació de la llei es tracta de dissuadir als ciutadans d’exercir el seu
dret a la vaga i, en conseqüència, a la seva llibertat sindical. La vaga és un dret fonamental,
sent la màxima expressió democràtica del conflicte social quan no s’ha pogut resoldre per
la via del diàleg. Sense dret efectiu a la vaga, no hi ha democràcia ni Estat social.
Els casos d’Airbús, Acelor o Baleares, entre d’altres, són clamorosos. Prop de 300
sindicalistes es troben amenaçats de penes de presó per exercir el seu dret a vaga en
defensa dels treballadors i treballadores.
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Badalona també ha conegut la coerció del dret de vaga sota Govern municipal del PP. La
detenció de nou vaguistes per motiu de la vaga general del 29M de l'any 2012 és una prova
de la deriva reaccionària contra els drets civils i socials que representa aquesta formació.
Aquestes actuacions no s’ajusten a les previsions que estableix el nostre sistema
constitucional ni a les obligacions de l’Estat com a signant dels acords de l’Organització
Internacional del Treball.
Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels següents:
ACORDS
1. Manifestar solidaritat amb els treballadors i les treballadores que han estat processats
per portar a terme accions relacionades amb la convocatòria, organització i participació de
vagues.
2. Comunicar al Govern de l’Estat l’oposició a l’enduriment del Codi Penal i a la qualificació
com a delicte dels actes de resistència i protesta pacífica, al tenir els cossos policials i els
jutges els mecanismes suficients per lluitar contra les actituds violentes.
3. Demanar al Govern de l’Estat que garanteixi l’exercici del dret a la vaga dels i de les
treballadores, tal i com estableix la Constitució, sense buidar-lo de contingut i assegurant
als treballadors d’aquest instrument per la defensa dels seus interessos.
4. Demanar al Govern de l’Estat la derogació de l’apartat 3 de l’article 315 de la Llei
Orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal.
5. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del
Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament del Catalunya i a la
“Comissió Internacional en defensa dels 300 processats per vaga a Espanya”.
6. Reclamem l'arxivament del cas de totes les persones perseguides en motiu de la Vaga
General del 29M de 2012, i en particular de les 9 persones detingudes a Badalona.
7. Fer arribar l'acord al Jutge instructor i a les parts implicades.
SENYORA ALCALDESSA: Crec que aquí hi ha una paraula associada a aquesta moció.
Senyor Roger Sallas.
Roger Sallas i Batlle. Assumpte: Moció de suport als treballadors/es processats i per
la derogació de l'article 315.3 del codi penal.
SENYOR SALLAS: Bona tarda. Agrair la presentació de la moció, entenc, deixant clar que
parlo com membre del Comitè unitari de vaga que hi va haver a Badalona el 29 de març del
2012, farà aviat 4 anys, i com a persona detinguda i encausada per aquesta causa. Doncs
agrair la presentació de la moció perquè entenc que posa sobre la taula la necessitat de
parlar, així com les dues mocions precedents, de problemes reals que tenen els ciutadans i
ciutadanes d’aquesta ciutat. Evidentment, per extensió de Catalunya, però parlant
directament d’aquesta ciutat, s’ha parlat d’educació, del terme de diversitat funcional, i ara
mateix un tema que ens ocupa que afecta la majoria d’aquest país, la majoria d’aquesta
ciutat, que són les bases treballadores. El dret de vaga és un dret fonamental, exposo i
recordo que la vaga general convocada el 29 de març del 2013 era en contra de la reforma
laboral que proposava el Partit Popular de Mariano Rajoy al govern d’Espanya, i a favor
dels drets socials i laborals de la majoria de ciutadans i ciutadanes. Dit això, queda clar que
les organitzacions en clau de comitès unitaris de vaga, com va ser aquella interessant
experiència a la ciutat de Badalona, perquè recordo que un comitè unitari de vaga va
treballar durant mesos i mesos, i que recollia diferents sensibilitats sindicals i també
ideològiques, va posar de manifest un necessari treball en clau de defensa dels drets
socials i laborals la ciutadania. Dit això, i tornant a què era una vaga general convocada en
contra d’una reforma laboral que proposava el Partit Popular, aquí a Badalona en aquella
època, al març vam veure en primera persona aquesta mà directament del Partit Popular
que aleshores governava la ciutat. I dic que vam veure la mà, perquè és curiós que després
d’aquell dia de vaga, amb diverses detencions, vam poder veure com algunes declaracions
de representants d’aquell govern municipal avisaven, donaven a entendre que unes hores
després hi hauria certament, conflicte al carrer i posteriors detencions. Fins aquell moment
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no havien existit, de fet no van existir, i es van provocar unes detencions de gent membre
d’un comitè de vaga, recordo i repeteixo, unitari i transversal. El resultat aquí a Badalona va
ser la detenció de tres persones el mateix dia de la vaga, sis persones més al cap de dos
mesos i mig. Per tant, un total de nou persones detingudes i encausades pel fet de
participar amb tot el dret, a una vaga general. I arreu dels Països Catalans estem parlant de
més d’un centenar de persones detingudes també pel mateix motiu. Per tant, sense anar
més lluny la idea era emplaçar a incorporar explícitament el suport a persones que van
estar detingudes, vam estar detingudes i processades per aquest motiu, així com a la
mateixa moció es parla de persones que ho van patir en d’altres poblacions, si així ho creia
convenient el grup municipal Socialista que presentava la moció, explicitar el cas del suport
a les persones de Badalona que vam patir detencions i encausament. Gràcies.
SENYOR GUIJARRO: Em sembla que ho ha explicat molt millor el senyor Sallas del que ho
explicaré jo, com a persona afectada. Amb la qual cosa poc més a afegir. Nosaltres havíem
estimat adient el fet de presentar aquesta moció i que totes les persones que en aquest cas
es troben encausats o amenaçats pel sol fet de defensar els drets dels treballadors,
rebessin els suport municipal i d’aquest Ple. Cap problema, de fet i ho podrà testificar, en el
moment en què vaig veure que havia demanat la paraula el vaig telefonar per veure com
podíem donar aquest caire badaloní que ell molt bé ha expressat. Amb la qual cosa cap
mena de problema amb fer esment i donar suport a aquelles persones que van patir
aquelles detencions aquell dia.
SENYORA ALCALDESSA: Aquí afegiríem el suport explícit a les persones afectades de
Badalona.
SENYORA GALLARDO: Únicament per donar suport, votar a favor de la moció. Dir que
l’article 312.3 va ser reformat al 2015 precisament per criminalitzar les accions a través de
l’exercici de la vaga dels treballadors i les treballadores que reclamen els seus drets. Donar
suport a aquesta iniciativa de la moció i la intervenció del company Sallas, i dir que
totalment d’acord, que prové del codi penal a l’època del Franquisme i que va sent hora que
la democràcia sigui completa i aquesta democràcia completa contempla el dret de vaga
com un dels exercicis de llibertat d’expressió dels treballadors i les treballadores en defensa
dels seus interessos.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Ciudadanos está a favor de la derogación del artículo 315.3
del código penal. Es un artículo que es difícil de juzgar y por eso nosotros también
queremos decir que respetamos la imparcialidad de la justicia a la hora de resolver sobre
estos asuntos, y mostramos nuestro apoyo a las personas que circunstancialmente se han
encontrado en una situación recogida por ese artículo. Votaremos a favor de la moción.
SENYOR FERNÁNDEZ: Jo estic veient aquí una situació un tant surrealista. Surrealista
perquè el partit que presenta aquesta moció, el Partit dels Socialistes, entenc que sí, està
demanant la derogació ’un article del codi penal que el propi Partit Socialista va aprovar fa
uns anys. El mes passat deia el Partit dels Socialistes que no ens acabava de comprendre
perquè presentàvem una moció que barrejava temes, i avui estic veient com el Partit
Socialista presenten una moció on proposen la suspensió d’un article del codi penal que
ells mateixos van aprovar. A mi m’han passat una pàgina web un amic que hi entén del dret
de vaga i tot això m’ha enviat un link, d’una pàgina que no és sospitosa que de ser de
dretes, es diu Món obrer, i està amb la falç i el martell, i titula un article que diu una
legislación franquista i diu el següent: el artículo 315.3 deriva del antiguo artículo 496
introducido en julio de 1976 en el ocaso del Franquismo y que pretendía hacer frente a la
creciente actividad agresiva de grupos organizados que autodenominaban piquetes de
extensión de huelga. Es decir, perseguir a los sindicatos, entonces aún clandestinos, y a los
activistas sindicales más comprometidos en la organización de piquetes de huelga. I diu
todo el artículo 315.3 destila franquismo, prevé mayor condena para las supuestas
coacciones de un piquete de huelga que para el mismo delito que se produjera en otras
circunstancias, es increíble que se incluyera en el código penal de la democracia, aprobado
en 1995, governava el Partit Socialista, con los votos de todos los partidos a favor. Tots els
partits estaven a favor d’aquest article, inclòs Esquerra Unida, llevat de l’abstenció del PP.
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Vull dir que aquesta moció que ve i que comença dient Atès que amb l’arribada del PP al
govern de l’Estat s’inicià un procés constant i sistemàtic de desmantellament de les
llibertats laborals, però si vau ser vosaltres que desmantellàveu les llibertats. El govern que
va desmantellar les llibertats i feia legislacions franquistes, escoltin, un article de Mundo
Obrero, poden mirar-lo per internet. Els que des mantellaven les llibertats eren el Partit
Socialista, el Partit Socialista de Felipe González, i diuen que és una llei a l’ocàs del
franquisme. Vull dir que que vostès presentin aquí una moció demanant la derogació d’un
article i vostès són els que el van aprovar, és un tant surrealista, perdonin-me. Però és
encara més surrealista que qui defensa per part de la ciutadania la moció que avui pretén
aprovar-se, sigui un d’aquells que intimidaven als treballadors de l’Ajuntament el dia de la
vaga del 29 de març del 2012. Perquè el senyor Sallas ha dit que ell va viure aquell dia una
situació bastant impresentable. Jo li diria que també la vaig viure perquè vaig haver d’entrar
escortat a l’aparcament del Viver, escortat senyors. I hi ha regidors d’aquest grup municipal
i per llavors la directora de Govern, que van ser escopits i insultats a la plaça de
l’Ajuntament pels piquets, pels vaguistes. Van ser insultats i escopits, i hi ha fotos, el que
passa és que no hem pogut recuperar-ho. I sàpiguen que aquells que escopien i insultaven
són els que avui ens governen, perquè membres de la CUP, i avui aquesta persona que ha
vingut a defensar aquesta moció, són els mateixos que insultaven i escopien, són ells, i tinc
fotos, tinc fotos que ho demostren i són militants de la CUP. Per tant, que vostès presentin
una moció a favor de derogar un article que vostès van aprovar i que a sobre el defensin
aquells que escopien i insultaven als que no volien fer vaga, em sembla surrealista. Perquè
escoltin una cosa, les vagues s’han de protegir i s’ha de protegir el dret a la vaga, és una
llibertat constitucional. Però també és una llibertat constitucional no voler fer vaga i treballar,
està contemplat al a Constitució. Per tant, el que no pot ser és que es protegeixi als piquets
agressius i es desprotegeixi a aquells que no volen fer vaga.
SENYOR FALCÓ: Nosaltres en aquesta moció la veritat és que com que ens la vam llegir i
no diu res de Badalona, vam pensar que no tenia res a veure amb la ciutat i vam creure que
era una moció instrumental o utilitarista d’aquestes que es deuen presentar en molts
ajuntaments perquè ara toca anar per aquí. Jo, la posició al respecte de la derogació
d’aquest article la puc arribar a compartir. També defenso el dret de vaga, perquè em
sembla que és absolutament lògic que defensem en un estat de dret la capacitat de la gent
d’erigir-se en vaga quan no està d’acord amb les condicions que se li pretenen imposar i
quan fracassen les negociacions que es puguin fer. Però jo també he de dir que em sembla
que no diem res de l’altre món si diem que també estem en contra d’aquells treballadors de
sectors estratègics que s’aprofiten de les seves posicions de força per aturar o perjudicar al
conjunt de la ciutadania. I em sembla que aquest és un debat força viu, en aquests dies,
encara més viu a la ciutat de Barcelona, en què els autèntics perjudicats de la vaga que
s’està fent no són pas els congressistes del Mobile World Congres, sinó que són els
ciutadans i els treballadors de l’àrea de Barcelona que han d’anar a treballar. I jo crec que
també hem de poder dir que al constat del dret de vaga hi ha d’haver la fermesa i la
determinació en mirar d’acordar un marc de relacions laborals que en segons quins
moments primi el que és l’interès col·lectiu per sobre dels interessos particulars. Perquè
tampoc em sembla bé que quan els treballadors d’aquest país enganxen un pont i se’n
volen anar i omplen els aeroports perquè amb el seu esforç han guanyat diners o els han
estalviat per fer un petit viatge, doncs segons quins treballadors facin vagues salvatges i
tirin per terra els somnis i el que s’han guanyat els treballadors en el seu dia a dia. Per tant,
tot a la vida és qüestió d’equilibris, és qüestió de ponderació i és qüestió d’estar realment
centrats i ser realment justos en allò que pretenem reclamar. Nosaltres ens abstindrem en
aquesta moció per no entrar en més disquisicions de les necessàries. Crec que aquests
dies tot el que és aquesta reflexió sobre els qui poden aprofitar-se de la seva situació
estratègica per sempre que hi ha una oportunitat d’or com les que es presenten de tant en
tant en una capital mundial com Barcelona, mirar de treure’n un benefici cap a les seves
posicions. Em sembla que aquest és un debat que no podem obviar, al costat de defensar,
evidentment, que s’hagi de poder declarar una vaga. Aquest Comité unitari de Badalona no
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recordo exactament què va fer, em sembla que és aquell que va anar al Mercat Municipal
Maignon i va obligar a tancar als autònoms que miren de guanyar-se la vida amb el seu
esforç. Em sembla que són aquests. No voldria equivocar-me, però jo diria que són els que
van anar a tancar les parades del Mercat Maingon de la gent autònoma que li costa molt
guanyar-se la vida en un mercat que no va prou bé. Jo, en tot cas, aquella acció sí que la
discuteixo, perquè crec que el lloc on es va anar a practicar aquesta voluntat que tothom
s’afegís a la vaga, no es va fer amb prou correcció en algun cas. No sé què va passar amb
les detencions i no sé què va passar després. Però en tot cas, com que no ho sé i no ens
podem pronunciar, en aquesta moció ens abstindrem.
SENYOR GUIJARRO: Molt breu i per aclarir algun dels temes que s’ha comentat aquí.
Nosaltres la moció, senyor Fernández, la amb presentar a la Junta de Portaveus el dimarts
que tocava, i al veure la petició de paraula per part dels ciutadans vam veure que el senyor
Sallas havia pres la paraula per defensar aquesta moció, crec que li ha donat un caire
badaloní en aquest cas, i ha donat la seva versió del fets que és la seva i que ens pot
semblar del tot respectable. I crec que al final, els ciutadans i ciutadanes tenen dret a
demanar la paraula, sobretot si van lligades a temes d’aquest Ple. La moció, evidentment,
no estava pactada amb ell en aquest cas. De fet, jo me’n vaig assabentar el divendres i el
vaig telefonar una mica per veure què diria, i ha expressat la seva opinió. Al respecte del
315.3 i que el van aprovar els Socialistes, crec que en el Ple d’avui ens n’estem adonant
que tant la gent més jove del Partit Popular, com la gent més jove del Partit Socialista ens
estem tornant subversius, i al igual que vostè vol revisar la llei Wert perquè és una llei que
no li sembla que toqui i ni li sembla justa, nosaltres potser estem d’acord en derogar aquest
315.3. Amb el que, benvinguts a la nova política tant al Partit Popular com al PSC.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies senyor Guijarro. Algú vol fer ús del segon torn.
Passem a la votació de la moció.
SENYORA ALCALDESSA: Passaríem al segon torn de la persona que ha demanat la
paraula, i corroborant el que deia el senyor Guijarro, les paraules que demana la ciutadania
no sempre vénen dirigides per qui ha presentat la moció. De fet, el que fem nosaltres és
que quan hi ha peticions de paraules que tenen a veure amb les mocions fem que
coincideixin en el temps, però necessàriament, com és en aquest cas, van vinculades
directament amb qui la presenta.
SENYOR SALLAS: Gràcies. Començant pel final, gràcies per l’aclariment que ja han fet la
senyora alcaldessa i el regidor Guijarro al regidor Juan Fernández. Queda clar, la meva
paraula no anava dirigida per un grup municipal que havia presentat una moció concreta,
sinó des del carrer, perquè sí, m’ho crec, des del carrer, des d’on es condiciona la vida
política i social dels ciutadans i ciutadanes, creia necessari aportar l’exemple en primera
persona, badaloní. Per concretar algunes paraules que s’han dit en aquest torn, dir, que
això m’ho he deixat a la meva primera intervenció, no només va ser qüestió de tres
detencions i sis més al cap de dos mesos i mig, en relació als fets ocorreguts a la vaga
d’aquell 29 de març del 2012, sinó els centenars i centenars de persones que arreu de la
ciutat van mostrar el seu suport signant fulls d’autoinculpacions. Per tant, gent que aquell
dia va participar o no a la vaga de forma activa, però que en tot cas a posteriori va donar un
suport explícit a aquest dret bàsic de vaga. En segon lloc, senyor Falcó, aquell Comitè
unitari de vaga va fer diverses accions àmpliament explicades i totes elles legals. Parlava
del Mercat Municipal, el Mercat Municipal en el seu moment el president que ho era de
l’Associació del Mercat en aquest moment, ja s’hi va parlar, abans, durant i després, i no
tinc constància que tingués massa problemes amb les accions que es van dur a terme
durant el recorregut. I en tot cas també, senyor Fernández, si té fotografies algun dia aportiles, aporti-les. Parlava d’escopinades, jo en vaig rebre a la plaça de la Vila el 13 de juny del
2015, el dia de la investidura d’aquest nou govern, amb gent que defensava diguéssim el
seu propi partit, jo les vaig rebre. I per últim, també una mica concretant, senyor Falcó, i
sortint un altre cop de la realitat explícita de Badalona i anant més enllà, és veritat, ahir,
avui i demà hi ha una vaga convocada pels treballadors de TMB, que sobretot a la ciutat de
Barcelona hi ha unes certes afectacions, però no podem atorgar aquestes dificultats amb la
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mobilitat metropolitana única i exclusivament perquè hi ha una vaga. Sí és clar, es convoca
vaga uns dies en què els treballadors, diguem que per atenció mediàtica, comunicativa i
política poden fer més fort el seu missatge de reivindicació. Però i si rasquem una mica
més? I si en solidaritat amb els treballadors en vaga comencem a pensar per què des de fa
més de cinc anys no es publiquen els sous dels responsables de TMB? I si ens posem a
pensar els problemes que ocasiona a la majoria de la població els serveis deficients a
rodalies i evidentment a tota la xarxa en la qual treballen els treballadors de TMB? Tinguem
una mica present tot això. I en tot cas, explicitar l’agraïment, ara sí, a què el Partit Socialista
s’avingui a incloure el cas de suport explícit a les persones encausades, detingudes i
encausades aquell 29 de març de 2012 a Badalona per ara, per tenir un record, i per tenirho ven present en properes ocasions. Gràcies.
Votació
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor 15, dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos), Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem MES, Partit dels Socialistes i Guanyem Badalona en Comú.
Abstencions 2, del grup municipal de Convergència i Unió.
En contra 9, del grup municipal del Partit Popular.
4. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA de suport al manifest "Un Pla B
per a Europa", crida per construir un espai de convergència europeu contra
l'austeritat i per a la construcció d'una veritable democràcia.
Al juliol de 2015 assistim a un cop d'estat financer executat des de la Unió Europea i les
seves Institucions contra el Govern grec condemnant a la població grega a seguir sofrint les
polítiques d'austeritat que ja havien rebutjat en dues ocasions a través de les urnes. Aquest
cop ha intensificat el debat sobre el poder de les institucions de la Unió Europea, la seva
incompatibilitat amb la democràcia i el seu paper com a garant dels drets bàsics exigits pels
europeus.
Sabem que existeixen alternatives a l'austeritat. Iniciatives com “Per un Pla B a Europa”,
“Austerexit” o DiEM25 (Democracy in Europe Movement 2025) denuncien el xantatge del
tercer memoràndum d'enteniment imposat a Grècia, el fracàs econòmic que suposarà i el
caràcter antidemocràtic de la UE. Reconegut pel mateix president de la Comissió Europea,
Jean-Claude Juncker, qui va declarar: “No pot haver-hi decisions democràtiques contra els
tractats europeus”.
També som testimonis de la resposta insolidària (en ocasions fins a xenòfoba), de les
Institucions Europees i dels Estats Membres davant l'arribada de refugiats procedents
d'Orient Mitjà i Àfrica, i davant el drama humà que això comporta. Remarcant la hipocresia
del discurs de la UE respecte als DDHH, que de forma indirecta, a través de la venda
d'armes o amb polítiques comercials, és un actor clau en els conflictes que han provocat les
recents crisis humanitàries.
El règim de crisi de la UE, iniciat fa vuit anys i basat en l'austeritat, privatitza els béns
comuns i destrueix els drets socials i laborals en lloc de fer front a les causes inicials de la
crisi; la desregularització del sistema financer i la captura corporativa de les institucions de
la UE a través dels grans lobbies i les portes giratòries. La UE promou solucions falses
negociant, amb gran opacitat i sense amb prou feines control democràtic, tractats de
comerç i inversió com el TTIP, el ZETA o el TiSA, que eliminen el que consideren barreres
al comerç: els drets i normes que protegeixen a la ciutadania, als treballadors o al medi
ambient. És el cop definitiu a les nostres democràcies i a l'Estat de Dret, especialment a
través dels mecanismes de protecció a l'inversor.
L'actual UE està governada de facto per una tecnocràcia al servei dels interessos d'una
petita, però poderosa, minoria de poders econòmics i financers. Tot això ha provocat el
ressorgiment del discurs de l'extrema dreta i de posicions xenòfobes i nacionalistes en
molts països d'Europa. Els demòcrates tenim la responsabilitat de reaccionar davant
aquesta amenaça i impedir que els feixismes capitalitzin el dolor i el descontentament de la
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ciutadania, la qual malgrat tot ha demostrat solidaritat davant la tragèdia humanitària que
sofreixen centenars de milers de persones refugiades.
La societat ja s'ha posat a treballar per un canvi radical en les polítiques de la UE.
Mobilitzacions socials, com Blockupy, la campanya NO al TTIP, el Alter Summit, la vaga
general europea en 2012, les Euromarchas, o l'ingent treball realitzat per nombroses
plataformes ciutadanes i ONG’s, suposen un valuós capital humà, intel·lectual i ideològic
per la defensa dels Drets Humans, el respecte a la Terra i a la dignitat de les persones per
sobre d'interessos polítics i econòmics. Creiem, no obstant això, que és necessària una
major coordinació i cooperació pràctica per a la mobilització a nivell europeu.
Hi ha moltes propostes en marxa per acabar amb l'austeritat: una política fiscal justa i el
tancament de paradisos fiscals, sistemes d'intercanvi complementaris, la remunicipalització
dels serveis públics, el repartiment igualitari de tots els treballs inclosos les cures en
condicions de dignitat, l'aposta per un model de producció basat en les energies
renovables, i reformar o abolir el pacte fiscal europeu – formalment Tractat d'Estabilitat,
Coordinació i Gobernanza en la Unió Econòmica i Monetària.
L'exemple de Grècia ens ha mostrat que per fer front a l'actual conjuntura hem de
conjuminar esforços des de tots els Estats Membres i des de totes les esferes: política,
intel·lectual i de la societat civil. La nostra visió és solidària i internacionalista.
Per aquests motius, volem generar un espai de confluència en el qual totes les persones,
moviments i organitzacions que ens oposem a el model actual d'Unió Europea i
consensuar una agenda comuna d'objectius, projectes i accions, amb la fi última de trencar
amb el règim d'austeritat de la UE i democratitzar radicalment les Institucions Europees,
posant-les al servei de la ciutadania.
Per a això proposem al Ple els següents acords:
Acords:
1. Mostrar el nostre suport i adhesió a les conclusions de la conferència europea celebrada
a Madrid els dies 19, 20 i 21 de febrer..
2. Fer una crida a la ciutadania en general, i a les entitats, associacions i moviments socials
i veïnals de Badalona perquè contribueixin a la difusió d’aquesta iniciativa i s’hi sumin a
aquest
espai
de
confluència,
donant
suport
exprés
a
l’espai
web
http://planbeuropa.es/llamamiento/
3. Fer arribar aquesta moció a les entitats i associacions de la ciutat.
En aquest moment, entra al Saló de sessions la regidora Mª Jesús Hervás Mínguez, la qual
passa a ocupar el seu escó.
SENYORA ALCALDESSA: En aquesta moció no hi ha cap paraula relacionada, per tant,
passarem directament la paraula al senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: Gràcies senyora alcaldessa. No hi ha cap paraula relacionada i els
prometo brevetat, crec que estem fent un Ple que pot passar als anals de la història si tots
ens portem una miqueta bé i no obrim debats innecessaris mútuament. Seré molt breu. Els
acords de la moció ens parlen simplement de mostrar el suport i l’adhesió de l’Ajuntament
de Badalona en la conferència que es va celebrar el passat cap de setmana a Madrid on hi
van participar diversos moviments socials de molts colors polítics diferents. I expressar el
suport d’aquest Ple en el manifest que està circulant que el que demana simplement és
crear un moviment europeu que posi en dubte un dogma de fe que avui molts qüestionen,
tant a dreta com a esquerra, que és el dogma de fe de l’austeritat. Aquestes polítiques que
han consagrat a l’acció de la Unió Europea durant els darrers anys de l’austeritat, ha estat
sent qüestionat per diversos sectors polítics de tot Europa, i també per la majoria de sectors
de l’economia productiva que representen a l’empresariat de la Unió Europea. El moviment
contra l’austeritat avui està rebent el suport d’aquells que es dediquen a manufacturar i a
impulsar sectors productius, no a l’economia especulativa, sinó a aquells que per
entendre’ns, fabriquen coses. Les conclusions d’aquest cap de setmana a Madrid en
aquesta trobada del moviment per un Pla B per Europa, ens demanen fer una crida a la
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mobilització de tota la ciutadania Europea el proper 28 de maig. El que demana aquesta
moció és que aquest Ple municipal secundi aquesta crida a la mobilització panaeuropea
contra l’austeritat el proper 28 de maig. Demana superar ideologies per tal de fer una nova
construcció de l’arquitectura europea que no es basi en el principi d’austeritat i del control
del Banc Central Europeu sobre les polítiques que sobiranament haurien de decidir els
ciutadans i les ciutadanes d’Europa. Demana transparència i informació sobre un tema
cabdal, que són les negociacions entre la Comissió Europea i els Estats Units per impulsar
un tractat de lliure comerç, i demana una cosa que en aquest Ple ja n’hem parlat, i que en
aquest Ple n’hem estat capdavanters a Europa. El passat cap de setmana a Madrid, bona
part dels assistents dels moviments socials que hi participaven, van parlar d’una cosa que
es va iniciar en aquest Saló de Plens, que és declarar el diferencial d’interessos (sí que es
és una merda, senyor Subirana, sí) dels diners que prestava el Banc Central Europeu al
Ministeri d’Economia i Finances, com a deute il·legítim. Doncs bé, aquest cap de setmana,
alguna de les coses que han fet alguns dels experts que s’han reunit en una taula de treball
és quantificar què ha suposat aquests interessos per l’administració pública municipal
Espanyola, i les dades que donaven són de cent deu mil milions d’euros pagats per les
comunitats autònomes i els ajuntaments del global d’aquest diferencial d’interessos. Per
tant, com a Ajuntament tenim una tasca també a fer amb les altres administracions locals
de l’Estat Espanyol, d’Europa i de Catalunya per reclamar al Banc Central Europeu la
diferència d’aquests interessos que afortunadament ja no es paguen, i jo crec que aquest
Saló de Plens i els moviments socials de Badalona hi tenim bona part de mèrit que
finalment es cancel·lés aquest préstec anticipadament per no pagar aquests interessos. I
també parla d’una qüestió que és cabdal en la forma d’entendre la ciutadania europea, que
són els drets laborals. Pensem que cal adherir-nos a aquest manifest perquè una forma de
ser d’Europa i un dels pilars en què es construïa el projecte d’unitat europea, era el nostre
model de benestar social i el nostre model de drets laborals, que era diferent al de la resa
del món, i volem seguir defensant-lo com no només un valor de la unió europea, sinó que el
que volem és estendre aquest valor dels drets laborals i de l’estat del benestar, a la resta
dels països del món. Per tot això, els demanem suport, suport amb una moció que només
diu que cridem a la mobilització el proper 28 de maig i suport a una moció que aposta per
afegir-se amb unes conclusions que breument els he resumit, i que qualsevol persona que
comparteixi els valors tradicionals de l’humanisme sobre el que es va assentar la Unió
Europea en el seu origen, crec i pensem que hauria de defensar. Gràcies.
SENYOR LÓPEZ GONÁLEZ: Ciudadanos no puede votar a favor de la moción porque en la
parte expositiva se explica que asistimos a un golpe de estado financiero, que las
instituciones de la Unión Europea demuestran su incompatibilidad con la democracia y
otras afirmaciones parecidas. Nosotros creemos en la Unión Europea como un espacio de
libertad de empresa, de comercio, de libertad de movimiento de las personas, de mejora del
bienestar, de respeto a las leyes y al estado de derecho. Pero no podemos votar a favor de
una moción que se expresa en esos términos que yo diría que son antieuropeístas.
SENYOR SUBRIANA: Aclarir al senyor Mañas era perquè donada la situació en què estic,
parlava del meu refredat, i no del comentari, més enllà que possiblement no estic d’acord
amb res del que ha dit, però tampoc ho titllaria amb l’expressió que he fet servir
col·loquialment amb el company d’aquí del Partit dels Socialistes. Però més enllà d’això,
nosaltres hi votarem en contra, perquè li hauríem d’esmenar tota i perquè hi ha el cas Grec,
que és el que ve d’aquesta moció, s’ha vist que tot el que es va dir i tot el que es va
proposar després no es va fer. Per tant, el nostre vot serà rotundament en contra.
SENYOR GUIJARRO: Una mica per argumentar. Nosaltres ens abstindrem en aquesta
moció i en aquest sentit, perquè trobem que els acords van en una línia que creiem que és
profundament antieuropeista. Podem estar d’acord en l’anàlisi sobre l’austericidi, en aquest
cas, i que calen d’altres formes de vehicular Europa, sobretot en la part més d’aprofundir a
la democràcia d’Europa. Però hi ha coses en les que no hi podem estar d’acord, i per això
ens abstindrem.
SENYOR GRACIA: Bona tarda, gràcies senyora alcaldessa, veïns, veïnes. Sobre la moció,
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a mi m’agradaria explicar, no m’estendré massa, però sí que m’agradaria explicar una breu
història sobre un país suposadament d’Europa, un país d’Europa en què hi havia comitès
de drenatge d’un llac que s’havia assecat a l’any 1957, al 2010; un país d’Europa en què hi
havia una companyia de ferrocarril que recaptava cent milions i només en sous en gastava
400; un país d’Europa en què aquesta companyia de ferrocarril tenia un sou mig de
seixanta-cinc mil euros; un país d’Europa en què hi havia sis-centes professions les quals la
jubilació era als 55 anys, i estem parlant de professions com perruquers, cambrers, músics
etc.; i per últim, un altre exemple sagnant, un país d’Europa en el que el salari mig públic
multiplicava per tres el d’un empleat privat. Això què generava? Doncs generava que
aquest país de Europa gastava moltíssim més del que recaptava i havia d’anar a Europa a
demanar préstecs per pagar aquest diferencial entre el molt que gastava i el poc que
recaptava. Van entrar al govern uns referents dels que avui governen Badalona o almenys
gran part dels que governen Badalona, i van posar en dubte el pagament d’aquest deute,
d’aquests préstecs per pagar el molt que gastaven en tots aquests exemples i més, que he
posat. I què va passar? Doncs que els creditors van veure que no els tornarien els préstecs
i van deixar de prestar. Quines conseqüències va tenir això? Doncs que aquest país va
tenir un “corralito”, va tenir pensionistes a les portes dels bancs que no podien treure diners,
aquest país es va veure amb dificultats per pagar els sous públics, aquest país es va veure
amb dificultats per prestar els serveis públics. Un país que cal ressenyar que tres anys
abans se li havia fet una quitança, és a dir, se li havia condonat el 50 % del que devia, se li
havia personat el 50 % del que devia, i en tres anys havia tornat a acumular aquest deute.
Aquesta suposada, no sé al que li diuen austeritat, perquè d’austeritat aquí n’estem veient
poca en aquest exemple. Aquest suposat austericidi, aquestes polítiques que venien a
salvar aquest petit país d’Europa, què han suposat? Una situació caòtica, que hagin perdut
el 40 % el PIB en l’any 2015 i que el governant estrella per aquests partits, hagi hagut de
reduir les pensions un 30 % aquest inici de 2016. Repeteixo, reduir les pensions públiques
un 30 % aquest 2016. Per tant, si el mirall en el que ens hem de mirar és aquest petit país,
que no és inventat, que desgraciadament són els nostres veïns grecs, malament anem, i
com que malament anem votarem en contra de la moció. I també volia fer una petita
referència al TTIP perquè moltes vegades aquest tractat es queda en sigles i la gent es
queda allà amb el discurs d’aquests partits dient que el TTIP és molt dolent, que serà
perjudicial per als treballadors. I no és una altra cosa que un tractat perquè les nostres
petites empreses, perquè les nostres PIMEs, perquè els nostres autònoms que
s’embarquen en un projecte, que intenten vendre productes, puguin vendre’ls més enllà de
les fronteres d’Espanya, puguin anar a Estats Units a vendre els seus productes sense
haver de passar sense la quantitat de burocràcia i aranzels que actualment han de passar.
Per tant, és un tractat que tindrà els seus punts de millora, i jo no sóc tècnic ni especialista,
però que en el sentit i l’esperit és realment positiu, no per a un ens que no existeix, no, no,
per a les nostres petites empreses que estan als nostres polígons i que puguin vendre més
enllà de les fronteres d’Espanya. Moltes gràcies.
SENYOR MAÑAS: Amb molta brevetat, com a proposant de la moció, si al senyor Juan
Miguel López el que li molesta és el primer paràgraf de la part expositiva i retirant aquest
primer paràgraf de la part expositiva votaria a favor de la moció, nosaltres estaríem
disposats a retirar aquest primer paràgraf de la part expositiva perquè vostè pogués votar a
favor amb tota tranquil·litat, vostè té la paraula de dir si sí o si no. Agrair l’abstenció del PSC
envers aquesta moció, però recordar-los que si no vaig molt errat aquesta mateixa moció la
va presentar el PSC de Santa Coloma de Gramanet, que no queda massa lluny, el mes
passat, però entenc perfectament que els partits polítics, i més en aquests temps que vivim,
són plurals i diversos i que sovint hi ha matisos entre una localitat i altra. I senyor Gràcia, jo
li he parlat de valors europeus i d’uns acords d’aquesta moció que eren molt senzills, vostè
m’ha parlat de Grècia i del deute. Només vull dir una cosa, que ja hem dit alguna altra
vegada en aquest Saló de Plens, també hi ha un país europeu que a l’any 1953 se li va
condonar el 62 % del seu deute públic, que va acabar de pagar l’últim rebut d’aquest deute
públic a l’octubre del 2010 i després d’aquesta quitança que es produeix al 1953 del 62 %
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del seu deute públic que acaba de pagar l’any 2010 finalitza el seu deute públic, aquest
país es diu Alemanya. Ho dic, perquè la història està plagada d’exemples d’un costat i d’un
altre. I el mecanisme de la quitança del deute per reestructurar i poder aconseguir el
desenvolupament de països no és nou i no s’està demanant només per Grècia i per al sud
d’Europa, el van gaudir el poble alemany i estem molt satisfets que els treballadors i les
treballadores d’Alemanya no haguessin de pagar l’injust deute que d’altres van contreure en
el seu nom. Gràcies.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Agradezco la voluntad del regidor de cambiar algunos
párrafos de la parte expositiva, pero bueno, si vamos a las conclusiones de la conferencia,
Ciudadanos no está a favor de las conclusiones porque creemos que el tratado de libre
comercio con Estados Unidos favorece, no solamente a las empresas como se acaba de
decir, favorece a las personas que quieren ir a Estados Unidos i pueden tener más
facilidades de tener un visado. Por otro lado pensamos siempre que en el aspecto de la
economía hay que ser realistas y las conclusiones del Plan B para Europa, no lo son. Por
eso voto en contra.
Votació
No s’aprova.
Vots a favor 10, dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES i Guanyem Badalona en
Comú.
Abstencions 4, del grup municipal del Partit dels Socialistes.
En contra 13, dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos), Convergència i Unió i
Partit Popular.
En aquest moment surt del Saló de sessions el regidor Xavier Garcia Albiol.
5. Moció que presenten els grups municipals d'ERC-Avancem-Mes, Guanyem
Badalona en Comú, ICV-EUiA de condemna de la tortura en el 40 aniversari del cas
Téllez.
La segona meitat dels anys 60 i els primers anys dels anys 70 del segle passat van ser una
època de gran mobilització social. L’eixamplament i coordinació de la l’oposició
antifranquista, que va permetre una major presència i visualització, va estar acompanyada
de la mobilització de les lluites obreres i veïnals en la contestació davant el règim
franquista. La nostra ciutat va ser protagonista de moltes d’elles: les primeres
mobilitzacions dels treballadors i treballadores de rams com la construcció i la metal·lúrgia i
d’empreses com la Lorilleux, Cros, SABA, Piher o Rivière entre d’altres –com també la
participació a les mobilitzacions a ESESA i FECSA- les assemblees i manifestacions a
l’educació com a l’Institut Albéniz i l’Eugeni d’Ors, o les lluites a Llefià per la creació de nous
espais, zones verdes i equipaments i a Pomar per aconseguir que la B-25 arribés al barri.
El règim franquista, per la seva banda, responia a aquestes mobilitzacions de l’única
manera que sabia, amb repressió i violència extrema. En tenim exemples tant a Badalona
com a les poblacions properes, alguns d’ells amb nefastes conseqüències: la vaga per un
augment salarial dels treballadors i treballadores de COPISA , constructora de la central
tèrmica del Besòs, que va acabar amb l’assassinat de Manuel Fernández Márquez el 3
d’abril de 1973 per un tret de la policia; l’execució a garrot vil del militant antifranquista
Salvador Puig Antich el 3 de març de 1974; o les cinc darreres del franquisme, el 27 de
setembre de 1975, una d’elles, la de Jon Paredes Manot “Txiki”, ben a prop, a Cerdanyola
del Vallès.
El 20 de novembre d’aquell mateix any, Franco moria, però la lluita per la llibertat i la
democràcia va continuar, com també la repressió, les tortures i la violència extrema contra
aquells que lluitaven.
L’11 de desembre de 1975, tres obrers que participaven en un piquet informatiu a Badalona
dins una jornada de lluita per la democràcia i la llibertat convocada per la Coordinadora
Democràtica van ser detinguts. Eren Alfonso Moya, Alejo Castellano i Emilio Contreras.
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Amb ells també va ser detingut Francisco Téllez, que no havia participat al piquet. Van ser
portats a la comissaria de la Guàrdia Civil a la ciutat, que estava situada al Carrer d’Eduard
Maristany, on van passar 3 dies incomunicats en aplicació de la Llei Antiterrorista aprovada
l’agost d’aquell mateix any.
Durant els tres dies que passaren a comissaria, els quatre detinguts van ser fortament
torturats, tal com es demostrà un cop van ser traslladats al Palau de Justícia de Barcelona.
Especialment greus van ser les patides per Francisco Téllez, al qual no van poder ni posar
les manilles durant el trasllat a causa de la inflor que patia i va haver de ser traslladat a
l’Hospital Clínic per ser atès de les contusions.
Van ser les darreres tortures del franquisme, però també les primeres de la monarquia, ja
que enmig d’aquests tres dies de tortures, el 13 de desembre de 1975, el primer govern de
la monarquia era nomenat pel rei Joan Carles, que havia estat coronat el 22 de novembre.
El canvi de règim cap a una monarquia parlamentària no es va produir des d’un procés de
ruptura, sinó de reforma, cosa que va permetre que certs elements del règim tinguessin una
continuïtat en el nou sistema, com el cas de l’aparell policial i repressor o el judicial, que
permetia la seva impunitat. Molts dels principals torturadors no tan sols no van ser apartats
de les seves funcions, sinó que van ser promocionats i condecorats en els cossos policials
o traslladats als nous cossos de seguretat.
Així doncs, no és casualitat que l’Estat espanyol sigui un dels països europeus en què es
presenten més denúncies per tortures contra els diferents cossos de seguretat, més de
6.600 entre 2004 i 2014, segons les dades la Coordinadora per a la Prevenció de la
Tortura. A Espanya encara es tortura, tal i com denuncia Amnistia Internacional,
especialment durant el règim d’incomunicació, que organismes internacionals com el
Relator Especial de l’ONU sobre la Tortura i Altres Tractaments o Penes Cruels i el Comitè
Europeu per a la Prevenció de la Tortura i les Penes o Tractes Inhumans o Degradants han
advertit que afavoreix que es puguin cometre tortures.
Aquests mateixos organismes i organitzacions han denunciat també l’existència de casos
d’arxivament de les denúncies per tortures sense una investigació exhaustiva, que també li
ha valgut a l’Estat espanyol múltiples condemnes del Tribunal Europeu dels Drets Humans
per violar l’article 3 del Conveni Europeu de Drets Humans en l’aspecte procedimental a
causa de l'absència d'una investigació oficial efectiva sobre les denúncies i el rebuig a les
peticions d’administració de proves presentades pels demandants per tal d’aclarir els fets.
N’és exemple la seva sentència el cas Martínez Sala i altres –entre els quals, un badalonícontra Espanya el 2 de novembre de 2004.
A aquestes denúncies i condemnes se li suma la que fa l’Institut de Drets Humans de
Catalunya, en el seu informe La jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans
relativa a Espanya per tortures: Del terrorismes a la criminalització de la dissidència de
setembre de 2013 en el qual alerta que la pràctica de tortures o ús excessiu de la força per
part de les forces de seguretat s’ha traslladat a l’espai públic com a pràctica de repressió de
la dissidència política. En aquest sentit, també el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha
condemnat l’Estat Espanyol per ús excessiu de la força dels seus cossos policials en
manifestacions i actuacions policials.
El cas Téllez i les proves gràfiques que evidenciaven les brutals tortures patides pels
detinguts va servir per promoure una gran conscienciació social sobre les pràctiques
repressives dels cossos policials contra la dissidència, accelerant la creació de comissions
proamnistia a la comarca. Però 40 anys després, observem com les males pràctiques, per
desgràcia, no han desaparegut,completament.
Per aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Badalona, com a màxima representació de la
institució democràtica municipal que vetlla per les llibertats dels badalonins i badalonines,
ACORDA:
1. Condemnar les tortures i crims polítics, especialment aquells comesos per cossos
policials, donada la funció de protecció de la integritat que els atorga la societat.
2. Demanar disculpes públicament a aquelles persones que, per acció o inacció de
l’Ajuntament de Badalona, han patit tortures o agressions per part de les forces de
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seguretat.
3. Demanar als organismes i institucions pertinents la investigació exhaustiva de les
denúncies per tortures i ús excessiu de la força per part de les forces de seguretat,
garantint així el seu dret de reparació i la persecució d’aquells que utilitzen l’autoritat contra
la integritat de persones per motius polítics.
4. Demanar a les institucions corresponents la implantació de mesures efectives per
assegurar la integritat física i mental dels detinguts i detingudes, així com d’aquelles
persones contra les quals es produeixin actuacions policials, i la investigació de les
denúncies per tortures, agressions i/o ús excessiu de la força.
5. Traslladar els acords a la Conselleria de Justícia, la Conselleria d’Interior, el Ministeri de
Justícia, el Ministeri d’Interior, el Parlament de Catalunya, la Coordinadora Catalana per a la
Prevenció i la Denúncia de la Tortura, l’Institut de Drets Humans de Catalunya, el Relator
Especial de l’ONU sobre la Tortura i Altres Tractaments o Penes Cruels i el Comitè Europeu
per a la Prevenció de la Tortura i les Penes o Tractes Inhumans o Degradants.
SENYORA ALCALDESSA: En aquesta moció hi ha una paraula demanada que té a veure
amb el tema, que és la paraula demanada pel senyor Alfonso Moya de la Comissió de
Memòria Històrica, li demanaríem que agafés la paraula.
Senyor Alfonso Moya Cachinero en representació de la Comissió per la Recuperació
de la Memòria Històrica a Badalona. Assumpte: Moció de condemna de la tortura en
el 40 aniversari del cas Téllez.
SENYOR MOYA: En primer lloc aclarir que com que el company José Téllez ha rigut una
mica al dir el cas Téllez, com que molta gent em pregunta si aquest Téllez té a veure amb
l’altre, doncs no tenen res a veure, sí amb la ideologia, que són tots dos d’esquerres,
profundament d’esquerres. A veure, jo, el que passa és que tal i com està el debat no sé si
seria possible introduir un petit afegit a aquesta resolució o aquesta moció, i és que avui fa
35 anys que hi va haver un cop d’Estat, el senyor Tejero quan va dir “todo el mundo al
suelo”, i jo crec que és prou important i té a veure també amb la memòria històrica, que es
podria afegir com a condemna d’aquest intent de cop d’Estat. Perquè tots sabem que
després de quaranta anys de franquisme encara no feia quatre anys que s’estava
consolidant la democràcia, i per tant, no era el Tejero, hi havia molts tejeros. Per tant, jo
crec que això seria molt important, al meu entendre de poder-ho afegir, no només de
condemna d’aquell intent de cop d’Estat, sinó de felicitació de la ciutadania i la força social,
la majoria, va expressar la seva voluntat al carrer de no acaba amb les llibertats, que era
l’objectiu del cop d’Estat del Tejero. Per tant, jo crec que si fos possible, insisteixo, avui que
fa 35 anys, seria força important. Dir en primer lloc, agrair en primera persona, perquè jo
evidentment com tants d’altres, com en Miquel, com molts, vam patir la repressió franquista
aquí a Badalona a Eduard Maristany. Agrair profundament a aquest Ajuntament, al Govern
municipal i a tots els grups que ho puguin recolzar, la sensibilitat i el coratge que han tingut
de recuperar la memòria història. Perquè crec que és prou important, i no perquè vulguem
recordar amb nostàlgia que van estar les primeres tortures de la monarquia, no era el
franquisme, Franco va morir el 20 de novembre. Sinó fonamentalment perquè tots
entendrem que la tortura és condemnable, no perquè siguem nostàlgics, la tortura és
condemnable, i perquè només aquell que ha patit la tortura està en condicions de poder-ho
explicar. La tortura té un component físic, que això es cura al cap de quatre dies, per així
dir-ho. Les ungles creixen, els hematomes i els morats recuperen el to, però la tortura
psíquica aquesta perdura. Jo insisteixo, a nivell personal quan veig un guàrdia civil encara
em poso una mica tens. Dir que al meu entendre, nosaltres fins i tot encara que l’Estat no
ens ha demanat perdó, tenim capacitat de perdonar. Per què dic perdonar? Perquè
nosaltres podem personar però no oblidar, perquè aquell poble que oblida i no revisa la
història i el passat, pot córrer el risc seriós de tornar a repetir, corregit i empitjorat, aquests
episodis en el futur. I prova d’això és l’exemple de l’auge del neofeixisme que està sorgint a
Europa. Per tant, jo crec que això és important que ho retinguem. Dir que per això hem de
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fer una llei contra l’oblit, i això de recuperar la memòria històrica és força important.
Nosaltres, evidentment denunciem el feixisme com a mètode de dominar els pobles. El
feixisme a l’època de Hitler deien que els enemics eren gitanos, jueus, comunistes. Ara, el
neofeixisme diuen que són mexicans, que són islàmics o musulmans, que són romanesos,
en definitiva és una expressió de feixisme que nosaltres hem de combatre. Per tant, jo crec
que és important que entenguem que nosaltres vam patir una repressió molt forta, fruit que
aquí en aquest país es va donar un cop d’Estat per acabar amb la sobirania d’un poble, i
aquell cop d’Estat el va donar Franco amb el poder de l’oligarquia, perquè no volien que el
poble expressés la seva voluntat ni que fos en reforma al servei de la majoria de la societat
civil. Per tant, jo crec que aquest és el fenomen fonamental i que el franquisme es va basar
sobre la base, el fonament per poder sostenir el seu règim, va ser sobre la base de
l’eliminació de l’adversari, van acabar amb Miguel Hernández, amb el mateix Companys,
amb García Lorca, amb Julián Grimau. I després, a les acaballes de la dictadura tots
sabem, com a Almeria, al fill del subgovernador per pintar a la platja pan, trabajo y libertad,
li van disparar un tret, les cinc últimes execucions del franquisme d’aquell mateix any abans
de morir Franco, entre ells el Chiqui, van matar als cinc advocats companys de la Carmena
a Madrid, van matar els sis de Vitoria, quan Fraga Iribarne era ministre d’Interior i que no fa
molt abans de morir li van preguntar si se’n penedia, i va dir no, avui tornaria a fer el mateix.
Per tant, no hi hagut cap penediment per part dels responsables de la repressió. I jo dic que
aquest país només recuperarà la normalitat quan siguem capaços de fer autocrítica, de
revisar la història, perquè mireu, els grans personatges de la història i els països es
mesuren per la capacitat que tenen d’assumir les errades del passat. A Colòmbia no fa molt
en Santos va demanar disculpes a molts sindicalistes que van matar els paramilitars i pares
de l’exèrcit; a Alemanya s’ha demanat perdó pel nazisme; els Argentins ha demanat perdó;
fins i tot el Papa ha demanat perdó per la inquisició i per la pederàstia. Però l’últim, que ha
estat Justine Trudeau, primer ministre del Canadà, ha demanat perdó pel genocidi del poble
indígena de Canadà. Per tant, jo crec que aquí en aquest país falta una llei de memòria
històrica i que aquests que van ser responsables de la repressió Franquista i de la
dictadura alguna vegada s’ha de reconèixer i s’ha de condemnar. I a mi, sincerament,
quaranta anys més tard, ningú, ni a mi, ni a tots, al Miquel, que també és un representant
que està aquí entre nosaltres, ningú ens ha demanat perdó. Per tant, jo crec que ja és hora
que alguna vegada, quan parlem de la reconciliació dels pobles, seria important que la
dreta d’aquest país donés un pas. I jo crec que s’ha de desenvolupar encara una llei de
memòria històrica i jo crec que la llei de memòria històrica jo crec que seria fonamental que
tingués en compte això, reparació, perdó a les víctimes o els seus familiars. I sobretot una
cosa, en el Codi Penal no és possible que fer vaga sigui un delicte i dir en aquest país que
ets franquista no sigui cap delicte. Per tant, jo crec que fins i tot s’hauria de revisar el Codi
Penal perquè ser franquista en aquest país, per delicte de genocidi i perquè no va respectar
la voluntat del poble, fos un delicte. Per tant jo crec que és un repte que també tenim cap al
futur. Ara faré un esment a un paràgraf de l’Albert Camus, del poeta fracès, quan deia Va
ser a Espanya on la nostra generació va aprendre que un pot tenir raó i ser derrotat, que la
força pot destruir l’ànima i que de vegades el coratge no té recompensa. Això és sens dubte
el que explica que gent del món sencer va sentir el drama d’aquí Espanya com una tragèdia
personal. Antonio Machado també afegeix Es un país de linchamientos y masacres, mucha
sangre caïnita tiene la gente labriega. Per últim dir que Antígona, drama grec, deia Enterrar
amb dignitat els morts és una llei no escrita que cap home pot violar. Encara en aquest país
hi ha cent seixanta mil persones a les cunetes que van matar el franquisme i quan un jutge
volia recuperar la memòria històrica, recuperar aquests cossos, el van fer fora i estan fora
de la judicatura. Per tant, jo crec que això és un repte. Per acabar, ara que en aquest Saló
de Plens no tenim una persona que per mi no és representativa d’aquest país, perquè no va
fer res per la democràcia, la democràcia en qualsevol cas la van aconseguir milers i milers
de persones amb la seva lluita. Dir que seria molt important que figurés aquí en aquest Ple,
jo estaria molt satisfet com a ciutadà de Badalona i ho demano a la Corporació municipal,
tres persones que són exemplars, un és l’alcalde Xifré, alcalde de la ciutat executat pel
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franquisme; l’altre és en Joan Peiró, com un gran dirigent sindicalista d’aquesta ciutat i que
va defensar els treballadors a tot arreu, a la fàbrica i al Ministeri de Treball, i l’altre, el nostre
gran president Lluís Companys, que el van assassinar entre els nazis i els franquistes. Per
acabar, dir la frase que va dir Lluís Companys Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir,
tornarem a vèncer.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies senyor Moya, en tot cas agrair la seva
intervenció. Vostè ha fet una proposta concreta, jo el que suggereixo és que la moció, que
és molt concreta i ara passarem a defensar-la, sigui la que s’ha presentat. Però em sembla
pertinent fer esment dels trenta-cinc anys del cop d’Estat, i aquesta condemna de l’intent de
cop d’Estat i que com a Ple ens hi referim. Però no sé si en el moment de discutir la moció
potser seria una mica complicat d’incorporar-la. En tot cas, dono la paraula la ponent de la
moció i valorem en aquests termes si ho fem d’una manera o d’una altra.
SENYOR TÉLLEZ: Gràcies alcaldessa, gràcies veïns i veïnes i a la resta de regidors, i
gràcies a la Comissió de la memòria històrica, perquè Déu n’hi do, no fa molt que van
començar i que aquí en aquest mateix Ple es va aprovar la creació d’aquesta comissió i
Déu n’hi do la feina que ha fet, no només en forma de mocions, que ja en porten unes
quantes presentades en aquest Ple, sinó també a l’hora de fer actes de ciutat. Jo crec que
el nivell de feina que està fent aquesta Comissió no és només perquè siguin persones amb
moltes ganes i molt pencaires, sinó perquè aquesta ciutat té molts deutes pendents a l’hora
de recuperar la seva pròpia memòria història. Per tant, felicitats un cop més per presentar
aquesta moció. Un parèntesi, com deia, jo fa molts anys que he fet recerca històrica i no
tinc cap mena, ni la meva família no té cap mena de connexió amb el senyor Francisco
Téllez. Felicitats a la Comissió, sobretot perquè ha posat sobre la taula d’aquest Ple un
tema que és incòmode, que és el tema de les tortures, que és un tema que és molt
incòmode i acostuma a ser una paraula fins i tot tabú, per a tots els càrrecs electes i
representants de la ciutadania, perquè sembla ser que si admets que en aquest país s’han
fet tortures i que encara es fan tortures, sembla que estiguis posant en entredit la tasca que
fan els nostres cossos policials democràtics. Jo crec precisament, que per posar en valor la
feina que fan els cossos policials democràtics hem de saber destriar les pomes podrides. I
perquè les tortures no és una obsessió que tinguem les esquerres, no és una cosa que ens
haguem inventat. Entre 2004 i 2014 va haver-hi més de 6.600 denúncies de tortures i
maltractaments per part dels cossos de seguretat de l’Estat Espanyol, segons les dades
que aporta la Coordinadora per la prevenció de la tortura. Fins al 2014 l’Estat Espanyol
acumulava sis condemnes del Tribunal Europeu dels Drets Humans per vulnerar l’article 3
del conveni europeu dels drets humans en l’aspecte procedimental, per no haver-se produït
una investigació oficial efectiva davant de les denúncies de tortures, aquests 6.600 que
anunciava abans. Hi ha hagut informes del relator especial de l’ONU, sobre tortura i altres
tractaments o penes cruels, que denuncien que es pot estar torturant, especialment amb
règims d’incomunicació, forenses no independents, durant el procés d’incomunicació en el
que l’advocat és d’ofici, no propi, i també denuncia l’arxivament com a pràctica habitual en
aquests casos. En el darrer informe que es va presentar sí que hi veu un milloria, una
millora en els darrers anys, però segueix marcant que hi ha molt a millorar. En igual sentit,
hi ha hagut informes del Comitè europeu per la prevenció de les tortures i les penes o
tractes inhumans o degradants. L’Institut de drets humans de Catalunya també adverteix
que l’ús excessiu de la força i el maltractament per part dels cossos de seguretat ja no està
reduït només a l’àmbit de les comissaries, sinó que es fa visible, com hem vits i hem patit
algunes persones, el desallotjament a Plaça Catalunya el 15M, el cas de Juan Andrés
Benítez al Raval, el 4F, les vagues que abans hem comentat. I també recordar els cassos
recents de la comissaria de les Corts. Per tant, no és una cosa que ens inventem, no és
una dèria de l’esquerra antifranquista, sinó que és un cas punyent i que és la nostra
responsabilitat com a càrrecs electes, denunciar aquests cassos en cas que tinguem la
mínima sospita de què es produeixen. I jo crec que també és hora que aquest Ple, en nom
de l’Ajuntament, d’una institució democràtica que porta molts anys, demani perdó per tots
aquests cassos que es van produir durant el franquisme i que sigui per omissió o pel motiu
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que sigui, no s’han investigat adequadament. Per tant, jo crec que en nom de l’Ajuntament
cal que aquest Ple demani disculpes a tots aquells militants antifranquistes que van ser
torturats en aquesta ciutat.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: A mi me apena mucho que constantemente por
determinados grupos políticos estemos hablando del pasado, de hace cuarenta años, de la
Guerra Civil, cómo si no hubiera problemas graves en la ciudad, económicos, sociales de
envergadura pera poder tratarlos. I además no es que hablemos de hace pocos años,
porque podríamos hablar de la transición democrática y todo lo que nos ha permitido
progresar, crear universidades, crear hospitales, crear líneas de transporte público, convivir
de una manera pacífica, etc., y hay grupos políticos que se empeñan en buscar lo malo, lo
que nos divide. No lo entiendo, creo que no es una actitud positiva. Antes de hablar de la
moción decir dos cosas, Ciudadanos condena, como no puede ser de otra manera, el golpe
del 23 de febrero y condena la tortura, absolutamente. Pero la moción que se presenta dice
que nuestros cuerpos de seguridad siguen torturando, que tienen prácticas represivas, todo
esto es mentira, la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Mossos d’Esquadra y la policía
local, son unos cuerpos de seguridad que actúan de acuerdo con la legalidad respetando
las leyes, y cuando ha habido algún caso los jueces lo han investigado y si hay un delito se
ha tomado las medidas que correspondan de acuerdo con el estado de derecho. Es un
error intentar criminalizar a los cuerpos de seguridad. Estamos viendo además que la
Guardia Civil, la Policía Nacional, los Mossos d’Esquadra i la policía local, investigan a la
infanta, investigan a presidentes de autonomías, a alcaldes de las primeras ciudades de
España, luchan contra la corrupción, y nos atrevemos a criticarlos. Yo creo que al contrario.
En ésta época que estamos viviendo, si no fuera por las investigaciones de los cuerpos de
seguridad, muchas cosas no saldrían a la luz. Por lo tanto, me abstengo de la moción
porque estemos en contra de la tortura, pero no podemos votar a favor de una moción que
desprestigia a los cuerpos de seguridad.
SENYOR FALCÓ: A mi la moció em sembla bé. En tot cas, nosaltres tenim dues posicions
diferents, jo hi votaré a favor, el regidor Subirana no hi votarà a favor. Jo crec que tenim
una policia plenament democràtica avui i per tant, no em fa cap por que se la investigui si
se l’ha d’investigar. I en aquest sentit, em sembla que el que toca és més agafar-nos amb el
que va passar amb el que s’anomena cas Téllez i amb les persones que van ser
represaliades a les darreres èpoques del franquisme i agafar-nos a això i intentar restituir
això, que no parlar del present, jo ho prefereixo. En tot cas, nosaltres farem aquest vot dual,
jo en tot cas m’hi manifesto plenament a favor. I respecte a la proposta de l’Alfons Moya al
respecte de reconèixer certes personalitats de la ciutat i del país en aquest Saló de Plens,
jo crec que aquesta és una decisió que correspondria prendre en un altre moment, i no amb
una decisió que podria ser apressada. Jo penso per exemple, en Elisa Reverter, que va ser
regidora d’aquest Ajuntament, i va estar en un camp de concentració a França, i també em
sembla que seria molt bonic fer-li algun tipus de record. Però, com jo, hi pot haver-hi altra
gent de la ciutat que creguin que hi ha altres persones que haurien de tenir un lloc de
privilegi en aquesta Sala o en aquesta casa. Per tant, jo aquest debat el deixaria per més
endavant, demanaria o encarregués a aquesta Comissió per la memòria que hi pogués
treballar i ens elevés una proposta i que tots plegats poguéssim reflexionar una mica més a
fons sobre quines personalitat de la ciutat han estat significades en la seva lluita pels drets
civils, pels drets nacionals, per la democràcia i per la llibertat.
SENYORA ALCALDESSA: Senyor Falcó, i sobre la condemna a l’intent de cop d’estat? Ho
dic perquè així ja acabem.
SENYOR FALCÓ: Home, si no la condemno aniríem malament no?
SENYORA ALCALDESSA: Ho dic perquè així tanquem de les propostes que ha fet el
ponent.
SENYORA GALLARDO: Únicament i exclusivament, perquè crec que la intervenció de
l’Alfons Moya ha estat extensa i entenedora cent per cent. Nosaltres votarem a favor,
perquè senyor López, la Transició va ser com diria Vicents Navarro, una transacció. I quan
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tenim encara lleis que els seus pilars o essència parteixen del franquisme, no hi ha
democràcia si no hi perdó. I s’ha de reconèixer que hi va haver les tortures que hi va haver
en el seu dia i els assassinats posteriors en els últims dies del dictador, també a l’any 75, i
que avui dia també es reprimeix pels mateixos fets. És a dir, en aquella època el que
defensava també són els seus drets, llibertats, democràcia, estatut d’autonomia en molts
dels llocs, i van ser reprimits i van ser torturats. I avui, reclamem exactament el mateix,
reclamem més drets, reclamem més democràcia, i no es poden emparar per torturar a
persones, la ciutadania en general que reclama uns drets que estan reconeguts a la
Constitució Espanyola, que vostès n’hi diuen carta magna, i ens les diferents constitucions
o tractats de la Unió Europea, a més de la Carta social de drets d’Europa, entre altres
coses, que condemnen les tortures i avui dia es condemna. Esporàdicament, que no són
els cossos de l’estat en la seva totalitat està claríssim, està claríssim. Però que hi ha tortura
avui en dia... i cal demanar perdó, rescabalar les víctimes com hem dit, i això ens toca
decidir-ho als plens municipals perquè la gent viu a les nostres localitats, i són víctimes. De
fer l’Alfons Moya és una de les víctimes, viu, viu avui en dia, i d’altres persones que s’han
anomenat també. No ens ha de fer cap tipus de por que utilitzem una certa terminologia per
denunciar el que considerem que està vulnerant les llibertats individuals i col·lectives. I crec
que és important també per refrescar, no la memòria, sinó precisament per veure si algun
dia li posem punt i final quan totes les víctimes siguin reconegudes com a tal i les seves
famílies siguin recompensades, no econòmicament com demanen, sinó amb el perdó.
SENYORA ROTGER: Jo la veritat és que anava pel mateix camí, perquè aquell conte de
fades sobre la transició sempre em deixa atònita. És evident que aquell dia no va ser gens
modèlica, ni es van inventar aquell dia les universitats, ni els hospitals. Em sembla increïble
i cada vegada que sento discursos així penso que necessitem més memòria històrica i
molts més historiadors treballant perquè està clar que hi ha bastant confusió sobre aquella
època. I a més, trobo una altra vegada aquest neguit permanent, quan es tracta de
recuperar la memòria històrica, em sorprèn, jo penso que no ens ha de fer por mai, saber
què ha passat. Però ni que va passar l’any passat ni què va passar fa quaranta anys, és
una qüestió sana, sempre és sana la informació. Com a representant d’Esquerra
Republicana de Catalunya - Avancem - MES, que som un dels grups polítics impulsors de
la Comissió de la memòria històrica, evidentment condemnem el sistema franquista, dic
sistema, no només el que va passar aquella època, perquè després és evident que van
continuar certs hereus polítics i ideològics. I denunciem evidentment, la violència en tots els
àmbits en què es va exercir, especialment la repressió contra el sindicalisme i les
mobilitzacions contestatàries amb el règim i ja dic, tota l’herència que va venir després. Hi
ha conflictes mal tancats, com aquest, i també creiem com el senyor Moya, que cal avançar
amb la reparació a les víctimes, amb el perdó i amb una llei com cal de memòria històrica.
Per això, evidentment, hi votarem a favor.
SENYOR GUIJARRO: En primer lloc, agrair a l’Alfons Moya el fet que hagi vingut i ens hagi
explicat en primera persona els fets que van passar i dels que ara fem quaranta anys. I el
mateix reconeixement tant a ell, com al Francisco Téllez i a totes aquelles persones que
van rebre tortures en aquell moment. Al final, el debat ens porta a què tenim tres o quatre
mocions obertes, crec que hem parlat de condemnar el Franquismes, bé, perfecte, jo crec
que en això estem tots d’acord, de condemnar el 23F, perfecte. I el nostre posicionament
sobre aquesta moció, nosaltres formem part de la Comissió de la memòria històrica, amb la
moció que es va aprovar en aquest Ple i la creació de la mateixa, i és una moció, amb
sinceritat, que tenim ganes de votar a favor. Passa que escoltant els portaveus dels
diferents grups coincidim, però clar, no és exactament el redactat de la moció, i això també
crec que s’hauria de matisar. O sigui, si tots tenim clar que la tortura no és una pràctica
generalitzada actualment, tot i que pugui haver-hi casos contra els que hem de lluitar,
nosaltres en el si de la comissió de la memòria històrica els vam passar alguna correcció
que és molt de matís, però que ens feria sentir més còmodes. I per exemple, quan la moció
diu: aquests mateixos organismes i organitzacions han denunciat també la pràctica
generalitzada d’arxivaments de les denúncies de tortura, nosaltres vam proposar que en
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aquest cas es digui: aquests mateixos organismes i organitzacions han denunciat
l’existència de casos d’arxivaments de denúncies per tortures. No podem dir que sigui una
pràctica generalitzada, i segurament hi ha casos. I amb això ens sentirem molt més
còmodes. O per exemple: però quaranta anys després observem com l’ús excessiu de la
força i les pràctiques repressives, per desgràcies, no han desaparegut, i de fet, aquí amb la
Comissió de la memòria històrica havíem transaccionat un text que diu que digués: però
quaranta anys després observem com les males pràctiques, per desgràcia, no han
desaparegut completament. Està clar que algun cas n’hi ha, i aquí podem entrar a matisar
si són molts, pocs o regular, però no podem generalitzar sobre l’ús repressiu de la força
dels cossos de seguretat, perquè al final també ens fem un flac favor tots plegats. Jo crec
que són coses de matís, molt petit, que farien que el nostre grup votés positivament, sinó
ens abstindrem, i em sabria greu abstenir-nos, també ho he de dir, perquè clar, la
condemna als fets que van passar fa quaranta anys del cas Téllez o el cas, que és el
mateix, de l’Alfonso Moya, hi estem perfectament a favor d’un reconeixement en aquest
sentit, però són aquestes petites coses de matís, que jo crec que podríem parlar-les per tal
que votéssim a favor.
SENYORA ALCALDESSA: Abans de passar la paraula, un moment, sobre aquesta
proposta de matisos que entenc que seria l’existència de casos de tortures, en comptes de
la pràctica generalitzada. I no han desaparegut, afegir un completament.
SENYOR GUIJARRO: Els les puc passar textualment, que estan consensuades.
SENYOR FERNÁNDEZ: Jo volia fer algunes aportacions, potser parlar-ho després en
global no?
SENYORA ALCALDESSA: Amb aquestes sembla que hi ha acord. Continuem.
SENYOR FERNÁNDEZ: En primer lloc tot el nostre suport i reconeixement a aquestes
persones, un d’ells va ser Alfonso Moya, que van ser torturats en aquells dies de fa
quaranta anys. jo no havia nascut, per tant, no serveix de molt que jo demani perdó, i
tampoc em pertoca i tampoc penso que li toqui demanar perdó a cap dels que estem aquí,
perquè més enllà del que representem, al final, aquells que us van torturar, o estan morts, o
ja no viuen, o estan malament, i forma part d’un altre règim que no és l’actual i per tant, el
perdó és una mica extemporani. Però en tot cas, també em sembla bé que les institucions
demanin perdó a les persones que han patit tortures, per ser d’esquerres i per ser de
dretes, que també les han patit eh. Fa un parell o tres de mesos es va aprovar aquí una
moció condemnant el franquisme, aprovada per tots els grups polítics, per tots els grups
polítics, i jo feia un discurs semblant al que faré avui. Jo vaig néixer l’any 86, quan ja feia
onze anys que el dictador havia mort, i jo sóc nét de republicà i d’una família també de
dretes, que va ser torturada, va ser perseguida i ho va passar malament també a la
república. Per tant, jo penso que aquest perdó, aquesta disculpa de les institucions cap a
les persones que han estat torturades, insultades i perseguides, ha de ser un perdó
reconciliador, entre l’esquerra i la dreta. Per tant, jo crec que aquestes mocions que vénen
aquí al Ple últimament, i que recalquen i que són bastant reiteratives i repetitives sobre el
que va passar en el passat. Escolti, tot el meu respecte en condemnar a vostè i els seus
companys fa quaranta anys, però aquí hi ha una segona part d’aquesta moció, i li ho he dit
a baix, abans d’entrar al Ple. Hi ha una primera part, que és la pàgina que es veu per
davant, que parla de la seva situació, del que van viure vostès. I després, quan li dones la
volta, parla de l’actualitat, i fa una afirmació, aquesta moció fa una afirmació a la lleugera
que diu clarament, a Espanya es tortura, vol dir que a Espanya encara es tortura. I fa
referència a algunes sancions que han imposat alguns tribunals de Drets Humans i del
Tribunal Europeu a Espanya, escolti, sancions que no només han posat a Espanya, que
han posat a França, que han posat a Itàlia, que han posat al Regne Unit, que han posat al
Estats Units, han posat a Rússia, han posat sancions fins i tot a Cuba, i fins i tot a
Venezuela. Han posat sancions a molts països. Això que a Espanya es tortura, escolti, jo fa
quaranta anys ja li dic que és possible que es torturés, a les dictadures sempre es tortura, a
les de dretes i a les d’esquerres. Però dir en plena democràcia, i que grups que han
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obtingut representació gràcies a aquesta democràcia, que a Espanya a dia d’avui es
tortura, em sembla una salvatjada. Em sembla una salvatjada perquè a Espanya no es
tortura, a Espanya pot ser que a algun policia se li’n hagi anat la mà alguna vegada de
forma puntual, molt puntual, i m’arriscaria a dir que en molt poques ocasions. Però fer una
afirmació com que a Espanya es tortura, 2016, em sembla quelcom molt arriscat. A mi em
sorprèn que el senyor Falcó voti a favor perquè aquí diu que a l’Estat Espanyol es tortura,
de moment Catalunya forma part de l’Estat Espanyol, i per tant, aquesta moció el que diu
és que els Mossos d’Esquadra estan torturant a dia d’avui. Aquesta moció diu que a
Espanya i a Catalunya es tortura, i això no és per res acceptable, perquè al final, el que
estem fent i el que estem veient en aquest Ple de forma reiterada, és que s’està
criminalitzant a aquells que es juguen la vida per la nostra integritat i per la nostra
seguretat. O sigui, en comptes d’homenatjar a aquells que es juguen la vida per nosaltres,
que són les forces i cossos de seguretat de l’Estat, el que estem és criminalitzant-les
reiterativament en cada Ple, i a mi em sembla això surrealista. Que es faci homenatges i
que hi hagi persones de diferents partits polítics que vagin a veure a la presó a terroristes i
que en els plens es criminalitzi a la policia. Que es criminalitzi fa quaranta anys acceptable,
però que es criminalitzi la policia en ple any 2016 em sembla surrealista. I aquests que
parlen de criminalitzar la policia, per què no parlen de Venezuela? Per què no parlen de
Cuba? A Venezuela sap què passa? Que es tortura a dia d’avui, i si penses diferent et
posen a la presó, i als universitaris de Venzuela que pensen diferent i es manifesten, no
només els torturen, sinó que de vegades els maten, i això passa molt lluny, però passa al
2016. Per tant, el que jo recomanaria a aquest Govern que es dedica a plantejar aquestes
mocions que quaranta anys després no serveixen per a res. El que li plantejaria és que ja
que presentem aquestes mocions, també presentem mocions en pro de la llibertat en
països on encara es tortura i encara es mata per pensar diferent.
SENYOR TÉLLEZ: Només volia preguntar si la Comissió està d’acord amb les esmenes
que presenta el grup Socialista, els ponents de la moció estem d’acord, si la Comissió està
d’acord. Llavors, els ponents estem d’acord d’introduir aquestes esmenes del Partit
Socialista.
SENYORA ALCALDESSA: Jo només volia remarcar que el que es vota és el que hi ha aquí
escrit, i que aquí quan es parla es documenta, les dades que posa aquí no se les inventa
ningú, sinó que les diu Amnistia Internacional i les diu el Relator especial de l’ONU sobre la
tortura i altres tractaments o penes cruels i el Comitè europeu per a la prevenció de la
tortura i les penes de tracte inhumà o degradants. O sigui, que no intenteu posar en boca,
no tergiversem el que diu la moció, perquè el que diu la moció és això, i la moció no està
fent una criminalització generalitzada, la moció el que està dient i parla d’Espanya, de
l’Estat Espanyol perquè no és una moció que parli del món mundial, i aquí voldria recordar
que vostès mateixos i en general els regidors acostumeu a dir o criticar quan es fan
mocions que siguin massa generalistes o que fugin de la realitat del que ens afecta a
nosaltres. I per tant, que es posi en context una realitat, ja que parlem de tortura, que es
digui que la tortura no ha desaparegut perquè segons diuen organismes internacionals
encara existeix, crec que no és el mateix que el que vostè ha expressat en relació al valor
que es dóna i el voler fer veure que això és una criminalització. Penso que com ja ha dit el
senyor Téllez quan ho ha exposat, i com jo mateixa he dit en alguns casos que hem parlat
de les forces de seguretat, precisament perquè la gran majoria de les forces de seguret fan
una feina exemplar, precisament per això, quan algú no la fa convé sancionar i convé
eradicar aquesta no correcció perquè sinó aquesta mirada entela o enfosqueix la realitat de
la bona feina que fa la majoria de les forces de seguretat. Per tant, jo diria que si ens
cenyim al que diu la moció amb les correccions que ha proposat el grup socialista i que els
ponents de la moció han acceptat, aquesta no és una moció que digui res més del que diu,
que no és una moció que criminalitzi ni que fugi de context en relació al marc del territori al
que s’està referint. I només afegir també com ja han dit els meus companys, que voler
eludir la memòria no porta a res i que és un bon exercici fer memòria històrica per no repetir
errors del passat. Passem a la votació de la moció. Té dret a rèplica el senyor Moya com a
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final, el que sí que li demanaria és brevetat ja que en aquesta segona volta no pot passar
els tres minuts de cap manera.
SENYOR MOYA: Jo agrair que hagi prosperat la moció. Comentar-li al meu amic Juan
Fernández, que jo no he vingut aquí a parar de res meu, perquè fins i tot jo em considero
una persona afortunada perquè ho puc explicar avui. El Fenrández Márquez que el va
matar la policia per fer una vaga aquí a la tècnica del Besòs malauradament no ho pot
explicar. Per tant, jo crec que no estic parlant d’aquella gent que aquella gent que em va
torturar, i sí mira, hi ha dos veïns de la Guàrdia Civil que són veïns meus, encara no han
mort, com jo, però ells eren guàrdies civils, i no ha passat gres. Però jo no vull que el
guàrdia civil em demani perdó, vull que l’Estat demani perdó, no a mi, a tota aquella gent
que van patir la repressió per lluitar de les llibertats d’aquest país. Insisteixo en el que he dit
al principi, el país i les persones es fan importants a la vida quan són capaços de
reconèixer els seus errors del passat, quan un no té capacitat d’autocrítica és molt fotut que
puguem de reconciliació, i he posat abans prous exemples.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies. En tot cas quedar recollit i queda en acta també
aquest rebuig i aquesta condemna de l’intent de cop d’estat que crec que tots hem
manifestat, en el seu cas no hem preguntat...
SENYOR FERNÁNDEZ: Jo és que crec, alcaldessa, que barrejar coses, vostè abans m’ha
criticar fer una moció in voce...
SENYOR ALCALDESSA: No ho hem afegit a la moció, no s’ha afegit a la moció.
SENYOR FERNÁNDEZ: No s’ha afegit? Llavors evidentment que condemnem el 23F.
SENYORA ALCALDESSA: Hem dit precisament que no ho afegíem perquè no tocava. Però
en tot cas, ja que es donava que era la data d’avui la coincidència i que fa trenta-cinc anys
podíem fer aquesta condemna unànime.
SENYOR SUBIRANA: Només volia dir, com que no he expressat per què voto en contra, jo
anava en la línia del company de Ciutadans, que jo puc estar d’acord amb tot el que ha dit i
condemnem qualsevol tortura. El que no jo estic d’acord és que es criminalitzi els cossos de
seguretat en aquesta línia. Que quedi constància perquè aquí tothom ha expressat i
semblaria que jo estic a favor de les tortures i de qualsevol línia en aquest sentit.
SENYORA ALCALDESSA: Queda clar, està bé que quedi aclarit.
Votació
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor 15, dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES, Partit dels Socialistes i
Guanyem Badalona en Comú i del regidor de Convergència i Unió, Ferran Falcó i Isern.
Abstencions 1, del grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos).
En contra 10, del grup municipal del Partit Popular i del regidor de Convergència i Unió,
Jordi Sobirana i Ortells.
6. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans-Ciudadanos-C's a favor del
compliment de les lleis i de l'Estat de dret.
L'Estat de dret està sotmès a la llei. La llei autoritza, limita i controla l'acció dels poders
públics i privats, es el Principi de Legalitat. Aquesta característica del Estat de dret no pot
donar-se sense l'existència del Control Judicial, que garanteix la submissió dels poders
públics a la Legalitat. Aquesta potestat jurisdiccional d'exercici obligatori, abasta tota
l'actuació de l'Administració Pública i a més, proporciona seguretat jurídica als ciutadans. El
nostre Estat està dotat de Legitimitat Democràtica i com qualsevol Estat de dret, inclou el
Principi de jerarquia. Aquest principi significa que hi ha òrgans superiors a uns altres en las
decisions judicials.
Des que es va constituir la Corporació Municipal de Badalona, el 13 de juny de 2015, i des
de diferents Administracions públiques com l'Ajuntament de Badalona o la Generalitat de
Catalunya, s'han pres decisions o aprovat resolucions que vulneren, ignoren o qüestionen
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la legalitat vigent y els tribunals de justícia de l'Estat. Això suposa un greu perjudici per als
ciutadans i les empreses, la qual cosa comporta inseguretat jurídica i fins i tot un perjudici
econòmic. Per exemple:
El govern municipal de Badalona va decidir incomplir el requeriment de l'art. 85.2 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROF), sobre
l'efígie del Rei. Això, ha provocat un contenciós administratiu amb la delegació del Govern a
Catalunya i una resolució d'Alcaldia per a la contractació d'un bufet d'advocats.
És evident, que aquests tipus de decisions comporten procediments jurídic- administratius,
amb un perjudici i confusió evident als ciutadans, a més d'una despesa innecessària de
temps i diners, que podria ser dedicada a d’altres menesters.
La Constitució Espanyola (CE) en el seu article 1 introdueix la Clàusula d'Estat en la qual
trobem implicacions, una és el Principi de Legalitat.
• En referència al Principi de Legalitat la CE en la seva article 9.3 diu “La Constitució
garanteix el principi de legalitat, la jerarquia normativa, la publicitat de les normes, la
irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets
individuals, la seguretat jurídica, la responsabilitat i la interdicció de l'arbitrarietat dels
poders públics.”
També trobem en la Constitució Espanyola referència a l'Estat Democràtic i els principis
que li acompanyen vénen regulats per l'article 103 CE que diu “L'Administració Pública
serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord amb els principis d'eficàcia,
jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al
Dret.”
A l'Estatut de Catalunya (EAC) es disposa les funcions a realitzar pel Consell de Garanties
Estatutàries que és la institució que s'encarrega d'adequar la normativa que emana de
Catalunya a la Constitució Espanyola (CE). Així doncs en l'article 76.2 que “L'adequació a
aquest Estatut i a la Constitució dels projectes i les proposicions de llei sotmesos a debat i
aprovació del Parlament i dels decrets llei sotmesos a convalidació del Parlament (...) dels
projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern.”
Proposta d’acords:
1. Respectar les lleis vigents.
2. Respectar que al nostre Estat de dret existeix una jerarquia normativa, i que la llei
fonamental és la Constitució Espanyola, que confereix unes garanties, drets fonamentals i
llibertats.
3. No malbaratar diners públics per pagar serveis privats, quan s'incompleix el ROF i sigui
possible evitar l'error d'una manera senzilla, com és el cas de l'efígie o el quadre del Rei.
4. No utilitzar en els acords del ple els termes “insubmissió” i “desobediència” de les lleis o
la legalitat, perquè suposa confusió dels ciutadans davant les administracions.
SENYORA ALCADESSA: Moltes gràcies, senyor López té la paraula.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Yo creo que es muy fácil de explicar, simplemente el estado
del derecho está sometido a la ley, la ley autoriza y limita y controla a los poderes públicos.
La ley en el fondo nos hace libres. Desde que se construyó esta Corporación municipal, en
este ayuntamiento y también desde otros organismos administrativos. Se aprueban
mociones y resoluciones donde se utilizan términos como desobediencia, insumisión o
incumplimiento de la ley. Hay un caso particular, al que me refiero en la moción y es el
gobierno municipal decidió, no cumplir el ROF y retirar o no poner el retrato del rey o la
efigie, que es algo muy sencillo, como consecuencia de esa decisión hay un contencioso
administrativo con la Delegación del Gobierno y el Gobierno municipal ha decidido contratar
los servicios privados de un bufete de abogados y unos procuradores, de manera que va a
costar dinero a las arcas del Ayuntamiento. Ciudadanos piensa que es muy sencillo cumplir
la ley, poner el retrato o la efigie del rey y ahorrarnos ese dinero. Parece una cosa
insignificativa, insignificante pero tiene importancia. Yo creo que estamos aquí para resolver
los problemas de los ciudadanos, para cumplir la ley, si no nos gusta cambiarla pero no
para utilizar indebidamente ese dinero. Por tanto, los acuerdos que se proponen son bien
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sencillos, cumplir la ley, respetar las decisiones de los tribunales, y no utilizar los términos
insumisión y desobediencia porque confunden a los ciudadanos, crean inseguridad jurídica
a esos ciudadanos y a las empresas. Por tanto, nos perjudica.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies. Fem torn d’intervencions. Algú vol expressar
intenció de vot? val. Fem l’ordre habitual? Vostès volen intervenir? no,val, doncs, regidora
Maria Gallardo.
SENYORA GALLARDO: Per manifestar el nostre vot contrari a la moció perquè, senyor
López el primer insubmís és el propi Estat, els propis governs. Estan incomplint la gran
majoria dels articles de la Constitució que garanteixin el benestar i el desenvolupament
integral de la persona. És a dir, l’article 35 el Dret al treball no el garanteix, hi ha més de
quatre milions de ciutadans i ciutadanes a l’atur, o l’article del Dret a l’habitatge, que tampoc
el garanteix, òbviament, en fi, que quan les lleis es proclamen en contra dels interessos
dels ciutadans, als ciutadans quan hem respectat les lleis algú dia tenim que ser
insubmisos, i és una paraula natural que està reconeguda per la Reial Acadèmia Espanyola
i forma part en un moment determinat una decisió col·lectiva i això és el que es fa. Sí,
l’Estat està en contra dels drets de la gran majoria, com ho va fer quan es va reforma
l’article 135 de la Constitució, que prevalien els interessos dels bancs, del pagament del
deute als interessos de la ciutadania i retallant drets en educació, en sanitat, en habitatge,
en transport i en la pròpia qualitat del treball i del benestar en el treball, doncs òbviament,
algú dia els ciutadans hem de dir fins aquí hem arribat perquè no som ni esclaves ni
esclaus. Som ciutadans amb dret i tenim una Constitució que no es compleix. Per tant, el
primer insubmís incomplint les lleis és el propi Estat. Sigui el que sigui, la Constitució és del
77, gràcies.
SENYORA ALCALDESSA. Moltes gràcies, senyora Gallardo. Senyor Lladó.
SENYORA GALLARDO: Perdó, del 78.
SENYOR LLADÓ: Bona tarda, la intenció de vot d’Esquerra Repúblicana-Avancem-Més
també serà contrària a la moció. Deixeu-me agafar-me a la primera frase, precisament de la
moció, que diu “ l’estat de dret esta sotmès a la llei”, el que està sotmès el estat de dret és a
la ciutadania, és la gent i per tant la sobirania popular que pot definir, millorar i canviar
tantes vegades com vulgui les lleis que pertoqui. I, aquí el grup que represento, doncs,
posa de manifest, posa el focus en què en aquest país, en el nostre país a dia d’avui tenim
un mandant majoritari en el Parlament, que conforma una majoria absoluta a favor d’un
canvi de les normes de joc clar, a través de la independència perquè si sumen altres grups
polítics que clarament també estan a favor de canviar les regles del joc, en altres termes
però també a canviar les regles de joc. En el nostre país, el clam popular expressat a les
urnes per la insubmissió, per la revisió del pacte social que ens aplega i que ens situa en un
mateix terreny, doncs, és clarament majoritari, per tant només faltaria que no poguéssim fer
servir aquestes paraules. I, deixeu-me dir una cosa que és que prohibir paraules o
recomanar que no s’utilitzin, doncs, és una mala manera d’abordar el debat, que tenim una
societat madura, perfectament capacitada, doncs, a tenir tots els debats que pertoquin de
forma civilitzada i de forma democràtica i que en això estem.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, senyor Téllez.
SENYOR TÉLLEZ: “La desobediència és la autèntica fundació de la llibertat, l’obedient és
un esclau“, Henry David Thoreau. “La desobediència als ulls de qualsevol que hagi llegit la
historia, és la virtut original de l’home. El progrés ha arribat per la desobediència, per la
desobediència i la rebel·lió” Oscar Wilde. “Ningú està obligat a cooperar en la seva pròpia
esclavitud la desobediència civil és un dret imprescindible”, Mahatma Gandhi. “Qui accepta
el mal sense desobeir, realment està cooperant amb ell”, Martin Luther King.“ La Llibertat
no és gratuïta, estic cansada de cedir”, Rosa Parks. I, per posar un exemple més proper,
“Hi ha moltes lleis que no són legítimes i si això succeeix el ciutadà ha d’estar capacitat per
desobeir”, Arcadi Oliveres. Amb aquests exemples, amb aquestes frases que intento
resumir, una miqueta, els diferents episodis de desobediència que han sigut el motor del
progrés de la història, el que vull deixar palès és que la desobediència civil és un estri de la
democràcia, que es fa servir com a darrer curs per influir en la opinió pública, defensar
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drets fonamentals i només té sentit si es fa de manera pública, organitzada, pacífica i
massivament col·lectiva. Jo crec que, tothom tenim presents exemples recents, l’activisme
antifranquista va ser un acte de desobediència, fa poc, en la darrera moció ho vam estar
parlant, la insubmissió al servei militar obligatori, en el qual també hi ha molta gent que
forma part del govern, la mateixa alcaldessa va ser protagonista d’aquell moviment
d’insubmissió, de desobediència en aquesta ciutat. I, exemples més propers com la PAH, i
el 15-M en els quals també hem participat algunes de les persones que formen actualment
el govern. Simplement per acabar dir que, de moment, no ha calgut que l’Ajuntament de
Badalona hagi de desobeir cap llei, simplement que no es posem d’acord en interpretar la
llei en el cas del retrat del Rei. Per tant, és una cosa completament normal que dues
administracions,a vegades no es posin d’acord en interpretar la llei i s’hagi de recórrer als
tribunals i això no és cap fet excepcional.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies. Sí?
SENYOR SUBIRANA: Nosaltres farem posicionament de vot també diferent, el meu
company votarà en contra i jo m’abstindré.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies. El Partit Socialista. Senyor Guijarro.
SENYOR GUIJARRO: Nosaltres, a veure, és que no creiem que no s’està vulnerant cap llei
en aquest Ple i m’agradaria que no fos així, perquè al final seriem partícips d’aquesta
vulneració. O sigui, que em sembla molt.. bé la presentació d’aquesta moció que diu que
ens he d’adequar a la llei tant al Ple com entenc que als tràmits administratius, o la gestió
administrativa d’aquest Ajuntament, i que s’ajusti a llei, és que em sembla, no sé com es diu
en català però una “perogrullada”. És a dir, que estem d’acord amb la moció, perquè entenc
que tots estem sotmesos a la llei i estic del tot convençut que els procediments que es duen
a terme en aquest ajuntament són d’acord amb la llei. Vull dir, per això dic, no se si ens
hem de reafirmar en que hem de ser legals, no se si és adient el tema de parlar d’això,
nosaltres estem a favor, òbviament, però no entenem tampoc que sigui motiu de debat.
SENYORA ALCALDESSA: Senyor Fernández.
SENYOR FERNÁNDEZ: Molt breu,senyor Téllez per molt que reciti Oscar Wilde, sóc un fan
d’Oscar Wilde. Quan es desobeeix, quan qui desobeeix és la minoria no es fa amb
legitimitat, perquè d’aquesta sala s’ha retirat un quadre de forma unilateral i decidint-lo una
minoria plenària, és a dir, perquè a ningú dels presents que no sigui el Govern se li ha
consultat si aquest quadre havia d’estar o no, per tant, dir-li que desobeir, quan desobeeix
la minoria no és per a res legítim, ni molt menys legal, per tant, jo el que instaria al Govern
a complir les lleis i a que el capritx unilateral d’una minoria no el costi diners als ciutadans.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies. Passem a la votació. A perdó. Si?
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Estoy más preocupado que lo que estaba porque, no en
serio, estoy muy preocupado. Porque después de escuchar la regidora de Deportes, el
regidor de Badalona Habitable y el regidor de Badalona Democrática, el primer párrafo está
recogido de un libro de introducción al derecho de primero en la Pompeu Fabra, está
copiado literalmente. Yo no sé que decirles a los jóvenes que están estudiando derecho,
eso por un lado. Por otro lado, ¿No se que legitimidad tienen ustedes para pedirles a los
ciudadanos de Badalona que cumplan las ordenanzas del Ayuntamiento?, ¿Que legitimidad
tienen ustedes para pedirles a los ciudadanos de Badalona que paguemos los impuestos?,
no lo entiendo. Si no estamos de acuerdo en que la ley hay que cumplirla, que hay que
respetar el estado de derecho, que los jueces están para velar que se cumplan las leyes,
que existe un principio de jerarquía donde cada órgano administrativo tiene que hacer caso
a sus competencias y a sus atribuciones. No vivimos en una sociedad civilizada, esto no
puede ser el salvaje Oeste, que cada uno interpreta que es lo legitimo, o que es lo justo.
Las leyes están, si no les gusta podemos cambiarlas, pero no podemos dudar de que hay
que cumplirlas y más ustedes que forman parte del estado de derecho y que nos gobiernan
y las dictan, ustedes dictan las normas que los ciudadanos de Badalona tenemos que
cumplir. Cómo pueden decir que no las cumplamos.
SENYORA ALCALDESSA: Alguna paraula més? sí, si voleu segon torn pot haver-hi segon
torn. Vull dir no sé si.. crec que no cal, no? val. En tot cas, senzillament abans de passar a
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la votació, diria que senyor López , vostè sap molt bé, que el motiu de l’argumentació sobre
les lleis que es desobeeixen no estem parlant com el senyor Guijarro molt bé ha deixat clar
que era conscient que el tema de Llei administrativa, el tema de les normes que la
ciutadania ha de complir, tot aquest funcionament no estem parlant d’això sinó que estem
parlant de com quan hi ha lleis injustes hi ha motius per fer lluita de desobediència contra
aquestes lleis injustes o contra canvis que ha d’haver a les lleis. Crec que queda clar a les
exposicions que han fet els regidors el diferent matis del nivell del que s’està parlant i crec
que no val la pena allargar-se’n en aquest tema, perquè diem que la voluntat està aquí i ha
quedat també molt clar també que el que vostès fan referència respecte al tema concret de
la imatge del Rei és una diferent interpretació de lleis entre dues administracions que ja
s’aclarirà i estem diguem en el procés d’aclarir-ho. Només vull dir ..
SENYOR LÓPEZ: Que no me interprete. Esa es su interpretación, lo importante de la
moción es el respeto a las leyes y a las normas.
SENYORA ALCALDESSA: Evidentment, però deixi’m que li digui una cosa. Si la llei de
deixes marge d’interpretació, no existirien ni els advocats no hi haurien advocats ni existiren
els processos judicial, sí existeixen és perquè la llei deixa marge d’interpretació. Moltes
vegades hi ha molts litigis en què, inclòs en Dret administratiu hi ha diferents interpretacions
i hi ha tot un procediment. Per tant, no crec que ara calgui entrar aquí però crec que si que
vostè, ja evidentment és una interpretació que ha quedat expressada en les intervencions
dels regidors i que no faci vostè una interpretació del que ells ja han dit, hem parlat dels
termes que hem parlat i no l’interpreti vostè tampoc. Passem a la votació si us plau.
Votació
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor 14, dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos), Partit dels Socialistes i
Partit Popular.
En contra 11, dels grups municipals de Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES, Guanyem Badalona en
Comú i el regidor de Convergència i Unió, Ferran Falcó Isern.
Abstencions 1, del regidor de Convergència i Unió, Jordi Subirana i Ortells.
7. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per garantir la igualtat
d'oportunitats i la transparència als plans d'ocupació gestionats per l'IMPO.
Al Ple municipal del mes de maig de 2013, el grup municipal de ICV-EUiA va presentar una
moció per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i la transparència als plans d’ocupació
gestionats per l’Institut Municipal de Promoció de l’ocupació (IMPO) amb els mateixos
acords que incorpora aquesta moció.
Atès que, segons les darreres dades trimestrals l’atur a la nostra ciutat afecta a 18.168
persones a mes de gener de 2016.
Atès que d’aquestes persones, més del 30% es troben sense cap tipus de prestació o a
punt de perdre-la.
Atès que degut a tot i això, la promoció econòmica i laboral, així com la garantia d’un mínim
vital de subsistència a la ciutadania ha de ser les dues principals prioritats de l’Ajuntament
de Badalona.
Atès que el govern municipal ha posat en marxa, mitjançant l’IMPO un pla d’ocupació amb
els únics recursos provinents de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, sense posar recursos
propis per ampliar el pla.
Atès que la moció presentada el mes de maig de 2013 va ser aprovada amb els vots a
favor de ICV-EUiA, PSC i CiU.
El Ple de l’Ajuntament de Badalona acorda els següents
ACORDS
1. El ple insta al govern municipal a ampliar els mecanismes de transparència i informació
sobre les ofertes publiques d’ocupació i la borsa d’interinatge de l’Institut Municipal de
Promoció de la Ocupació (IMPO) informant i fent partícips de la gestió als sindicats i
moviments socials de la ciutat existents, com l’Assemblea d’Aturats i Aturades.
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2. El Ple Municipal insta al govern municipal a destinar part del pressupost municipal a
finançar un projecte propi de polítiques actives d’ocupació, establint criteris que prioritzin el
perfil dels segments amb més atur de la ciutat, amb especial incidència en les persones
aturades de llarga durada i sense prestació ni ingressos, dones i joves. Per tant el Ple
Municipal demana el govern ampliï ja amb recursos propis el Pla d’Ocupació en marxa tal i
com fan altres ciutats del nostre entorn.
3. El Ple Municipal per tal d’aconseguir la màxima objectivitat i transparència en
l’assignació dels escassos recursos disponibles per el foment de la ocupació d’aquest pla
en marxa insta a l’IMPO a que la selecció final dels beneficiaris del mateix es realitzi en
forma de sorteig anònim entre les persones que compleixen els requisits.
4. Instem al govern municipal a negociar i trobar formules per tal de assegurar que els
serveis bàsics (aigua, gas i llum) no puguin ser tallats a la ciutadania que no pot fer front al
pagament dels mateixos per manca de recursos. En aquest sentit el govern municipal
estudiarà la formula, i la posarà en marxa durant el 2016, per tal de garantir l’accés al
transport públic de les persones aturades sense cap ingrés i les seves famílies.
5. Instem al govern municipal a posar en marxa de forma urgent el Consell Econòmic i
Social de Badalona amb la participació de tots els agents implicats en l’àmbit econòmic i
socio laboral per tal de concertar i desplegar polítiques decidies de foment de la economia i
la ocupació a la nostra ciutat implicant a les empreses badalonines i les grans empreses
concessionàries de serveis que treballen actualment per l’ajuntament.
5.- Informar del resultat d’aquesta moció a l’Institut Municipal de Promoció de la Ocupació,
l’Assemblea d’Aturats i Aturades, la Delegació del Govern a Catalunya i la Generalitat de
Catalunya.
SENYORA ALCALDESSA: Hi ha paraula aquí? no, doncs,senyor Fernández.
SENYOR FERNÁNDEZ: Un moment que prengui seient el meu grup. Bé, aquesta moció i
ho diré sense complexes, és un còpia i pega d’una moció que va presentar el grup
d’Iniciativa fa un parell d’anys. És una moció que va defensar Iniciativa i que va fer bastant
guerra política sobre aquest assumpte, i es dóna la casualitat que el regidor que
encapçalava aquesta crítica i aquesta proposta que es feia, és a dia d’avui el regidor de
Badalona Pròspera i Sostenible i el que té les competències en matèries d’ocupació i el que
és el vicepresident de l’Institut Municipal d’Ocupació de Badalona. És una moció que
proposa que en els plans de formació que gestiona l’IMPO, que és com bé he dit l’Institut
que s’encarrega de l’aprovació de l’ocupació en la ciutat. És una moció que proposa que
aquests plans d’ocupació la selecció dels quals es faci amb un procés que es diu “cec”. El
senyor Mañas en moltes paraules, en breus paraules, com això és una moció que
presentem perquè s’apliqui la coherència d’aquells que criticaven i que ara governen i que
no han aplicat allò que criticaven, vaig a resumir la meva intervenció també en paraules del
senyor Mañas, deia així “ Jo puc tenir molta confiança en tothom però allò que em genera
confiança són els requisits i els procediments. Li demanem que la selecció de persones que
puguin accedir a aquest pla d’ocupació els primers criteris de triar qui compleix el requisits i
qui no es faci mitjançant currículum cec, vol sense noms ni cognoms i sense fotografia. I li
demanem que la selecció final de les persones que puguin accedir a aquest pla d’ocupació
es faci per sorteig” i seguia dient “ que l’única manera de garantir és que no hi hagués cap
distorsió en el procés selectiu d’aquests plans d’ocupació”. Deia per tant, que aquesta
selecció en els plans d’ocupació gestionats per l’Ajuntament es fessin d’una forma distinta,
forma distinta que avui dia segueix tenint vigència perquè si mal no recordo l’Ajuntament i
l’IMPO han realitzat en el que porten de legislatura dos plans d’ocupació i per tant, el que
demanem és que apliquin el conte que contaven fa dos anys.
SENYORA ALCALDESSA: Senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: Si gràcies, senyor Fernández no és conte, primer deixi’m dir-li per mi un
honor que vostè em citi en el mateix Ple que es cita a Mahatma Gandhi i Luther King, per
tant em sento profundament honorat de que vostè em citi en el mateix Ple que aquestes
personalitats, deixi’m dir-li també que per mi és un orgull i pel nostre grup que vostè llegeixi
les nostre mocions i llegeixi les nostres intervencions i estigui d’acord amb elles i una de les
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coses que pot fer si està plenament d’acord amb la nostra acció política és votar-nos en les
properes eleccions o haver-nos votat les passades Eleccions municipals. Nosaltres estem
disposat, senyor Fernández a votar a favor d’aquesta moció perquè seguint defensant el
què dèiem en aquesta moció. Estem disposats tot el Govern a votar-la a favor, deixi’m dir-li
que una de les coses que deia la moció que és que teníem que aportar recursos propis pels
plans d’ocupació per tal de complementar-los, deixi’m dir-li que durant 2015 en el seu
pressupost la complementació d’aquests plans d’ocupació ha augmentat en un 250%, o
sigui,vostès van destinar 94.500 euros de pressupostos municipals en el 2015 pels Plans
d’Ocupació i a la proposta de 2016 de pressupost ordinari municipal que presentarem els
proper dies en aquest Ple, hi ha una previsió de 387.000 euros, per tant, un augment de
292.000 euros. Hi algunes de les coses que dèiem en la moció, ja les estem fent en
aquests moments. Del tema del sorteig i de garantir la màxima, de la millor manera,
possible la igualtat d’oportunitats d’accedir a un recurs que és molt escàs i sortadament que
són el Plans d’Ocupació ho estem treballant des del principi de mandat i ho estem treballant
amb la persona responsable tècnica no designada políticament d’aquests plans. En aquests
moments, s’està treballant tot un nou procediment de sorteig i de selecció de personal de
les persones de plans d’ocupació, que el volem posar en marxa. I, a més a més li dic que
aquest nou procediment, crec que l’hauríem acordar tots els grups municipals, si vostès
estan d’acord abans de portar-ho en un Consell d’administració perquè vostè sàpiga que ja
si està treballant en aquesta demanda que nosaltres fèiem el mandat anterior. I, que va ser
una de les instruccions que aquest regidor va donar, doncs segurament, no al mes de juny
però si que durant els primers mesos de govern als tècnic de l’IMPO. Jo només li faig una
apreciació senyor Fernández, que m’agradaria que vostè acceptés que és en el punt quatre
que a més a més parla d’una competència que en aquest cas no gestiono jo per delegació
de l’alcaldessa, sinó que gestiona la companya Agnès Rotger i parla també de mobilitat que
gestiona el senyor Javier López, i que em consta que tots dos estan treballant en aquesta
línia. Jo li faig una petició, una esmena en veu si vostè és tan amable de recollir-la que estic
segur que sí que ho farà ja que coincidim 100 % per 100% en els objectius i la literalitat de
la moció, que és en el punt quatre quan diu “ en aquest sentit el Govern municipal estudiarà
la fórmula i la posada en marxa durant el 2016, per tal de garantir l’accés al transport públic
de les persones aturades sense cap ingrés i les seves famílies” que puguem eliminar la
frase “ durant el 2016” per un motiu, perquè ens agrada ser molt rigorosos i sé que hi estem
treballant, i sé que el senyor Xavier López està treballant propostes amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, sé que la senyora Rotger està treballant propostes en el àmbit
de al pobresa energètica amb uns fons que vindran de l’Àrea Metropolitana i que ja han
anunciat. Però per ser molt rigorosos i li dic de debò senyor Fernández ens agradaria no
posar durant el 2016 perquè no ens agrada, així com jo li puc dir i li puc garantir que aquest
nou procediment de selecció estarà ja reglamentat per aquest 2016 no ens agrada adquirir
compromisos que no tenim la absoluta seguretat de poder complir, no només com a Govern
sinó que crec com a Institució en general i com a Sala plenària hem de ser molt curosos
amb aquells compromisos que adquirim. La voluntat dels tres grups de govern és de votar a
favor de la moció però sí que li agrairíem que només s’ha de retirar tres paraules “ durant el
2016”.
SENYORA ALCALDESSA: Alguna intervenció, respecte al punt? sí, senyor López.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Yo subscribo las palabras del señor Fernández y
anteriormente del señor Mañas. Lo celebro, y lo felicito porque ciudadanos está para que se
entiendan los rojos y los azules. Broma a parte, y estamos por la labor, y creo que es
acertadísimo y además hay una cosa que el señor Fernández ha dicho y me parece una
buena idea y como estoy en el Consejo de Administración de l’IMPO creo que hay que
llevarla a cabo, no se ha referido a ella señor Mañas, en los procesos de selección quitar la
foto y el nombre de las personas que lo soliciten para intentar ser más objetivos. El voto de
ciudadanos es a favor.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, senyor Subirana.
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SENYOR SUBIRANA: Si, nosaltres ara votarem a favor, també vam votar a favor a la moció
doncs que feia referència el senyor Juan Fernández en aquell moment, perquè va ser
votada per unanimitat de tots els partit polítics inclòs per part del Govern. Però clar, jo
llegint-me el què es va parlar en aquell moment, sí que és veritat que l’alcalde de llavors
que ara no hi és, també va dir que estudiaria la fórmula referent a les ajudes de la gent,a
nivell social, ha fet el mateix discurs que acaba de fer o va fer el mateix discurs que acaba
de fer el senyor Mañas. Per tant, si això és el 2013, estem al 2016 vol dir que en aquest
aspecte no hem avançat gens perquè tornarem a aprovar una moció en la qual tots aquests
aspectes a nivell social els tenim com a deute pendent en aquest Ajuntament. Dit això, jo
també pertanyo al Consell d’administració de l’IMPO, i jo crec que hem de treure aquests
tòpics de l’IMPO quan parlem d’aquests plans d’ocupació, perquè nosaltres sí que vam
plantejar també i estàvem d’acord amb el tema del sorteig en aquell moment i podem tornar
a estar, doncs, d’acord i segurament ens hi posarem, però treure aquests tòpics de que
aquests plans d’ocupació són “dedocràticos”, són a dit. I, és l’amic, del familiar, del no sé
què i del no sé quant. Jo crec que això fa molt mal a l’institució, com ajuntament, governi
qui governi i crec si votem a favor tota aquesta moció, que serà la segona vegada, més
reduïda, però per segon cop, doncs estem tots disposats a trencar amb aquesta, diem
imatge que podem donar de cara a la gent, malgrat sigui sis mesos que puguin treballar,
que els hi va molt bé, perquè el bo seria que poguessin tenir plans d’ocupació o poguessin
tenir a la gent any darrera d’any treballant que és el que necessiten, doncs, nosaltres
estarem sempre donant suport i per tant, doncs, la proposta que feia el senyor Mañas
nosaltres ens hi posarem per intentar, doncs, consensuar allò que estic comentant, trencar
aquesta dinàmica de que sembla que això ho fem de manera parentiu i no a qui realment
pugui necessitar-ho de veritat.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies. Senyor Pastor.
SENYOR PASTOR: Si bé, bona nit. En primer lloc, celebrar aquest idil·li i connexió entre
mandants segons quan s’està a l’oposició o no. Dir, en primer lloc, aquest idil·li perquè parlo
de memòria no me’n recordo, però crec que aquesta moció també la va presentar el Partit
Socialista, crec parlo de memòria, però segurament, bé, aquesta fixació que té el Partit
Popular amb segons quines persones, doncs, també fa a vegades oblidar-se de qui
presenta les mocions. Dir, per una banda hi ha que trencar una llança a favor dels grans
professionals que tenim a l’IMPO, són gran professionals amb una vocació social que a
més, no descriu segons quin missatges que es llancen, missatges partidistes, missatges
amb certs foscos sobre la seva gestió. Jo crec, jo vull posar en valor el treball que fan els
professionals de l’IMPO, i sobretot Alex proposava que traguéssim “posar en marxa durant
el 2016”, jo estaria d’acord en aprovar-la, de fet l’aprovarem perquè ja és una moció que es
va presentar, però sempre i quan en aquest cas la regidora Agnès Rotger ens faciliti els
nombres de quantes llars hi ha sota el llindar de la pobresa. Saber, realment amb dades en
el què tenim que treballar, perquè clar al final tot queda en paper mullat. I, jo crec que és
important saber que tipus d’habitatges, què habitatges hi ha sota el llindar de la pobresa, i
sobretot de la pobresa energètica, que desgraciadament a dia d’avui hi ha molta. Dit això,
nosaltres la votarem a favor i els recordo una cosa, perquè clar aquí sembla que segons el
mandat que hem gestionat, doncs, hem fet molt a favor de la promoció de l’ocupació. Jo,
posaré un par d’exemples, és a dir Cornella de Llobregat o Santa Coloma de Gramenet
tenen una partida pròpia per a plans d’ocupació. No recordo, i segurament serà, doncs, que
no tinc memòria, però no recordo veure una partida pròpia per a plans d’ocupació a
l’Ajuntament en el qual s’hagi fet una oferta pública. Sí que recordo, que s’han gestionat
fons del Fons Social Europeo, del Ministeri del Treball, de la Generalitat de Catalunya, de
l’Àrea Metropolitana, de la Diputació de Barcelona, però mai he vist,sobretot, en el mandat
anterior i en aquest una aposta decidida per al foment de l’ocupació. És més recordo al
començament del mandat anterior un titular que no anàvem a acabar amb l’atur a base de
subvenció pública, i el que calia fer era eradicar aquesta ajuda pública. Home, doncs, jo
evidentment aquí no estaré d’acord, i estarem al costat de tot allò que siguin iniciatives per
a que juntament amb el sector privat poder ajudar a aquestes persones que amés tenim un

Ple. Acta sessió núm. 2 / 23-02-2016

Pàg. 65

Secretaria General

dèficit molt elevat d’atur estructural. En deu anys segurament l’atur estructural en aquesta
ciutat com en tot el país era sobre un 6%, atur estructural són aquelles persones que estan
fora del món laboral, que estan desactualitzades, i per tant viuen bàsicament de les ajudes
que els hi dóna l’Estat. A dia d’avui, jo crec que s’ha doblat, inclòs no ha arribat a duplicarse però està per sobre del doble, jo crec que aquí si que tenim que fer una aposta i aquí és
on l’Ajuntament pot demostrar realment quina és la seva incidència social en politiques
sociolaborals. Per tant, votarem a favor.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies. Sí? regidora Rotger.
SENYORA ROTGER: Si, jo només voldria dir que estem preparant la memòria de l’actuació
de Serveis Socials de l’any passat, que la donarem a conèixer i crec que d’allà podrem
treure dades molt interessants que ens ajudaran a afrontar aquest any, això amb dades a la
mà no només intuïcions o que crec que serà bo per tots conèixer realment la situació i
també que s’està fent fins ara i que farem a partir d’aquest moment.
SENYORA ALCALDESSA: Alguna paraula més? sí.
SENYOR FERNÁNDEZ: Si gràcies, senyor Mañas la distància ideològica que ens separa
m’obliga a no desitjar-los sort perquè la història li faci justícia amb les seves cites, igual que
ho fet amb Martin Luther King o Oscal Wilde, no? Jo crec que és una moció que sí es podia
aprovar en aquell moment es pot aprovar perfectament ara. Han tingut vostè vuit o nou
mesos aproximadament per poder aplicar el què vostès criticaven a l’oposició i també tenen
temps de sobres en l’any 2016, de fet estem en procés de participació en quant a
l’elaboració del pressupost,estem en aquest procés i per tant, tenim marge de maniobra per
poder habilitar partides per a aquest punt quatre, aquest model per garantir l’accés al
transport públic per a persones sense cap ingrés, per tant estem dintre d’un període en el
que encara tenim marge de maniobra per poder realitzar això i per tant no ens sembla
convenient treure’l en aquest moment de l’acord, i jo crec que tampoc canvia molt el sentit,
tampoc hauria de canviar molt el sentit del vot que es tregui això o no, per tant espero que
el seu grup i el Govern voti a favor d’aquesta moció, per coherència principalment i sobretot
perquè és una cosa necessària donat el moment. Jo senyors del PSC, la veritat és que
vostès no van presentar aquest moció en la data en què figura la moció. Aquesta moció en
aquesta data concret la va presentar el grup d’Iniciativa i vostès després es van sumar en
altres mesos posterior presentant una moció similar o tornant a presentar-la conjuntament.
Però en aquell moment, vostès no van presentar aquesta moció, per tant tampoc sé de la
importància de que tenim fixació amb vostè, tenim altres coses en què pensar que tenir
aquesta fixació, per tant jo li diria també que si bé no es destinaven els recursos que vostè
demanda ara per a Plans d’Ocupació, si que dir, jo crec que això s’ha de deixar clar, que la
gestió política i econòmica del Partit Popular a la ciutat de Badalona, va portar a Badalona a
ser la líder en descens de llocs d’aturats en tota la comarca, jo no sé si Cornellà quer taxa
ha de tenir però Badalona és de les menors, té unes de les menors taxes de desocupació
en la comarca i ha sigut durant el govern del Partit Popular mes a mes la que més ha
baixat en nombre d’aturats en tota la comarca, per tant alguna cosa no estaríem malament
quan s’estaven donant aquestes dades en la nostra ciutat i amb el nostre govern.
SENYOR MAÑAS: Sí, només dues un parell de qüestions, recordar-los que si que han
existit en aquest Ajuntament partides sobre l’epígraf Plans d’Ocupació i que en el 2016 en
el pressupost existirà una partida destinada a Plans d’Ocupació de 387.000 euros.
L’objectiu d’aquest Govern i segurament dels 27 regidors i regidores és que algun dia la
partida de Plans d’Ocupació desapareguin tant de l’Ajuntament de Badalona com de les
Institucions supramunicipals perquè no siguin necessàries, perquè en aquest moment els
Plans d’Ocupació són un mal menor i són un pal·liatiu que ajuden a molta gent a sobreviure
el dia a dia i que molt sovint no serveixen per fer inserció laboral . No per la maldat de
l’instrument en sí sinó per la gravetat del problema de l’atur estructural que tenim en
aquesta ciutat. Jo els hi ofereixo també a qualsevol regidor de l’oposició que vulgui a parlar
no amb mi ni amb el gerent de l’IMPO, sinó amb la persona responsable dels dos
processos de selecció que hi ha hagut durant aquest mandat de Plans d’Ocupació per
aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir. Jo garanteixo i poso la mà al foc perquè així m’ho
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han comunicat els mateixos treballadors i treballadores la netedat del tot el procés i la
transparència. Comparteixo plenament les paraules del senyor Pastor respecte a la
magnifica professionalitat de les persones que desenvolupen la seva tasca l’Institut
Municipal de Promoció de l’Ocupació. Dir-los que existeix al 2016 aquesta partida de
387.000 euros destinada a plans d’ocupació, dir-los que existeix també a la proposta de
pressupost de 2016, una partida nova de 280.000 euros destinada al foment de
microcrèdits amb interès zero també per poder fomentar l’economia local als projectes
d’autoocupació i l’ocupació estable i de qualitat a la nostra ciutat. La nostra voluntat no és
fer plans d’ocupació sinó que és intentar generar llocs de treball i lluitar contra la precarietat
laboral, i dir-los una qüestió, aquest govern, uns dels objectius que té macros i qui ens
coneix a les diverses forces que governen la ciutat és prestigiar la política, tornar el prestigi
a la política, tornar el prestigi a la gestió d’allò públic i tornar a guanyar la confiança de la
ciutadania que s’ha sentit desconectada amb la política. Per aquest motiu, no volem
aprovar una moció que nosaltres sabem que durant el 2016 no podrem trobar la fórmula per
garantir l’accés al transport públic de les persones aturades sense cap ingrés i les seves
famílies, que entre d’altres coses és competència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
que no és competència de l’Ajuntament de Badalona. El Govern municipal es pot
comprometre a aquella part del punt 4 que diu “ instem al Govern municipal a negociar i
trobar fórmules per tal d’assegurar que els serveis bàsics aigua, gas i llum no puguin ser
tallats a la ciutadania que no pot fer front al pagament dels mateixos per manca de
recursos”, aquest és un compromís que el Govern municipal pot assumir. Però per
prestigiar la política, per prestigiar aquest Saló de Plens, per prestigiar la nostra tasca, per
tornar a reconnectar amb la ciutadania el què no farem és votar a favor de tres paraules
que sabem que no podem complir. És un exercici de rigorositat, de coherència i de
transparència. Per tant, com que compartim des de la primera fins l’ultima lletra d’aquesta
moció excepte aquestes tres frases, jo el què li proposo als portaveus de govern sinó diuen
el contrari és que nosaltres ens abstenim. Aquesta moció serà aprovada, nosaltres ens
satisfem i ens alegra que sigui aprovada perquè és una moció que la presentà en el seu dia
el grup i estem treballant en la línia del què diu aquesta moció, però els hi diré amb claredat
anirem a dormir més tranquils després d’haver estat rigorosos, transparents i haver dit que
durant el 2016 no ho podem complir. Perquè del que es tracta és de no enganyar a al
ciutadania amb el tema del transport, tota la resta del punt 4 ho podem complir, i el podrem
complir durant el 2016, allò del transport en aquest moment no estem en condicions no
poder-ho garantir, que potser ho podem fer però hi ha negociacions obertes amb una
institució supramunicipal, per això us hi demanem treure aquesta frase i jo crec que tota la
ciutadania ens agrairà que siguem transparents i que siguem rigorosos quan assumim
compromisos en aquesta Sala de Plens. Si vostès retiren “durant el 2016” ho voten a favor
si no ho retiren ens abstenim i la moció s’aprova i nosaltres estem molt satisfets que
s’aprovi aquesta moció. Li sembla alcaldessa? O, afegim “si és possible durant el 2016”,
no? no. Doncs, senyor Pastor.
SENYOR PASTOR: Si, per donar rigorositat a les dades, jo crec senyor Fernández que
abans de parlar s’hauria de mirar les coses, perquè clar, resulta que em parla d’una moció
de maig quan la va presentar a l’octubre i tenim aquí les dades amb la qual cosa vostè està
tergiversant la realitat quan vulgui s’ho ensenyo ho tinc aquí davant per una banda.Per altra
no menteixi, no menteixi, clar que va descendir més el nombre d’aturats en aquesta ciutat
que en cap, perquè va ser on va descendir més el nombre d’habitants. El percentatge no va
descendir, quan vulgui ho comprovem i fent aquí una exposició sobre l’ocupació en els
últims quatre anys, no menteixi, dit això, com aquesta moció jo entenc que al cap i a la fi té
un calat per interès comú i de foment de l’ocupació per a Badalona, jo se la votaré a favor,
de la mateixa manera que vaig votar l’altra, l’altra que també la vam presentar, sí, però no
en la data que vostè va dir.
SENYORA ALCALDESSA. Molt bé, doncs. Hi ha alguna intenció de vot que no s‘hagi
manifestat correctament?
SENYOR SUBIRANA: No sé, nosaltres votarem a favor perquè jo ja ho he dit abans,
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malgrat que el què abans es feia des de l’oposició i era bo, jo entenc senyor Mañas que
quan està al govern també ha de ser bo. Aquests canvis, perquè al final a qui repercuteix i
on repercuteix és a la gent que necessita d’aquests plans d’ocupació. I un lleugerament
quan està a l’oposició fa mocions, que segurament, doncs, ja el Partit Popular la va aprovar
i entenc que aquest govern, més enllà, jo estic d’acord amb aquest detall, jo estic d’acord
en posar “si és possible”, però l’esforç d’aquest govern i més de vostè que la va presentar
en aquell moment d’intentar que avui s’aprovi per unanimitat jo crec seria el seu. Però,
nosaltres votarem a favor, igual com vam votar l’anterior vegada.
SENYORA ALCALDESSA: En tot cas, només afegir ara la proposta sobre sí votem
l’esmena, que crec que l’exercici que molt cóps que aquí en el mateix Ple es demana que
les mocions siguin reals, abans hem fet referència quan parlàvem del tema d’ensenyament
el fet que nosaltres sapiguem que allò que estem aprovant tenim les eines per poder-ho
complir. I en aquest cas el tema, és per no caure en demagògia, el tema del transport,
mireu, nosaltres ara estem treballant sobre modificacions de temes de tarificació social amb
Transports metropolitans fins al marc de l’Àrea metropolitana i aquest punt en concret no
està prou avançat per treballar-ho com per poder dir que durant el 2016 es podrà garantir.
Llavors dir que ho farem quan no sabem si ho podrem fer, per això jo proposava que
diguéssim “a ser possible dins del 2016” perquè la intenció és que sigui durant el 2016,
però no ho podem garantir. Doncs, aprovar una cosa que sabem que potser no la podem
garantir, per coherència ens sembla una miqueta...
SENYOR SUBIRANA: Perdoni senyora alcaldessa, estic completament d’acord però no
m’ho digui a mi, digui-li al senyor Mañas que el 2003 va fer aquesta proposta, exacta, igual i
per tant allà hauria de saber tot el que vostè està dient quan un està a l’oposició. A mi no
m’ho digui, perquè nosaltres que hem estat al govern i a l’oposició aquest exercici i ho porto
repetint que presentem mocions a vegades que no es poden complir. I quan un està al
govern fa la reflexió que vostè fa i quan està a l’oposició fa la reflexió que fa o interpreta les
coses com el senyor Mañas. Per tant, jo, a mi ja m’està bé, jo ja li dic que amb l’esmena hi
estic completament d’acord però la reflexió aquesta digui-li al senyor Mañas que és qui al
2013 va presentar aquesta moció sabent que no és podia dur a terme. I no fa falta repetir ni
llegit tot el què va dir perquè seria molt llarg , perquè discurs el senyor Mañas amb el sentit
contrari en té moltíssim i en va tenir també en aquell moment. Per tant, completament
d’acord i si és vota l’esmena nosaltres la votem i endavant. El què volem és que això tiri
endavant ja ho he dit, si el 2013 ja portàvem aquest punt i el tornem a portar el 2016 vol dir
que no he avançat, i per tant completament d’acord amb la línia que està dient.
SENYOR MAÑAS: Jo els hi proposo, jo faig una esmena “in voice” proposo que votem
dues coses, la moció amb l’esmena i la moció sense l’esmena.
SENYOR FERNÁNDEZ: Veig massa creativitat.
SENYOR MAÑAS: No, això és possible i s’ha fet en aquesta sala de plens alguns vegada,
no?
SENYOR FERNÁNDEZ: Jo, si em permet alcaldessa que la parafrasegi, que faci un
parafraseig del que m’ha dit vostè anteriorment. Hi ha hagut una setmana i mitja abans
d’arribar a aquest Ple per poder negociar aquest punt, i jo el que els hi demanaria és que
facin una bona negociació, que sigui dintre del 2016, ja que està allà la Colau que ho
solucionarà tot, farà que plogui, i que hi hagi autobús per a tothom, doncs, que facin una
bona negociació i que es pugui aconseguir això el més aviat possible, perquè la veritat hi ha
moltes persones a l’atur a Badalona i això seria molt positiu per a elles.
SENYORA ALCALDESSA: Sí?
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Yo creo que por orden de menor a mayor.
SENYORA ALCALDESSA: Seguim l’ordre perquè estem fent depenent de qui demana la
paraula.
SENYOR LÓPEZ CEGARRA. Jo, o sigui, tinc un dubte, això quan es va aprovar? Perquè si
es va aprovar ja s’està complint,no?, o sigui que ens donareu això i ja s’està complint,no
estem fent res diferent, no? El que passa ho va aprovar i no l’he esteu complint, no vau
aconseguir que es complís. És així ?
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SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Una propuesta que hago, es que igual que en los
curriculums decimos que seria una buena idea quitar la foto y el nombre, pues a lo mejor en
las mociones tenemos que quitar el nombre a la moción de quien la propone y a lo mejor el
señor Mañas hubiera votado a favor, sin ningun problema.
SENYORA ALCALDESSA: Jo crec que està clar i que no toca enrocar-se penso que la
intervenció que ha fet el regidor Javier López defineix molt bé, molt bé l’esperit del que
estem discutint, vostès el 2013 van aprovar literalment aquesta moció i ara l’han de tornar a
presentar perquè no la van complir, és a dir el fet de que s’aprovés el 2013 no va generar
cap acció per aprovar i per aconseguir el que vostès mateixos havien aprovat. En tot cas, si
la tornen a presentar és perquè això no està fet. Llavors, nosaltres el que diem és,
totalment d’acord, la subscrivim totalment, l’únic és que no volem dir que segur que ho
farem a dins 2016 perquè no sabem si segur podem fer dins del 2016 i és un exercici de
sinceritat política i en el meu cas senyor Subirana com que jo no hi he estat mai a la
oposició, doncs, no puc dir, ara parlo per mi, no puc dir que canviï, jo crec que és un
exercici de sinceritat política i en aquest cas, doncs, és tan senzill i no crec que valgui la
pena enrocar-se en això. Sí vostès, el que està clar, és que si la moció s’aprova, a més
nosaltres hi estem absolutament d’acord i l’única discrepància és aquesta, com que la
moció s’aprovarà nosaltres treballarem per aconseguir-ho encara que ens hi abstinguem,
perquè la voluntat és que això tiri endavant i és només un exercici de coherència, diguem
d’ètica política el que estem fent.
SENYOR RIERA: Senyora alcaldessa jo no vull intervenir perquè el portaveu, doncs, ja s’ha
explicat prou bé però com que jo era vicepresident de l’IMPO i sentia dir moltes coses i que
col·locàvem gent, jo deia soc un pobre desgraciat jo no he col·locat mai a ningú, jo no sé
com s’ho munten, la veritat és que no he col·locat mai a ningú, ni a l’IMPO i era el
vicepresident. Ho dic, perquè ara es diu que són magnífics professionals i que allà no hi
havia ni trampa ni cartó, perquè la gent, faltaria més, però en aquella època no es deia això.
Però faig referència a la meva intervenció a dues qüestions que s’han dit aquí, una la que
ha dit el grup Socialista de què no ha baixà el percentatge, miri sap que passa que Internet
és un dimoni i un no sap gaire però mira i veu que percentualment si que baixava i ho diu
l’IMPO per tant, vostè ha dit que no baixava el percentatge i ho diu l’IMPO i li convido a
mirar-ho perquè m’he entretingut mirant-ho ara fa un moment. Senyora alcaldessa, miri
nosaltres plantegem aquesta moció, en referència al que ha dit ara últimament perquè
vostès no posem en practica allò que varem pregonar. És a dir allò que predicàvem fa un
any no ho posen en pràctica i portem aquesta moció per posar de relleu, doncs, una
situació que vostès volien i demanaven, vostè no perquè no estava, és evident que això és
un tema bàsicament d’un dels seus tinents d’alcaldes. Però es demanava una cosa que no
s’ha complert, si s’hagués complert, si s’hagués fet, si el senyor Mañas hagués fet aplicar el
que ens proposava quan estava aquí, perquè aquí ho vaig dir el plenari passat i no vull
tornar-ho a repetir ara. Aquí era un i aquí és un altre. Aquí era un home aguerrit i aquí s’ha
convertit en un senyor acomodat. I, per tant, clar, vull dir, sí vostès haguessin fet i
haguessin posat en pràctica allò que el senyor tinent d’alcalde, doncs volia, no faria falta
presentar aquesta moció. Per tant, no ens atribueixin a nosaltres el fet que no l’hem aplicat
vostès no l’han aplicat, ni vostès tampoc. Per tant, doncs anem a aplicar-la. I fem com diu el
senyor Subirana que no sigui això paper mullat, és a dir que l’aprovem i la posem en
pràctica ara tots plegats. Nosaltres perquè la vam votar a favor i és veritat que no la vam
posar en pràctica i vostès perquè van fer la proposta i tampoc ho ha posada en pràctica,
doncs repartim culpes i ho posem en pràctica, aquest és el tema.
Votació
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor 16, dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos), Convergència i Unió,
Partit dels Socialistes i Partit Popular.
Abstencions 10, dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES i Guanyem Badalona en
Comú.
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8. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i ERCAvancem-MES per millorar la mobilitat i garantir l'accés universal a Can Ruti.
L'any 1971 el Instituto Nacional de Previsión aprovava la construcció d'una residència
sanitària a Badalona en uns terrenys de deu hectàrees cedits per l'Ajuntament de
Badalona, corresponents a l'antiga finca de Can Ruti. Aquest havia de ser el tercer gran
hospital de la Seguretat Social a Barcelona. El govern municipal va donar uns terrenys a la
muntanya provocant així el primer problema de accessibilitat.
Però no va ser fins el 14 d'abril de 1983 quan el president de la Generalitat de Catalunya va
inaugurar l’hospital Germans Trias i Pujol, en honor de Joaquim i Antoni Trias i Pujol, dos
catedràtics de cirurgia d'origen badaloní represaliats pel franquisme.
L’any 1999, la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona (FAVB) va encapçalar
l’oposició i resistència a la privatització de l’aparcament de l’Hospital, aconseguint un
compromís signat a finals de l’any 2002 amb l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de
Badalona, així com amb l’Institut Català de la Salut (Generalitat de Catalunya) a través del
qual es tornava a la situació anterior, garantint que l’aparcament seguia sent completament
gratuït.
Certament, des de llavors el complex on es situa l’Hospital de Can Ruti s’ha anat ampliant i
acollint altres serveis i equipaments de referència local i comarcal com l’Institut Guttmann,
el Tanatori, la zona universitària, l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras,
etc, aquets serveis no solament són de referència per la nostra ciutat sinó també per la
nostra comarca, tot això fan augmentar les necessitats de mobilitat a la zona, posant en
relleu la demanda que des de la FAVB fèiem de millora del transport públic i la mobilitat.
Millores necessàries i llargament reclamades tant des de la FAVB com des d’altres
moviments com la Taula de Mobilitat de Badalona, fent especial èmfasi en la necessitat de
l’arribada del metro en aquesta zona.
Cal remarcar que en altres centres hospitalaris com són el de Bellvitge, el de Vall d’Hebron
o el mateix Hospital Municipal no tenen aquets problemes d’aparcament de vehicles privats
perquè simplement estan ben comunicats amb transport públic.
Actualment, a Can Ruti, ens troben amb un transport públic de superfície amb línies molts
llargues que fan la sensació que en compte d’anar a l’Hospital estàs fent un recorregut
turístic per la ciutat, amb vehicles i parades en el seu recorregut poc o gens adaptades per
les persones amb mobilitat reduïda que fa poc atractiu la seva utilització, tant per usuaris
com per els treballadors i treballadores.
Per tots aquests motius, i a proposta de la FAVB, es proposen els següents:
ACORDS
1. Reactivar la Comissió firmant dels acords de 2002, formada per representants de
l’Ajuntament de Badalona, Generalitat de Catalunya i Federació d’Associacions de Veïns de
Badalona, per definir i millorar les polítiques de mobilitat a la zona de Can Ruti.
2. Ampliar la Comissió amb representants dels Grups Municipals, la Taula de la Mobilitat i
la Plataforma pel Transport Públic de la ciutat.
3. Posar com a prioritat futura l’arribada del metro a la zona de Can Ruti.
4. Millorar el transport de superfície, optimitzant els recorreguts, i els temps d’espera i la
freqüència.
5. Millorar la accessibilitat dels vehicles com a les diferents parades de transport públic.
6. Col·locació de panels informatius amb horaris d’espera a totes les portes d’accés de
l’Hospital i consultes externes.
7. Incentivar entre els treballadors i treballadores, la utilització del transport públic i com a
mínim impulsar la utilització del seu vehicles privats com a transport col·lectiu.
8. Marcar com objectius de la comissió la valoració de les diferents propostes per tal de
solucionar els problemes de mobilitat de la zona en base a criteris objectius i tècnics, i
deixar de banda qualsevol plantejament de privatització de l’espai públic (zona blava)
sense abans no haver potenciat les mesures anteriors que beneficiïn a la gran part de la
població.
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9. Comprometre’s a buscar una solució de manera consensuada per tal de garantir l’accés
públic a la zona.
SENYORA ALCALDESSA: Molt bé aquesta moció,hi ha una paraula demanada que hi fa
referència per part del senyor Antonio Flores i del senyor Julio Molina de la Federació de
l’Associació de Veïns de Badalona. Tenen la paraula, si us plau.
Senyor Antonio Flores Fernández de Córdoba / Julio Molina Barthe en representació
de la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona (FAVB). Assumpte: Moció per
millorar la mobilitat i garantir l'accés universal a Can Ruti.
SENYOR FLORES: Bona nit, serè ràpid perquè jo entre d’altres d’aquí a una hora he de
començar a treballar, amb la qual cosa. Bé, una miqueta la moció que agraïm que la
presentin un parell de grups és degut a que des de la Federació de Veïns igual que la resta
d’entitats de la ciutat no podem presentar directament la moció, per tant tenim que fer ús
dels diferents grups municipals que si que podeu presentar aquesta moció. De fet nosaltres,
pretenen que l’objectiu d’aquesta moció, és una moció de consens de tots els grups
municipals perquè entenem que la proposta que fem d’accedir a Can Ruti d’aquest accés
sigui universal, ha de ser un acord, que és resoldrà més allà d’aquesta legislatura amb la
qual cosa entenem que ha de ser un acord de tots els grups municipals per poder porta-la a
terme més enllà del mandat d’aquesta legislatura. Aquesta moció, no volem entrar en el
tema de la zona blava de Can Ruti, entenem que això és una aplicació de l’ús social de
l’espai públic, sinó que defensem el que dèiem, defensem un sentit d’una moció que sigui
universal. I en aquest sentit, sobretot el plantegem, partint en el preàmbul de la moció,
partint que el handicap primer és que es va decidir fer un hospital a la muntanya, que es va
trigar molts anys en posar-ho en funcionament perquè d’entre altres coses faltaven els
serveis, perquè es va fer ja un intent de privatització d’aquell espai públic d’aparcament i no
es va resoldre. Perquè també són conscients que Can Ruti va més enllà del servei
hospitalari sinó que també està la Guttman, està tot el Centre universitari, està el Tanatori, i
està també la Fundació Josep Carreras. Tot això fa que sigui necessari una solució més
enllà del tema del vehicle privat per al tema de mobilitat. En aquest sentit el que proposem
és, un, reactivar una comissió que pugui propostes de millora de l’actual transport públic, de
superfície, millorar-lo en mesures que ja plantegem en aquesta moció i que s’incorpori en
aquesta comissió a part de l’Ajuntament, la FAVB i la Generalitat, que també s’incorporin
els Grups municipals, la Taula de Mobilitat i la Plataforma pel Transport Públic. Perquè ha
de ser amb aquesta eina de treball on podem trobar les solucions. Amb un horitzó concret
que creiem que la solució aquesta universal que és l’arribada del metro a Can Ruti. En
aquest sentit, us demanem a tots els Grups municipals des de la FAVB que teniu que fer
vostra a aquesta proposta, que aquesta és una solució definitiva, i que a partir d’aquí si que
podem passar de què ús es té fer en l’espai públic de Can Ruti. Per últim, solament dir que
hi ha molta possibilitat d’aquesta millora i aquesta millora és possible amb eines com és la
modificació de l’actual recorregut, el tema de freqüència.Tenim que incentivar l’ús de
transport públic però això no es farà a través de privatitzar places d’aparcament, siguin la
mateixes, si hi ha 1000 places, per molta zona blava que hi posem hauran 1000 places, i
això és insuficient. Com comentava, això no només és per a usuaris de Can Ruti,
treballadors i treballadores, sinó que aquells centres són centres de referència a nivell
comarcal i a nivell nacional. I això fa que sigui incompatible l’actual model de mobilitat i
insuficient i hem d’avançar cap a aconseguir el metro com un objectiu de ciutat i de
comarca. Deia, hem demanat la paraula jo com a membre actual del secretariat de la FAVB
i també Julio Molina perquè va ser des del 99 va ser el president que representava aquesta
lluita, volíem donar-li continuïtat i també ara degut a aquesta hora per a mi també és un
handicap perquè així podré sopar i anar a treballar, perquè si que jo no com algun membre
d’aquest plenari no em puc permetre de no assistir a la meva feina o anar-me’n abans de la
feina. Gràcies.
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SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, senyor Antonio Flores. Ara parlarà de la moció
el senyor Javier López.
SENYOR LÓPEZ CEGARRA: Bona nit a tothom, ara ja gairebé. Dir que des del nostre grup
municipal no només defensem que cal treballar amb totes les parts implicades per trobar
solucions consensuades. Creiem que aquestes línies de treball no només han de respecte
a l’aparcament sinó que han tenir una visió conjunta de la mobilitat d’aquesta zona. Perquè
dic això? , molt senzill si mirem en un mapa el recinte i situem la ubicació dels diferents
elements ens adonarem que tenim una part exterior que prioritza el cotxe per sobre de les
pròpies persones. A Can Ruti no es pot accedir caminant per manca de voreres en alguns
trams, les parades d’autobusos queden lluny de les entrades principals, el que dificulta a la
gent, persones amb criatures, cadires de rodes, persones amb crosses, etc, desplaçar-se
des de la parada fins a la porta, travessant un pàrquing on sovint trobes cotxes
obstaculitzant el pas per manca d’espai. A això cal afegir que les places per a persones
amb diversitat funcional sovint no són respectades com van explicar la Plataforma Deixem
de Ser Invisibles a la primera trobada que vam tenir amb ells, des de que vaig entrar a ser
regidor. Des del govern defensem a nivell de ciutat una mobilitat sostenible i en aquest
sentit apostem per l’ús del transport públic i els mitjans de transport no contaminants.
També creiem que cal estudiar el transport compartit o altre vies que permetin millorar les
mobilitats dels treballadors i les treballadores. En conclusió, si a continuar treballant amb
totes les parts implicades, si a fer-ho des d’una visió de conjunt, si a treballar la mobilitat
sostenible de forma global.
SENYORA ALCALDESSA: Senyor Lladó.
SENYOR LLADÓ: Sí, una breu intervenció per donar les gràcies a la FAVB per la
presentació d’aquesta moció que ens convida a un debat, que és un debat que com ha
expressat el regidor Javier López és de la mobilitat en el seu conjunt però que també és de
la mobilitat en aquest hospital que és un hospital de referència, que és un hospital del qual
com a ciutat ens omple d’orgull i sempre el situem com a un dels grans capitals que tenim
com a municipi i que en canvi no ofereix un bon servei en el què és l’accessibilitat a la
ciutadania i als treballadors. Malgrat si que ofereix un bon servei en l’atenció mèdica i en la
investigació. Apuntar breument per complementar el que ha comentat el regidor
responsable de mobilitat, que la congestió o més aviat el col·lapse de l’aparcament de Can
Ruti és molt elevada, està molt situada com sabeu i segurament patiu als matins de set, dos
quarts de vuit fins a les dues, dos quarts de tres. Que aquest és un problema, que no és un
problema recent, és un problema segurament endèmic pel mateix origen de l’hospital i del
perquè es va posar on és va posar. Però que en tot cas, és un problema que anirà a més,
perquè com sabeu i també és una cosa positiva però que té excepcionalitats, en aquest
cas, que no ens ajuden a arreglar el tema hi ha tot un eixamplament de les instal·lacions
vinculades, especialment a l’àmbit de la investigació, doncs que farà molt probablement que
aquest problema que hi ha és un problema dramàtic de congestió que pateixen molts
ciutadans vagi a més . Per tant, és imperiós, doncs, que aborden aquest tema, que
l’aborden amb valentia, que l’aborden també conscients dels prejudicis econòmics que té
sobre treballadors i sobre ciutadans de pèrdua de temps, la incomoditat i el servei indigne
que pateix, doncs, el ciutadà. I també un tema que no és menor, que són riscos també de
seguretat,doncs, tots aquests vehicles aparcats on no toca i que en casos d’evacuació
podrien realment provocar molts problemes. Celebren el debat, celebren la moció, l’hospital
ho necessita, la ciutat també i en tot cas, en ganes de posar-nos a treballar amb aquesta
Comissió tècnica, buscant aquest consens i buscant també, doncs, aquestes solucions que
sempre i amb això jo crec que tenim un acord tots plegats, aquests dies hem parlat molt
amb la FAVB que hauran de ser solucions en plural. És a dir, que no trobarem una clau que
obrirà, doncs, aquesta porta si no que seran múltiples solucions, per tant parlar de plural
amb la solució i parlar també d’un tempo i d’aquí la moció que avui es porta a aprovació,
doncs defineix una mica una gradació, hi ha alguns passos que han de ser presos i algunes
mesures que s’han de posar damunt la taula i que són prèvies a l’estudi de determinades
solucions que suposo que després sortiran en el debat, efectivament, van ser solucions que

Ple. Acta sessió núm. 2 / 23-02-2016

Pàg. 72

Secretaria General

van estar en una Taula de debat amb la gerència de l’hospital i que finalment s’han
desestimat i que anaven en aquesta línia de mirada conjunta i de mirada global perquè és
l’única manera d’abordar aquest tema. Per tant, a partir d’aquí voluntat de consens, de
treballar amb tothom, buscant tots plegats les millors solucions i algunes d’elles implicaran,
doncs, també alguna cosa més que mesures puntuals, implicaran temes que comportaran
despesa, comportaran inversió i amb la qual esperem que tots plegats, el consens que
segurament mostrarem avui amb l’aprovació d’aquesta moció també el tinguem en la cerca
d’aquestes solucions més estructurals i no tan puntuals en el problema de l’aparcament a
Can Ruti.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, senyor Lladó. Senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: Si, el primer que volia donar és les gràcies a la FAVB per la moció
d’avui, les gràcies a la FAVB per la mobilització del 2001,crec que va sr, i les gràcies a la
FAVB per las seva mobilització constant des de l’inici de la seva existència en defensa de la
sanitat pública i dels equipaments a la ciutat de Badalona. Jo serè molt breu perquè
coincideixo el cent per cent amb les paraules del senyor Lladó i del senyor López, només
dir que a Badalona passen moltes coses bones cada dia, passen moltes de negatives,
tenim molts handicaps però passem moltes coses bones cada dia. D’una part important en
percentatge d’aquestes coses bones que passen cada dia a Badalona, passen a l’Hospital
de Can Ruti i al seu entorn. Sense que les administracions prestessin atenció a l’Hospital
de Can Ruti, sense que ningú pensés un Pla director que posés en valor l’Hospital de Can
Ruti i les activitats que hi podia acollir a Can Ruti van passar moltes coses positives. S’han
instal·lat instituts punters d’investigació, s’han instal·lat la universitat, tenim la Fundació
Josep Carreras, o sigui, s’ha generat tot un pol d’atracció, de norma valor per la societat i
que els sectors productius vinculats a l’economia del coneixement i a les ciències de la
salut de les persones ens estan demanant que mimem, que planifiquem i que pensem en el
seu futur. Per tant, aquesta moció i aquest debat és una bona oportunitat per constituir
aquesta Comissió tècnica i per parlar de les solucions de la mobilitat a l’Hospital de Can
Ruti i al seu entorn, no només ara i no només des de la vessant de l’Hospital de Can Ruti,
de la zona de Can Ruti com a un dels grans hospitals de l’ICS de Catalunya sinó també
pensant en tot el potencial present i de futur que té i de generació de llocs de treball i de pol
d’atracció amb positiu de la nostra ciutat. Enhorabona pel debat, tenim molta feina pel
davant, pensem en el present i pensem en el futur estratègic que ens pot donar Can Ruti a
la nostra ciutat. Gràcies.
SENYORA ALCALDESSA: Molt bé,a bans de passar a la roda que tots els grups voleu
parlar, llegim els punts en concret que aprovarem o que sotmetrem a votació. Doncs,
senyor López, farem l’ordre senyor Jurado vostè ... ah,digui, doncs.
SENYOR JURADO: Jo, simplement volia dir, que on posa “per trobar una solució de
manera consensuada per tal de garantir l’accés públic i gratuït a la zona” perquè pot ser
públic però no gratuït, com en el seu dia quan es va fer aquell aparcament que era públic
però no era gratuït, per tant entenc que falta la paraula “gratuït” para matar el que abans
s’havia dit de no privatitzar la zona. Falta la paraula “gratuït”, sota el meu punt de vista.
SENYORA ALCALDESSA: Passem la paraula.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Bien, para mi el caso de Can Ruti es un ejemplo claro de
que el gobierno no gobierna. Gobernar significa hacer propuestas claras para resolver los
problemas de los ciudadanos, y en este caso es un ejemplo de no gobierno. Es decir, hay
dos problemas, un problema coyuntural y un problema estructural. No puede ser, porque lo
he sufrido personalmente que vayas a Can Ruti entre las 9 h y las 13 h y no puedas
aparcar ni pagando. No puede ser, eso solo pasa en los países en vías de desarrollo. Es un
problema que se soluciona en una semana, simplemente hay que decidir la solución, sin ir
más lejos Engestur y vosotros os reunisteis y propusisteis una solución y al cabo de la
semana esa solución no os parecía bien. Hay más soluciones puede decir, los empleados
de Can Ruti viajan en autobús gratis entre las 9 h y las 11h o entre las 13 h y las 15 h, los
empleados de Can Ruti cuando vayan a trabajar y vayan varios en un coche tendrán
preferencia de aparcamiento. Hay muchas soluciones, no estoy hablando de la solución, se
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puede mantener las plazas públicas, crear 100 privadas. En octubre, en el Pleno de octubre
yo ya lo dije, es un problema urgente, que en un país desarrollado no pasaría, hay un
problema coyuntural, alguien tiene que ir a Can Ruti, tiene que ir en coche y no puede
aparcar, ese problema hay que arreglarlo urgentemente. No es la solución definitiva, se
soluciona el problema urgente y luego el Gobierno o el Pleno del ayuntamiento busca la
solución definitiva. Pero no podemos seguir hablando de querer llegar en metro, hay que
hacer una propuesta concreta, la que vosotros penséis, Ciudadanos la va a apoyar si
soluciona el problema sea cual sea la propuesta si soluciona el problema porque hay que
vivir lo que es aparcar en Can Ruti entre 9.30 h y las 13 h, hay que vivirlo. Y aprovecho
para decir otra cosa, y la alcaldesa es testigo de que también cuando he tenido la
oportunidad lo he dicho, hay un problema grave en el servicio de ambulancias nocturno
para la atención a las personas de Badalona en Can Ruti y en el Espíritu Santo, una
persona que va de urgencias al hospital puede estar hasta 4 horas esperando que la
ambulancia la lleve a su casa y la alcaldesa es testigo de que se lo he dicho al presidente
de Tugsal, personalmente. Por tanto, hay problemas, hay problemas en la ciudad que
requieren de que el gobierno gobierne y presente una solución, no es cuestión de
comisiones son problemas urgentes que hay que resolver.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, senyor López. Seguim el torn de paraules. En
tot cas, només volia afegir que si fos tan fàcil de solucionar ja no ens hauríem trobat el
problema perquè els anterior governs ja l’hauríem resolt. És un problema que fa temps que
hi és i que és greu.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Es fácil, lo que pasa que tiene un coste político, pero es fácil
de solucionar.
SENYORA ALCALDESSA: Val, senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Si algunes coses sobre aquesta qüestió i sobre la moció que intentaré
dir de la manera millor que sàpiga. Jo crec que en aquesta qüestió el govern havia plantejat
una opció no sé si una solució però un opció que potser hagués resolt en part, no ho sé, la
problemàtica que hi ha per aparcar a Can Ruti. No sé si aquesta era la millor de les
solucions però contenia, tenia una cosa positiva que era, que primer es pretenia generar
una rotació de vehicles a la zona i els diners estrets d’aquesta rotació de vehicles es
pretenien fer servir per estudiar tècnicament millores de accessibilitat a la zona. A mi em
sembla, que el govern aquí ha fet una marxa enrere, jo crec que en un punt de por a que es
muntés un ciri com el que es va muntar anys endarrere o que segons qui d’aquest
ajuntament o d’alguna força política pogués aprofitar aquesta qüestió per fer algun tipus de
mobilització que no resoldrà el problema com no resoldrà el problema aprovar aquesta
moció, avui ara i aquí. Per tant, jo lamento que sobre una proposta que semblava que podia
com a mínim obrir una via de mirar de resoldre aquesta qüestió i que no l’hagués resolt al
cent per cent, doncs, ara pretenguem autoesmenar-nos i mirar de fer un poti-poti, una
barreja de gent per mirar de resoldre una qüestió en base a desitjos impossibles, proclames
que en el curt termini són absolutament inabastables i diàlegs que seran de sords sinó
toquem de peus a terra. Francament la moció, nosaltres no la podem recolzar ni que la
presenti la FAVB pel quals tenim una enorme estima i amistat amb algunes de les persones
que la representen però no la podem aprovar perquè ens sembla que si l’aprovem ens
estarem autoenredant i autoenganyant. Crec que estem pretenem amb aquesta moció
primer duplicar espais que ja existeixen, fer reviure una comissió que no té cap sentit que hi
sigui en aquest moment perquè tenim una Taula de la Mobilitat, un Consell de la Mobilitat
per poder treballar qüestions com aquestes. Dir-li a la Comissió el què ha de fer abans de
què es reuneixi, proposar-li les solucions i sobretot vetar-ne d’altres, vetar que la solució a
Can Ruti pugui ser la rotació dels vehicles per la via del pagament d’una taxa sense ni tan
sols estudiar, voler pensar si aquesta taxa ha de ser blava, ha de verda, ha de ser social,
ha de ser per quin tipus d’usuari, és igual ja nosaltres amb aquesta moció ja decidim el que
és bo i el que és dolent. A més a més pretenem afegir-hi que sobretot sigui gratuït com si el
metro fos gratuït, cosa que dubto que ho sigui, vaja no em consta, o l’autobús fos gratuït
cosa que tampoc em consta i per tant enredant encara més la solució. Parlant del metro i
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pretenent agafar ara la bandera del metro que això, per al problema que tenim avui és un
absolut brindis al Sol, és absolutament impossible que en els propers anys el metro arribi a
Can Ruti, no pot ser, no serà. I ja està i més val que ho acceptem i qui digui que és possible
s’equivoca o menteix o no en sap, prou. Per tant, el desig hi pot ser però estem parlant
d’una cosa que no ens servirà a cap de nosaltres per arribar a Can Ruti. I, estem obviant
coses tan simples com exigir-li a l’Ajuntament una cosa que l’Ajuntament hauria de haver
fet ja en l’anterior mandat, ho varem demanar i en aquest ho demanem ara. Ens porten una
moció que pretenen que aprovem i no hi ha una cosa tan bàsica tan fonamental com
reasfaltar el carrer de Joan d’Àustria, l’avinguda de Joan d’Àustria que depèn de
l’Ajuntament i que està asfaltada de pena, plena de sotracs. Per tant l’accés que depèn de
nosaltres no em diem res i demanem el metro. El metro, el país paga 400 milions d’euros
cada any per pagar la línia nova al metro per pagar del pressupost propi. I quan tingui 1.300
més si els arriba tenir mai acabarà la Línia 9 que és projecte de país i que queda un tram
central per fer que donarà servei a 60 milions de persones i 60 milions de viatges, i aquest
metro s’acaba aquí de moment per molts de nosaltres mentre ens dediquem a la política,
potser quan siguem grans i anem a donar veces als coloms de la Rambla potser farem més
metro, però avui per avui,en els propers anys el metro és el què els hi explicat jo i canviarà
el govern i continuarà sent el que he explicat jo. Per tant, posar-ho aquí no ens serveix res
per resoldre la situació. La qüestió de Can Ruti es resolt amb usos, amb millorar els servei
d’autobús fins allà, segur, és pot millorar, no resoldre però millorar. I, caldria que aquesta
comissió o el que vostès aprovin treballi amb l’Àrea Metropolitana, amb l’Autoritat del
Transport Metropolità, amb l’empresa operadora per veure quin servei reial hi ha, i com es
pot millorar i com es pot potenciar. I això costa diners, i per tant s’ha d’estar disposat a
posar els diners perquè hi hagi més autobusos que hi arribin allà, costa diners, però
evidentment, no costa 200 milions, 300 milions o 500 milions d’euros que costa fer arribar el
metro allà. Costa diners però no costa tant. A més a més ens trobarem amb la diatriba que
tenim un hospital amb en un lloc que és, no és parc de la Serralada de Marina o si no ho sé
perquè no conec els límits però, oi que estarem en contra de foradar segons què, i de fer
segons què, com també estarem en contra de, si estàvem en contra de fer un aparcament
en superfície pel Tanatori. Perquè no volíem malmetre més la muntanya, per tant sobre la
realitat és sobre la què hem de treballar. I jo lamento que aprovem una moció que no
resoldrà res, que pretenguem allargar un debat que no sé si té sentit que el vulguem
allargar, prenguem decisions que limiten la pròpia capacitat nostra de prendre decisions en
funció del que tècnicament ens hi sembli més raonable i millor. I, obviem qüestions que
depenen estrictament de nosaltres i que són ven senzilletes de poder resoldre. Per tant,
nosaltres no hi votarem a favor, jo crec que la mobilització que es va fer l’any 2001, doncs,
va ser una mobilització que va aconseguir la gratuïtat d’un aparcament, em pregunto si els
alguns de vostès saben com s’arriba a tots els hospitals de Catalunya? I si a tot s’hi arriba
gratuïtament ? Com es va a Barcelona als hospitals que hi ha allà? Com es va a la Vall
d’Hebron? Com es va i que es fa? No pretenc que ho copiem però sobretot si que pretenc
que no ho obviem. I que siguem conscients d’on tenim l’hospital i el tenim en un lloc en què
és molt difícil segons quin tipus de solucions que s’estan plantejant aquí, i res més per part
nostra, doncs, no podrem donar suport a aquesta moció i ens agradaria que el govern
recuperés la iniciativa, governés, prengués la decisió de tirar endavant això, perquè no està
escrit en lloc de que no pugui anar bé i no s’autolimités alhora de prendre decisions, no sé
perquè, no sé per quina estranya raó.
SENYORA ALCALDESSA: En tot cas, ara seguirem donant paraules però com que el
senyor Jurado ha fet, ha proposat una esmena que condiciona en part el què el senyor
Falcó estava dient, en principi, la moció diu el que diu, ho diu sense la paraula “gratuïta”,
diu que és públic i crec que estem d’acord amb el que diu el senyor Falcó, que si aquesta
comissió ha de treballar, aquesta comissió ha de treballar i ha de prendre decisions sobre el
que estigui treballant. Llavors, si el què es decideix prèviament abans de que la comissió es
posi ha treballar ja està tan acotat, limita molt la decisions que prendrà la comissió. Per tant,
jo no faria esmena agafaria la moció tal com està, que és prou genèrica, prou clara, dóna
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espai perquè la Comissió comenci a treballar i entenc que aquesta comissió, evidentment,
ha de ser urgent. Que és cregui una comissió no té perquè voler dir que s’eternitzi el
problema. El problema és evident que no és fàcil, és evident, que necessitarà presa de
decisions, que s’haurà de buscar consens i que s’haurà de conciliar molts interessos i
moltes parts que evidentment no podrem esperar que hagi metro per decidir-ho, perquè la
urgència del problema que tenim requereix intervencions ja, i aquesta és una necessitat
que la sabem, en la estan dient contínuament els treballadors. La gent amb mobilitat
reduïda que no pot ni aparcar el cotxes a les places de mobilitat reduïda, la adequació
d’emergència en un moment de crisis o en un moment d’urgència podia ser un caos perquè
realment estem en una situació de vulneració de mesures de seguretat molt greus, i per
tant crec que no s’ha d’entendre la moció com un intent, o la creació d’aquesta comissió,
com un intent de no governar sinó com un intent de tenir aquest espai, que evidentment té
en compte el Consell de Mobilitat, té en compte els espais i mirar de treballar amb un
calendari d’urgència. Per tant, jo diria que si la moció la deixem tal i com estava, i es crea
aquest espai hi ha més llibertat perquè la pròpia comissió treballi i prengui decisions. Jo
crec que és important dir que el que estem discutim és sobre la moció tal i com s’ha
presentat. Seguim amb paraules, seguim l’ordre. Vosaltres volíeu intervenir ? Sí.
SENYOR PASTOR: En principi jo crec que hem de celebrar que tots estem d’acord en què
hi ha un problema, un problema d’espai que dificulta la mobilitat, jo crec que aquí està el
quid de la qüestió. Dit això, clar que a la moció hi ha coses com el metro, que jo crec que
són coses que poden passar molts anys fins que ho veiem o potser mai arriba, no ho saben
però jo crec que el més important és saber i tal com diu el punt 8, “marcar com a objectius
de la Comissió de Valoració les diferents propostes”, nosaltres, evidentment, ja hem posat
propostes sobre la taula que són molt semblants a la d’alguns grups municipals. És a dir,
primer un Pla d’ordenació d’usos dels aparcaments que n’han allà, segons acondicionar
nous espais i hi ha que mirar com habilitar nous pàrquing noves places d’aparcament i un
tercer que són els autobusos llançadora, que se li diuen, des de diferents punt estratègics
de la ciutat. Jo crec que són qüestions cabdals sobretot d’un hospital que no és d’ús local
és d’ús comarcal. I hi ha dades que diuen que el cotxes que hi ha allà de Badalona
realment només hi ha un 22%. Per tant, jo crec que estem davant un problema que tots
reconeixem, que celebrem que tots estem d’acord en
començar a entomar la
responsabilitat d’intentar solucionar-ho i per la nostra part votarem a favor, però votarem a
favor d’un consens i d’un acord entre tots per millorar la mobilitat a Can Ruti.
SENYORA ALCALDESSA: Molt bé, per part del Partit Popular.
SENYOR JURADO: Bona nit, lamento que s’hagi marxat el company de la Federació
perquè hauria de corregir-li en un sentit. No és que es vagi intentar privatitzar la zona, és
que es va privatitzar, no va haver-hi un intent, hi va haver una realitat. I així va estar durant
dos anys, privatitzada. Quan es va negociar i es va aconseguir que deixés de ser privativa,
perquè hi havia que pagar,es va fer convencent a les parts municipals i de la Generalitat de
Catalunya que no era just que s’hagués de pagar en un lloc on no es podia accedir amb un
transport públic adequat, i ho va entendre perfectament el conseller Rius que crec que era
del seu partit senyor Falcó. I per tant, es va arribar a un acord que es va signar entre tres
parts: FAVB, Ajuntament i Generalitat de Catalunya. I jo entenc que si s’ha de variar aquell
acord, la Comissió que va signar aquell acord ha de tornar a reunir-se i estar d’acord. Que
volem afegir més sectors, encantat, la Taula de la Mobilitat, els grup municipals, encantat.
Però jo entenc que el que no pot fer l’Ajuntament és com a fet llançar-se a fer una proposta
de privatització de la zona i que ens assabentem per la premsa. Benvinguda sigui aquesta
comissió amb representació dels Grups Municipals. En aquell temps, estava governant el
Partit Socialista, el qual també va ser sensible a que havia de deixar de privatitzar la zona, i
Maite Arqué va signar aquest acord en nom del Ajuntament. No serveix que ara que el partit
Socialista està gestionant Engestur ens fiquin una altra vegada la zona verda com en el seu
moment va passar. Per tant benvinguts siguin aquests principis. Miri vostè senyor Falcó, el
metro no és un somni que el demanem ara en el 2016, és una proposta que vostès van
aprovar en el en el Pla d’infraestructures del 2001-2015, aprovat pel mateix govern que està
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ara i es van establir diversos criteris per fer la continuïtat del metro fins a Canyadó i a partir
d’aquí un metro lleuger i estan els estudis fets i els plantejaments fets que passava per
Pomar amb una parada i arribava a Can Ruti. Llavors és quan es podia parlar que es
privatitzés l’espai públic, quan hagués un transport adequat perquè la gent pugi, que és el
que està passant en la resta d’hospitals de caràcter comarcal de Catalunya que s’està
pagant el pàrquing. Vostè parla del Vall Hebron, Vall Hebron té el metro a 20 metres de la
porta d’entrada, vostè parla de Bellvitge, i Bellvitge té el metro a 20 metres de l’Hospital de
Bellvitge. Per pujar a Can Ruti s’ha de fer alguns kilòmetres de cotxe o de transport públic
amb unes condicions bastants impresentables. Ja sabem que costa diners, el problema de
Can Ruti té no només una solució, té varies solucions, pàrquings dissuasoris, aquell
autobús que hi ha de llançadora pel mig de la ciutat sanitària que ja hi és, que és gratuït. No
té més que baixar una mica més fins a Pomar, on en tota la riera hi caben centenars de
cotxes, si és que s‘ha de fer per no foradar la muntanya com vostè diu, gestionar millor les
visites, per què totes les visites externes i proves complementàries han de ser en el torn de
matí? Per què l’hospital pot funcionar en ple rendiment en torn de tarda? No solament es
tracta del transport sinó de la gestió. El 95 % de les consultes externes i de les proves
complementàries són en torn de matí, per què? Tothom ha de col·laborar en evitar,
precisament, aquesta situació. Per tant, nosaltres si que entenem important seure a
treballar per veure com evitem aquest col·lapse, quines mesures pot haver per solucionarlo, però també l’anuncio senyora alcaldessa que si no figura la paraula”gratuït” nosaltres no
votarem a favor d’aquesta moció. Perquè ens va costar molt, i algun pal que un altre
aconseguir aquesta gratuïtat perquè ara aprovar una moció on no es faci específic que en
tant en quant no es busquin les solucions necessàries serà gratuït per a la gent i els veïns
de Badalona, perquè em nego a pensar que els coses es solucionin fent que la gent pagui
més, això no és veritat, perquè les mil places continuaran sent les mateixes places i els mil
cinc-cents treballadors que hi ha en aquest centre en el torn de matí seguiran portant el seu
cotxe i continuaran col·lapsant, per tant la mobilitat i el transport s’ha de mirar com es
soluciona al mateix temps que l’efectivitat de l’hospital. Però el nostre grup si no figura que
en tant en quant això serà gratuït no votarà a favor d’aquesta moció i ho farà públic el
perquè no ho fa, i ho farà públic.
SENYORA ALCALDESSA: Abans de passar a una segona roda d’intervencions, crec per
endreçar una mica el debat que estem tocant molts punts, senyor Jurado vostè ha estat fent
referència a unes condicions de fa uns anys en què la mobilització perquè l’aparcament,
que en molts hospitals hi ha aparcaments en què es paga i és un model que existeix en
molts llocs, però la raó que va portar a que es pogués acordar treure’l va ser justament que
no hi havia suficient accés alternatiu en transport públic. Evidentment, d’aquells anys en ara
les condicions han canviat, continua havent-hi un dèficit important de transport públic, però
hi ha una millora respecte al que hi havia abans. Hi ha una realitat diferent i és que les
decisions que es van prendre en aquell moment ens han portat on són ara, per tant ara
tenim un problema per resoldre que no s’està resolent, i aquest problema es resolt seient
com s’està decidint aquí, s’està proposant, seient i estudiant com es fa una solució que ha
de poder donar marge de treball a les persones que estiguin estudiant aquesta solució i
penso que dir a priori, posar a priori un condicionant que a més a més, és fals senyor
Jurado perquè la gent que hi pugi en autobús, la gent quan hagi d’anar a l’hospital li farem
un tiquet gratuït? És a dir, la gent deixarà de pagar la T-10 quan vagi a Can Ruti? no.
Voldrà dir que qui hi vagi en autobús pagarà, o sigui aquesta gratuïtat és demagògica, jo
crec que ja queda molt clara la moció, ja diu, l’esperit de la moció ja queda clarament
reflectit que es parla del sentit públic, es parla de la no privatització, tot això ja queda clar i
no cal afegir aquesta paraula tan “cotilla” d’una manera absoluta, possibles solucions com
podrien ser, es podrien arribar a trobar solucions de que els treballadors tinguessin una
targeta que no sé què, hi ha moltes solucions que si vostè posa aquesta paraula surten de
l’escenari de treball. I, llavors crec que ja queda suficientment , segurament, des d’un punt
de vista de defensa de la mobilitat sostenible i de la dissuasió per fer servir el cotxe privat i
la necessitat de pensar en la mobilitat i el transport en una ciutat que ha de tendir a fer
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servir menys el cotxe i molt més el transport públic, ja és una moció que fem un esforç per
defensar-la, perquè sabem que estem en unes condicions especials de que la muntanya de
Can Ruti no té les suficients condicions de mobilitat de transport públic, d’accessibilitat que
puguin garantir el mateix que defensem en altres llocs de la ciutat, perquè en altres llocs de
la ciutat vostès si que estan defensant que hi hagi un model de aparcament diferent. Per
tant,el que diu la moció ja ho deixa molt a favor de què el marc de treball que hagi amb
aquesta comissió es decanti cap a no fer una privatització de l’espai fins que no hi hagi
unes condicions de millora del transport públic, no ho condicionem més perquè si no la gent
que es segui a treballar en aquesta comissió no tindrà gairebé marge de maniobra. Per
tant, jo penso que nosaltres com a persones que hem incorporat la moció a partir d’una
proposta que fa la FAVB, ens devem a la moció que hem acordat amb la FAVB per
presentar-la i ens sembla que, en tot cas, ens hauríem de mantenir aquí. Passem a la
segona ronda.
SENYOR LÓPÈZ GONZÁLEZ: Ciudadanos se ofrece a colaborar con el Gobierno para
encontrar una solución rápida a este problema. De acuerdo, entonces siempre que sea una
solución rápida, hay un problema urgente se puede solucionar de varias maneras, a veces
no estamos aplicando bien las cosas porque si tu creas nuevas plazas las puede pagar el
dinero público por tanto las está pagando el ciudadano o las puede pagar el usuario de las
plazas pero al final se pagan de alguna manera. Por tanto, no haremos política de esto, nos
ofrecemos a ayudar al Gobierno a encontrar la solución urgente, luego hay una solución
estructural definitiva que puede ser 1000 plazas más públicas y ofrecemos nuestra
colaboración.
SENYORA ALCALDESSA: D’acord, de fet la col·laboració de tots els grups municipals, s’hi
compte perquè aquesta comissió que proposem inclou tots els grups municipals, d’acord.
Demanava la paraula? no. Sí, senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Un segon torn, primer per dir que em sembla que en aquesta comissió
no s’hi pot anar amb les mans a la butxaca, que hi d’haver l’encàrrec de treballs tècnics que
li ofereixin a la comissió, vies de sortida i possibles solucions i escenaris perquè no hi
podem anar amb la nostra expertesa i amb el nostre coneixement, em sembla que seria
absurd anar-nos a reunir allà per decidir que serà el millor si abans la gent que hi entenem
de mobilitat no ens fan propostes d’escenaris alternatius que puguem valorar des d’una
comissió a la qual hi estiguem els grups i els veïns i qui vulgueu. A mi em sembla que això
seria necessari tenir-ho en compte. Jo crec que certs discursos com els que fa el regidor
Jurado em fan pensar en si ara de cop i volta resulta que estem en contra d’eliminar la zona
blava a tota la Ciutat de Badalona. Potser, és això, potser és que resulta que ara l’espai
privatiu que representa el fet que la ciutat es visqui millor, es circuli millor i s’aparqui millor
de manera més equitativa i justa perquè ho pot fer més gent a un preu raonable, a veure si
això ara serà demonitzable o dolent perquè si. I, per part del govern també defensar
aquesta posició perquè el govern mateix ha aprovat una ampliació de zona blava en els
primer mesos del seu mandant em sembla que a la zona del barri de Canyadó. Per tant,
aclarint-nos, però no estem parlant de privatitzar l’espai públic per posar una zona blava,
des del punt i moment en que es gestiona des d’allò públic, es recapta des d’allò públic i es
reinverteix en allò públic. Estem mirant de guanyar eficiència, millorar la mobilitat, ser més
equitatius i ser més justos. I, jo crec que hi molts ciutadans de Badalona i de fora de
Badalona que pagarien una quantitat a canvi de tenir la possibilitat de poder aparcar i no fer
quaranta-cinc minuts de voltes pels entorns de Can Ruti amb el que genera de despesa, de
pol·lució, de soroll i de mala qualitat del que és aquell entorn. Això del metro lleuger que
comentava el senyor Jurado, és clar es va fer una proposta, molt bé, si la volen defensar,
defensi-la, posem-la als plans, molt bé, però no la veurem, no la veurem en el curt termini
ni en el mig termini. Autobusos llançadora em sembla una bona opció, card sahring
bonificat pels treballadors de Can Ruti que puguin fer servir aquest servei em sembla una
bona opció. A l’hospital no li toca gestionar el pàrquing, a l’hospital li toca gestionar l’atenció
mèdica i ull amb nosaltres dir-li a l’hospital que una de les solucions és que atenguin millor
a les visites. Perquè, que serà el senyor Jurado qui anirà a negociar amb els sindicats
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d’infermers i de metges perquè en lloc de treballar al matí treballin a la tarda?, serà ell qui
farà això? Perquè llavors tindrem una vaga a Can Ruti o és que ara anem a tocar la pera
als treballadors de Can Ruti perquè treballin de tarda, perquè no sé qui no hi pot anar i
aparcar,home,si us plau, si us plau. Cadascú el seu i nosaltres a l’aparcament i Can Ruti a
cuidar-se de l’hospital que és el que fa i fa prou bé amb tots els indicadors que tenim
d’atenció domiciliaria. Però si ara obrim el meló de que les visites es reprogramin, i la gent
que està acostumada al matí hi hagin d’anar a la tarda farem un embolic que no ens
sortirem, per tant no li facin cas al senyor Jurado, si us plau. I, respecte a la decisió de fer
públic l’espai de Can Ruti fa uns quants anys, allò va tenir un impacte, un milió d’euros
l’any, que l’ICS, l’hospital va deixar de facturar, un milió. Ara ja ho té assumit, en els seus
comptes d’explotació no ho té i ja està. Però em sembla que quan es prenen decisions un
ha de saber els costos que aquestes decisions generen i finalment una pregunta, senyor
Jurado el seu govern en quatre anys va fer alguna cosa per arreglar l’aparcament de Can
Ruti? No hi ha més preguntes.
SENYORA ALCALDESSA. Moltes gràcies, senyor Falcó. Senyor Lladó.
SENYOR LLADÓ: Si agafant el fil del què deia el regidor Falcó, en aquesta comissió jo
voldria destacar que hi ha de ser l’ICS, hi ha de ser la gerència de l’hospital perquè al final
compartim l’obligació de trobar una solució en aquest tema. L’ICS és propietari de bona part
de l’espai d’aparcament i per tant han d’estar en aquesta taula i de fet la pròpia gerència té
un Pla de mobilitat que ha d’actualitzar i en el cas també té una feina a fer a la línia del que
comentava, de precisament per endreçar aquestes solucions que han de tenir aquesta
doble vessant, algunes més estratègiques i d’altres més de curt,mig termini necessitem
unes dades objectives, un acompanyament tècnic que és la millor garantia de què això que
avui us proposem no quedi en paper mullat. Perquè jo crec que si em quedo en alguna
cosa, i per això he començant la meva intervenció abans dient que si ja teníem un
problema, el problema que tindrem d’aquí uns mesos o d’aquí un any estaran amplificats,
per tant, hi haurà un moment que anar marejant la perdiu ja no el podrem fer, jo crec que ja
no el podem fer ara. De fet, crec que ja no ho podíem fer abans, però en tot cas si que és
segur que no ho podrem fer un termini curt de temps. Per tant, aquí l’ICS ha de tenir un
paper, la gerència també, i per les converses que hem tingut amb ells tenen ganes
d’abordar aquest tema perquè també es un tema que els hi crema des de la perspectiva en
el seu cas dels treballadors però també és un tema que té uns perjudicis molt clars.
Deixeu-me dir una cosa només perquè es fa servir molt, crec que un pèl alegrement la
paraula aquesta de privatització de l’espai públic i jo crec que hauríem de ser una mica
més curosos quan parlem en aquest cas de privatització de l’espai públic associant-lo a una
zona blava que era una de les idees, una de les idees que hi havia damunt la taula i que
quan comencem a treballar a la comissió es veurà, doncs, que hi havia d’altres opcions,
però insisteixo que això no serà una solució sinó un conjunt de solucions. En tot cas,
aquesta zona blava és una gestió pública, d’un espai públic amb unes tarifes públiques i
que al final generen uns ingressos públics, també. És a dir, que la privatització no l’acabo
de veure, és una eina de regularització que tenim arreu de la ciutat i que es pot utilitzar en
altres espais, en determinades condicions i aquí la moció és molt clara, si hem aconseguit
adreçar un seguit de problemes potser un tema que tinguem damunt la taula però abans
hem d’adreçar algunes coses, i no les coses més estratègiques que ens sobrepassem,
sobrepassen el mandat sinó algunes solucions que s’han apuntat algunes que són
possibles de posar-les en marxa en un termini molt més acusat de temps i aquí celebro
molt l’esperit constructiu tant de Ciutadans, com el grup de Convergència com el grup del
PSC de què realment la ciutat ens demana que actuem aquí, que actuem amb solucions i
que ja no podem amargar més el cap sota l’ala.
SENYORA ALCALDESSA: Si us sembla passem, ha demanat la paraula? Perdoni no li
havia vist.
SENYOR JURADO: Bé gràcies, senyor Falcó hi ha una gran diferència entre la zona blava
de la ciutat i la zona blava en Can Ruti, i és que a la ciutat un bé quan vol, però el que va a
Can Ruti va per necessitat i no fa turisme sanitari, sap vostè? Llavors, quan un porta una
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persona amb una limitació de mobilitat i per necessitat amb el cotxe, no és just que se li faci
pagar. I, aquesta gran diferència, vostè no l’entén. En quant al tema que es treballi a
l’hospital en el torn de tarda ho està oferint el seu govern, el govern de Convergència esta
dient que hi ha que rentabilitzar els espais hospitalaris que són cars, desdoblant serveis per
la tarda i inclús de nit, ja hi algun servei com els TAC que te’l donen a l’una i cinc de la
matinada, no és que el senyor Jurado, que sap de sanitat bastant més que vostè sigui el
que tingui que dirigir el tema, és que els seu govern ja ho està proposant per rentabilitzar
els hospitals. I, no és que la gent del matí treballi per la tarda, hi ha que doblar plantilla per
donar el mateix servei per la tarda, no passar-la pel matí i acabar amb les retallades que
vostè han fet. No tergiversi, i sigui demagògic. Per últim, senyora alcaldessa, és curiós jo
faig una proposta i vostè no li pregunta a la FAVB si està disposada a què aparegui la
paraula “gratuït”, vostè ho assumeix i no li pregunta als que presenten la moció, com ha fet
abans. Escolti, vostès estan d’acord perquè han proposat?, no, no , ja no li dóna aquesta
opció, vostè no està d’acord perquè clar vostès estaven treballant per posar zona blava,
que ja ho entenc i no li pregunta a la FAVB que aparegui la paraula “gratuïta”, allà vostè ho
tanca, jo vull saber que pensa la FAVB.
SENYORA ALCALDESSA: No és preocupi que ho sabrà.
SENYOR JURADO: I per tant insisteixo en el mateix concepte, miri vostè ho sento molt...
SENYORA ALCALDESSA: Ha d’anar tancant.
SENYOR JURADO: Si, però escolti si vostè ha parlat mitja hora jo no puc parlar cinc
minuts? Ha parlat vostè en aquest tema tres vegades, per tant, escolti miri ja he acabat.
SENYORA ALCALDESSA: Escolti una cosa senyor Jurado, es què podem allargar el debat
fins les dotze de la nit però anem concretant i anem tancant el tema, d’acord. Llavors, la
proposta que nosaltres sotmetem a debat és la moció i evidentment igual com hem fet en
d’altres casos, en tot cas no hi ha prou en mirar-nos i amb parlar, sinó el tema seria si
vostès estan d’acord en mantenir la moció tal com l’hem presentada. Ho dic, perquè abans
ho hem fet així i les persones que han presentat la moció, vosaltres ho heu fet a través
nostre han pogut dir si estaven d’acord o no en el canvi que es proposava, volen intervenir
ara, i ho tanquem?En tot cas, la resposta és que no volen aquest canvi.
SENYOR MOLINA: No, queda com estava.
SENYORA ALCALDESSA: Com estava, doncs, fem la votació i després els hi dono la
paraula i ho fem correctament. Atenent al que vostè demanava senyor Jurado la FAVB
proposa que mantinguem la moció tal com estava i en tot cas sotmetem a votació aquesta
moció tal com estava. Poden prendre la paraula.
SENYOR MOLINA: Bona nit, a vegades tot és més fàcil del que sembla i ens compliquem
una mica i ens posem inclús una mica neguitosos, i a vegades arriben a dir coses que
suposo que després ens adonem, hi ha urgències en solucionar el de Can Ruti, i és cert
que hi ha urgències i nosaltres són conscients com a Federació, però qualsevol proposta
sigui la que sigui no, jo sé que és un moment de nervis que es pot tenir, qualsevol no, no
pot així perquè per això, precisament, és la invitació que fa aquesta Federació amb la
proposta. No cal que digui “gratuït”, gratuït ja ho és ja es va aconseguir fa temps, ja ens
oposarem en tot cas si hi ha una altra història, però en tot cas mereix la pena saber que fa
aproximadament quinze anys, més o menys quinze anys la Federació d’Associació de
Veïns va mostrar una certa maduresa en aquesta ciutat, i es va replantejar temes que
estaven encallat com el tema de Can Ruti que s’havia parat ja, portava dos anys que
s’estava apagant, s’havia parat i es va plantejar una majoria d’edat que tenia que demostrar
la Federació i va apostar en aquell moment passar de la protesta a la proposta i va
aconseguir amb aquesta maduresa que va demostrar en aquell moment ser capaç de
convèncer a les administracions asseguts en una taula amb la paraula, amb el que s’ha dit
aquí abans, amb la paraula, convencent i la mateixa capacitat de convèncer que va tenir
llavors la té ara i per això presentem una moció entenent que ara és un espai gratuït, ja és
gratuït, ja es va aconseguir fa quinze anys però som conscients que hi ha un problema i és
veritat i volem solucionar-ho i volem ajudar a solucionar-ho, i per això es plantegem crear
aquesta comissió on a més ampliem amb tots els grups municipals, tots, i per consens, amb
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tots i per tant tots podreu parar quan arribi un moment d’alguna privatització que no sigui
correcta, tots tindrem aquesta possibilitat. Però és cert que hi ha que reconèixer un
problema, s’ha de tirar pel dret i s’ha de solucionar. Bé, fa com deia quinze anys, es va
apostar per aquesta proposta i és la mateixa a la qual us hem invitat ara, us invita la
Federació, jo en tot cas com un col·laborador més de la Federació. Hi ha moltes propostes,
les que estan en la moció i altres moltes més que han sortit aquí i que segurament altres
molt més que tècnics i gent preparada ens podrà posar sobre la taula, però s’ha de tenir
també sentit de ciutat. No podem dir així d’entrada no a l’arribada del metro, per què no?, si
s’ha doblat i triplicat el cost de la Línia 9 en la part del Baix Llobregat, per què totes les
inversions han d’anar a altra zona?, per què no ens plantegem una mica més sentit de
ciutat i jo reconec de forma pública en aquest Ple que aquí hi havia un alcalde i havia
m’agrada més o m’agrada menys però de tant en tant donava algun cop de puny sobre la
taula i aconseguia inversions per aquesta ciutat. I aquest sentit de ciutat, l’heu de tenir tots
o l’haurem de tenir tots, nosaltres us estem invitant, i ens estem oferint per participar en una
comissió per resoldre un problema, sobre la via del diàleg i amb la capacitat de convèncer.
I, estem convençut de què us continuarem convencent com ja vam fer en el seu moment,
incorporant als agents que falten, però disposats si a negociar a parlar, no d’alguna cosa
que ja és públic i ja és gratuït, en tot cas quan salten les alarmes ja no es posicionem
evidentment, i ho hem fet, faltaria més, però hi ha un problema anem a solucionar-ho, anem
a ser enginyosos entre tots i anem a tirar endavant i anem a apostar per la ciutat tots,
incorporant a tots als grups, incorporant a les persones que falten o les entitats que faltin,
sentit de ciutat i de responsabilitat, es pot aconseguir i a vegades els impossibles senyor
Falcó es fan possibles.
SENYORA ALCALDESSA: Molt bé, moltes gràcies. Amb això hem acabat les mocions i
passem a precs i preguntes.
Votació
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor 14, dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES, Partit dels Socialistes i
Guanyem Badalona en Comú.
Abstencions 12, dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos), Convergència i Unió i
Partit Popular.
Torn obert de paraules
Totes les persones que havien demanat intervenir al Ple ja han fet ús de la paraula en el
transcurs de la sessió.

Precs i preguntes
SENYORA ALCALDESSA: Sí, senyor Jurado.
SENYOR JURADO: Sí senyor Mañas en el passat Ple jo li vaig fer una pregunta que vostè
es va comprometre a contestar-me per escrit, la pregunta tenia dos vessants, una d’elles
era la paralització o el canvi del concurs que vostè havia fet i aquest matí que hem parlat
vostè m’ho ha enviat aquesta part amb una resolució que vostè ha dictat on suspèn
l’execució d’aquest concurs fins que es faci el mig comercial que també ho establia la moció
i també suspèn les parades dels dissabtes en els Encants. Però faltava una segona part
que vostè no m’ha aclarit i que era important també per a nosaltres, que era que
s’incorporessin en la comissió com oients amb veu però sense vot una representació dels
marxants, això ho té vostè contemplat, o està d’acord a convocar-los a la comissió que
tenim per discutir el Reglament?
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SENYOR MAÑAS: Sí, amb permís de la senyora alcaldessa li contesto i l’explico alguna
cosa més amb molta brevetat també per a informació de tots els grups com vostè ja ha dit
ja hem parlat per telèfon, hem dictat una resolució que anul·la el concurs del dissabte però
manté el del divendres perquè hem arribat a un acord sobre el mig comercial del dissabte
amb l’Associació de Marxant i la forma d’aplicar-ho era paralitzar el concurs del dissabte
perquè no podia canviar les paredes. El del divendres el mantenim, vostè ja té la resolució
per correu electrònic, respecte al que vostè em deia i una qüestió més que vostè també
m’ha plantejat per correu electrònic entre el Ple anterior i aquest. Vostè em planteja dues
coses i una que figurava a la moció que vam aprovar a l’oposició, crec que fa dos plens. El
que em plantejava per correu electrònic, si tothom està d’acord és donar més marge per la
convocatòria de la Comissió de l’Ordenança, jo li vaig dir per telèfon que jo no podia decidir
que ho tenia que consultar amb els grups, el Grup Municipal Socialista m’ha dit que hi està
d’acord en què donem una setmana o deu dies de termini i que anul·lem la convocatòria del
dijous perquè puguin mirar la proposta d’ordenança i fer proposta per escrit, proposta
d’ordenança que també té l’Associació de Marxants perquè ens puguin fer propostes per
escrit, per tant si els senyors de Convergència i Unió i el senyor de Ciutadans hi estan
d’acord nosaltres com a Govern no tenim inconvenient en canviar la convocatòria de dijous,
doncs, per deu dies més i donar el temps necessari perquè vostè em va demanar més
temps tant per correu electrònic com per telèfons, avui, per poder fer propostes per escrit,
ens consta que l’Associació de Marxants es reunia dilluns i tampoc ens han fet arribar
propostes, o sigui és possible que també necessitin més temps. Respecte a la incorporació
o no de l’Associació de Marxants a la Comissió Redactora de l’Ordenança, sinó hi ha cap
inconvenient perquè en formin part amb veu però sense vot d’aquesta comissió, perquè
amb vot només ho poden tenir els grups municipals, nosaltres com a Govern municipal
tampoc hi posarem cap inconvenient, però deixi’m fer les consultes jurídiques pertinents, i si
no hi ha cap inconvenient jurídic nosaltres com a Govern municipal, encantats, de que hi
siguin si l’alcaldessa no diu el contrari, que segur que no ho diu, perquè tot el que sigui
participació i transparència li agrada.
SENYORA ALCALDESSA: Molt bé, senyor López.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Yo tengo una pregunta, no sé todavía si el Gobierno
municipal tiene un organigrama de la estructura de área, servicio, departamento y
unidades. Yo he visto en la página Web un organigrama que pone provisional. Hace meses
hablé con el regidor Lladó, le pregunté me dijo que a finales de año tendría hecho el
organigrama, entonces me gustaría que contestasen por escrito las personas responsables
de las áreas, servicios y departamentos en el nuevo Organigrama Administrativo del
Ayuntamiento. ¿De acuerdo?
SENYORA ALCALDESSA: Ho contestarem per escrit. Molt bé, senyor Gracia.
SENYOR GRACIA: Sí, miri alcaldessa jo voldria fer un prec, i el prec és que després
d’escoltar el debat que s’ha fet sobre l’Hospital de Can Ruti pregaria al Ple sencer que no
falti a la veritat, perquè a l’Hospital de Can Ruti, en el darrer mandat del 2011 al 2015 s’han
fet moltes i moltes actuacions de millora del transport públic dintre de l’hospital i fora del
mateix, de transport públic i també de recolzament al transport privat, pàrquing del
berenador etc... No em vull estendre, però clar és que m’he quedat estorat del debat, no sé
si algú de vostès haurà pujar en transport públic a l’Hospital de Can Ruti però és que cada
quatre minuts hi ha un autobús que para a l’hospital de Can Ruti. Sí, que és veritat que hi
ha mancances de Canyadó a l’Hospital de Can Ruti i d’altres que es podrien millorar però si
us plau faig un prec al Ple no obviem la sèrie d’actuacions que s’han fet a l’Hospital de Can
Ruti dintre, fora i al transport públic. I, per últim hi ha un informe, no fet per l’Ajuntament per
l’Àrea Metropolitana que està dintre del Pla de Mobilitat Urbana, on hi ha propostes que es
poden fer servir en aquesta comissió, només volia fer aquest prec.
SENYORA ALCALDESSA: Li agraeixo el prec perquè jo mateixa quan he contestat al seu
company de partit li he dit que la situació que va motivar fa quinze anys, les accions que es
van fer i la dada que ha canviat molt perquè justament el tema del transport públic ha
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millorat molt en aquests anys. Evidentment, hi ha dèficits però és ostensible la millora però
el seu company no hi estava d’acord. Pregunta més,sí?
SENYORA BOTEY: Jo li volia fer una pregunta a la regidora, la Laia Sabater d’Educació, jo
no vaig poder estar al CEM, aleshores era preguntar com tenim el procés per la
socialització de llibres, suposo que és una mica llarg d’explicar, si em pots fer cinc cèntims?
I, si no doncs per escrit com et vagi bé.
SENYORA SABATER: Ara mateix estem consultant altres ciutats com ho apliquen,
consultant les AMPAS i els centres que ja ho tenen en marxa com ho estan fent per
compartir experiències i s’ha fet ja una de les quantes sessions que hi ha planificades amb
els centres mateixos per explicar quins són els processos administratius, s’està posant en
marxa a l’espera evidentment d’aprovar el pressupost però ja t’explicaré concretament com
està i quantes reunions hem fet i tot plegat. Si no el, bé no perquè el proper CEM és al mes
d’abril i potser ja és molt tard.
SENYORA ALCALDESSA: Alguna altra pregunta? Cap més prec? Doncs moltes gràcies i
bona nit.
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les onze hores, de la qual, com secretària,
dono fe.
Vist i plau
L’alcaldessa

La secretària

M. Dolors Sabater i Puig

Catalina Victory Molné
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