Àmbit de Govern
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Nota de premsa

L’Ajuntament de Badalona s’incorpora a l'Associació
de l'Observatori de les Dones en els Mitjans de
Comunicació
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària
celebrada el dimarts 28 d’octubre, la incorporació del mateix l’Ajuntament de
Badalona a l’Associació de l’Observatori de les Dones als Mitjans de
Comunicació, amb l’objectiu de promoure l’actitud crítica i la reflexió envers
els mitjans de comunicació des de la perspectiva de les dones i per una nodiscriminació.

L’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació és una iniciativa
pionera a Catalunya que es va crear l’any 2000 com una eina dinamitzadora
del debat públic sobre el paper dels mèdia en la superació dels arquetips de
gènere.

És tracta d’un servei a disposició de les ciutadanes i ciutadans per fer visible i
denunciar la utilització indeguda de la imatge de les dones als mitjans de
comunicació. Una instància de participació ciutadana que fomenta l’anàlisi i la
visió crítica dels mitjans de comunicació, en tots els seus formats i des de la
perspectiva de les dones.

La finalitat de l’Observatori és treballar per la transformació social i fomentar
que els valors essencials de la nostra societat siguin interpretats des de la
perspectiva de les dones.
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El dictamen s’ha aprovat per unanimitat.

Badalona, 29 d’octubre de 2008
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Nota de premsa

L’Ajuntament de Badalona cedeix a l’INCASOL una
parcel·la per a la construcció de 72 habitatges de
protecció oficial
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària
celebrada el dimarts 28 d’octubre, la cessió a l’Institut Català del Sòl
(INCASOL) d’una parcel·la municipal de 816 m2. situada al carrer de Màlaga,
cantonada amb l’avinguda del Congrés Eucarístic de Badalona, per a la
construcció de 72 habitatges de protecció pública, en execució del conveni
signat amb la Generalitat el 27 de novembre de 2002.

Amb la construcció d’aquests nous habitatges s’obre una nova fase dins del
procés de remodelació del barri de Sant Roc.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 29 d’octubre de 2008
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Nota de premsa

Aprovat l’acord per al període 2008-2011 de la Mesa
General de Negociació entre les representacions de
l'Ajuntament de Badalona i la de les organitzacions
sindicals
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària
celebrada el dimarts 28 d’octubre, l’acord per al període 2008-2011 signat el
passat 7 d’octubre de 2008 entre les representacions de l’Ajuntament de
Badalona i la de les organitzacions sindicals, Comissions Obreres (CCOO),
Unió General de Treballadors (UGT), Sindicat Professional de Policies (SFP)
i Plataforma Sindical Unitària (PSU), presents a la Mesa General de
Negociació constituïda a l’efecte.

Aquest acord contempla el manteniment del poder adquisitiu del personal, la
creació d’un fons econòmic per a adequacions retributives derivades de la
revisió de la relació de llocs de treball, l’actualització o creació de
complements econòmics per a compensar el treball nocturn o en dies
d’especial significació, i l’inici d’un procés de treball per a l’actualització del
Pla d’ocupació Integral de l’ajuntament en diverses matèries amb l’objecte de
racionalitzar la gestió dels recursos humans i promoure polítiques de qualitat i
eficàcia en la prestació dels serveis públics.

En les actuals circumstàncies de crisis econòmica generalitzada, que afecten
molt especialment les finances municipals, l’Ajuntament de Badalona ha fet
un esforç important per millorar les condicions de treball del personal
municipal i els sindicats també han fet un esforç per adequar les seves
demandes a les possibilitats del moment.
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El dictamen s’ha aprovat per unanimitat.

Badalona, 29 d’octubre de 2008
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Nota de premsa

S’aprova inicialment la Modificació puntual del Pla
General Metropolità per a la implantació del centre
operatiu de gestió d’autobusos a Badalona
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment, en la sessió
ordinària celebrada el dimarts 28 d’octubre, la Modificació puntual del Pla
General Metropolità (PGM) per a la implantació del centre operatiu de gestió
d'autobusos de l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT) a l’avinguda del
Guix i al Torrent de Vallmajor del barri de Pomar de Badalona. A més de
construir un nou edifici singular que podrà acollir fins a 300 autobusos, cal
destacar que es recupera i urbanitza la riera d’aquest barri.

L’àmbit d’aquest planejament inclou la parcel·la qualificada d’equipament i els
terrenys limítrofs que corresponen a la llera de la riera de Canyadó. L’àmbit
està delimitat pels carrers del Torrent de Vallmajor, avinguda del Guix i pel
vial paral·lel a la riera de Canyadó. La superfície total és de 29.158 m2. La
parcel·la és de propietat municipal.

La modificació del PGM consisteix en canviar la qualificació urbanística de la
parcel·la qualificada com a equipament (clau 7b) per la qualificació de serveis
tècnics metropolitans (clau 4). Es fixa una edificabilitat de 14.000 metres
quadrats de sostre.

L’objecte de la present modificació correspon a la necessitat de l’Entitat
Metropolitana del Transport de consolidar la demanda creixent de transport
públic dels últims anys responent amb una ampliació de parc mòbil i la
modernització de les instal·lacions per gestionar adequadament el servei.
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L’EMT disposa, per a la gestió del seus serveis de gestió indirecte, d’una flota
de 468 vehicles i es preveu que aquest nombre augmenti en 147 unitats en
els anys 2007/2008. D’aquests autobusos, 215 presten servei als municipis
del Barcelonès Nord. L’EMT disposa actualment de les instal·lacions dels
operadors per a la gestió de manteniment, guàrdia i custodia de la flota amb
una capacitat total aproximada al Barcelonès Nord de 135 autobusos. Així
esgotada la capacitat de les instal·lacions disponibles al Barcelonès Nord,
temporalment s’utilitzen parcel·les addicionals per a la guàrdia dels vehicles.
Per aquesta raó s’ha valorat oportú la ubicació d’un nou centre de gestió de
autobusos en el municipi de Badalona amb capacitat per a 300 autobusos.

El projecte proposat per al centre de gestió d’autobusos consta d’un volum de
planta triangular, constituït per un nivell sobre rasant i dos nivells en
soterrani. És tracta d’un edifici semi-obert amb murs perimetrals formats per
parets vegetals. La coberta està formada per una estructura metàl·lica
lleugera que actua de protecció als agents atmosfèrics, sense impedir la
ventilació i il·luminació natural de la planta baixa on es desenvolupen les
funcions principals de manteniment dels autobusos. Aprofitant l’extensió de la
coberta i amb la intenció de donar un valor afegit a l’edifici s’ha previst la
utilització d’un sistema de captació de l’energia solar (tèrmica i fotovoltaica) i
un sistema de recollida d’aigües pluvials.

En paral·lel a la construcció d’aquest nou edifici singular es farà una
intervenció de caràcter paisatgístic a la riera, en un sector que passa a ser
qualificat com a parcs i jardins urbans (6b), vinculada a la plantació
d’espècies autòctones habituals en les rieres de clima mediterrani.
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El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del
PSC, CiU, ERC i d’ICV-EUiA. El Grup Municipal del PP s’ha abstingut.

Us enviem adjuntes dues imatges d’aquest projecte

Badalona, 29 d’octubre de 2008
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Nota de premsa

Armand Soler tornarà a ser Síndic Defensor de la
Ciutadania de Badalona per cinc anys més
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària
celebrada el dimarts 28 d’octubre, la designació d’Armand Soler i Alcaraz, per
a l‘exercici del càrrec de Síndic Defensor de la Ciutadania de Badalona amb
efectes 28 d’octubre de 2008, i per un termini de cinc anys.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 29 d’octubre de 2008
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Nota de premsa

Aprovat el projecte de modificació del Reglament de
Mercats Municipals de Badalona
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària
celebrada el dimarts 28 d’octubre, el projecte de modificació del Reglament
de Mercats Municipals de Badalona avalat per un procés participatiu amb el
sector, fruit del consens entre l’administració municipal i la Federació de
Mercats de Badalona.

L’ordenança segueix apostant per la concessió a vint-i-cinc anys com a
model tipus d’explotació de la parada d’un mercat, però incorpora un parell
de modificacions que han de permetre a l’administració facilitar que els
mercats tinguin vida. Així doncs, l’Ajuntament tindrà la potestat d’emetre
concessions a precari sobre aquelles parades que quedin buides després
d’un procés concursal, tot i que el concessionari tindrà l’obligació de pagar la
seva contribució a l’associació i haurà de complir amb el mateix règim jurídic
de drets i obligacions dels concessionaris.

Les associacions de venedors, previ permís de l’administració, també podràn
utilitzar alguna parada buida per dur a terme alguna acció puntual que doni
més vitalitat al mercat.

D’altra banda, a partir de l’aprovació del reglament, s’obligarà les
associacions de venedors a presentar els seus comptes cada tres mesos i a
celebrar, de manera obligatòria, una assemblea anual.
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Una altra novetat és l’obligatorietat de totes les parades de disposar d’una
assegurança de responsabilitat civil per valor de 50.000€.

També s’ha simplificat el règim d’activitats dels mercats per tal de flexibilitzar
el màxim possible la gestió i també s’ha incorporat un nou annex d’obres on
es marquen els procediments i requisits necessaris per tal de poder fer obres
internes a les parades.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del
PSC, CiU, ERC i PP. El Grup Municipal d’ICV-EUiA s’ha abstingut.

Badalona, 29 d’octubre de 2008
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Nota de premsa

Es constitueix a Badalona el Consell Municipal de
Comerç i Consum
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària
celebrada el dimarts 28 d’octubre, la constitució del Consell Municipal de
Comerç i Consum.

Les funcions del Consell seran informar, proposar, consultar i assessorar la
gestió municipal en l’àmbit de comerç a Badalona.

Aquest Consell estarà presidit per l’alcalde que podrà delegar en la
vicepresidència, que recaurà en el regidor/a responsable de Comerç i
Consum. Disposarà de dues comissions de treball, una de comerç i una de
consum, sense atribucions resolutòries i s’estructurarà amb un plenari i una
comissió permanent.

Les funcions del plenari, que es reunirà tres vegades l’any en sessions
ordinàries, seran les d’aprovar una memòria anual i ratificar o censurar els
resultats de la comissió de treball. Per altra banda la comissió permanent
s’encarregarà de desenvolupar els plans aprovats per plenari.

El dictamen s’ha aprovat per unanimitat.

Badalona, 29 d’octubre de 2008
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Nota de premsa

L’Ajuntament de Badalona demanarà a la Generalitat
la desafectació del CEIP Artur Martorell
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària
celebrada el dimarts 28 d’octubre, sol·licitar al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya l’autorització per desafectar per a ús escolar els
immobles que històricament han albergat l’escola Artur Martorell, situats en la
terrassa central del parc de Can Solei ja que han deixat de ser necessaris per
al desenvolupament del servei públic escolar que s’hi prestava, ja que es
disposa d’un nou equipament ubicat en el mateix parc públic que garanteix la
cobertura de l’oferta d’ensenyament obligatori de la zona d’escolarització de
referència.

La desafectació permetrà destinar l’antic col·legi públic d’educació infantil i
primària (CEIP) Artur Martorell, propietat de l’Ajuntament, a altres usos que
es considerin convenients.

El dictamen s’ha aprovat per unanimitat.

Badalona, 29 d’octubre de 2008
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Nota de premsa

Aprovades inicialment les bases reguladores de l’XIè
premi literari Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment, en la sessió
ordinària celebrada el dimarts 28 d’octubre, les bases reguladores de l’XIè
premi literari Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil.

Les referides bases són les següents:

1. L’Ajuntament de Badalona organitza el premi literari Ciutat de Badalona de
Narrativa Juvenil. L’Àrea de Cultura i Patrimoni Cultural, en col·laboració amb
la llibreria El Full, té la intenció de convocar l’XIè premi literari Ciutat de
Badalona de Narrativa Juvenil.

2. Les obres aspirants al premi han de ser originals i inèdites, escrites en
català i en prosa, d’una extensió mínima de cinquanta fulls i màxima de cent
cinquanta fulls DIN-A4, mecanografiats per una sola cara, i a doble espai.
Han de ser adreçades a joves d’entre 12 i 16 anys.

3. S’han de presentar sis exemplars de l’obra i cal que vagin acompanyades
d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi ha de constar el nom del premi i el
títol de l’obra, i a l’interior, la identificació de l’autor: nom, cognom, adreça i
telèfon.

4. No seran admeses les obres que no s’ajustin a les condicions esmentades,
ni tampoc les que hagin estat premiades en altres certàmens.
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5. El premi literari Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil consisteix en
l’edició de l’obra guanyadora a càrrec de l’editorial La Galera, després de la
signatura prèvia del contracte amb l’autor, segons la llei vigent. L’Ajuntament
editarà l’obra premiada a efectes de divulgació pública. En l’edició hi constarà
que l’obra ha estat guardonada amb el premi literari Ciutat de Badalona de
Narrativa Juvenil, i l’any en què li ha estat atorgat. L’obra guanyadora rebrà
un premi en metàl·lic de 3.000 €.

6. El guanyador/a de l’edició anterior no es podrà presentar a l’edició
d’enguany.

7. Si el premi es declarés desert, podrien ser concedits accèssits en un
nombre i per un import que serien determinats pel jurat.

8. El jurat qualificador el formaran: un president, quatre membres amb dret a
vot, i un secretari amb dret a vot, que es determinaran en la resolució
d’aprovació de la convocatòria.

9. La concessió del premi literari Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil es
realitzarà en el marc de la Nit Literària, que es farà al Teatre Zorrilla durant el
mes de juny. Aquest serà un acte en el qual el jurat proclamarà l’obra
guanyadora. La decisió serà inapel·lable.

10. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes
bases. Qualsevol situació no prevista, com també la interpretació de
l’articulat, serà resolta pel jurat.
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11. Caldrà trametre els originals a la llibreria El Full (carrer de Guifré, 109,
08912, Badalona). El termini de presentació serà el 27 de març de 2009. Els
originals no es retornaran.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del
PSC, CiU, ERC i d’ICV-EUiA. El Grup Municipal del PP ha votat en contra.

Badalona, 29 d’octubre de 2008

Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12, planta baixa
08911 Badalona
T. 93 483 26 30 i F. 93 483 26 15
departament_comunicacio@badalona.cat

Àmbit de Govern
Comunicació

Nota de premsa

Aprovades inicialment les bases reguladores de l’XIè
Concurs pel Disseny del Dimoni de les Festes de Maig
2009, Crema’l tu!
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment, en la sessió
ordinària celebrada el dimarts 28 d’octubre, les bases reguladores de l’XIè
concurs de Disseny del Dimoni de les Festes de Maig 2008, Crema’l tu!

Les referides bases són les següents:

1. L’Ajuntament de Badalona, per mitjà de l’Àrea de Cultura i Patrimoni
Cultural, té la intenció de convocar l’XIè concurs Crema’l tu!, disseny de la
figura del dimoni que cremarà a les Festes de Maig 2009.

2. La Cremada del Dimoni és una activitat amb una tradició que data del
1940 i és l’acte central de les Festes de Maig. És un dels esdeveniments
culturals més emblemàtics i participatius que se celebren a la ciutat; de tal
manera que el 1991 la Cremada del Dimoni va ser declarada d’interès turístic
per la Generalitat de Catalunya.

3. Estarà obert a tots els participants més grans de 16 anys que s’hi vulguin
presentar. Hauran de lliurar un o més originals en paper o cartolina de mida
DIN A-3, en color i a escala, que detalli una vista frontal i una lateral de la
figura, i una proposta del pedestal sobre el qual es recolzarà la construcció.

4. Les obres aspirants han de ser originals i inèdites, i el disseny del dimoni
ha de complir conceptualment l’esperit dimoniaire que ens identifica, i
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tradicionalment es caracteritza perquè el disseny tingui un contingut
al·legòric, crític o irònic sobre aspectes de la realitat actual o històrica.

5. D’acord amb la tradició, la figura del dimoni s’ha de concebre com un
monument en flames. Si el disseny de la figura és estilitzat, la base ha de ser
d’una amplada suficient perquè es pugui subjectar dret ja que la figura, una
vegada construïda, tindrà una alçada aproximada d’entre 10 i 12 metres. Els
dissenyadors han de tenir en compte aquest fet a l’hora de concebre el
disseny i la seva estructura.

6. El guanyador/a de l’edició anterior no és podrà presentar a l’edició
d’enguany.

7. Per imperatius de la construcció de la figura, l’Àrea de Cultura i Patrimoni
Cultural, en col·laboració amb l’artista, es reserva el dret de modificar el
disseny de l’obra guanyadora.

8. Caldrà presentar els originals dins d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi
ha de constar el títol del concurs i un lema o pseudònim propi o al·lusiu a
l’autor. A l’interior d’aquest sobre hi ha d’haver un altre sobre més petit,
tancat, a l’exterior del qual hi ha de figurar el mateix lema o pseudònim, i a
l’interior, en un full, hi ha de constar la identificació de l’autor: nom, cognom,
adreça, telèfon, i correu electrònic, si es disposa.

9. El disseny guanyador tindrà un reconeixement públic, ja que posteriorment
a la resolució del veredicte, un constructor donarà forma al dibuix i es
plantarà a la platja uns dies abans de la Cremada, a la vista de tota la
ciutadania. El premi en metàl·lic per al disseny guanyador serà de 1.000 €.
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10. El jurat qualificador el formaran: un secretari sense dret a vot i els
membres del jurat que es determinaran en la resolució d’aprovació de la
convocatòria.

11. L’Ajuntament donarà a conèixer el veredicte del concurs mitjançant una
nota de premsa. La decisió del jurat serà inapel·lable. El jurat es reserva el
dret de declarar desert el concurs i la llibertat per decidir-ne, per altres vies, la
resolució.

12. El fet de concórrer al concurs pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes
bases. Qualsevol situació no prevista, com també la interpretació de
l’articulat, serà resolta pel jurat.

13. Caldrà trametre els originals a l’Àrea de Cultura i Patrimoni Cultural
(edifici El Viver, plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12, 2a planta. 08911
Badalona, de 9 a 15 h). El termini de presentació serà el dia 13 de març de
2009. L’obra guanyadora i les finalistes restaran en propietat de l’Ajuntament.
Les obres no distingides es podran recollir al mateix lloc on s’han lliurat, un
mes després de la proclamació pública del disseny guanyador i en el termini
de tres mesos.

El dictamen s’ha aprovat per unanimitat.

Badalona, 29 d’octubre de 2008
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Nota de premsa

Aprovades inicialment les bases reguladores del
XVIIIè premi literari Ciutat de Badalona de Narrativa XXIIè premi literari Països Catalans-Solstici d'estiu
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment, en la sessió
ordinària celebrada el dimarts 28 d’octubre, les bases reguladores del XVIIIè
premi literari Ciutat de Badalona de Narrativa - XXIIè premi literari Països
Catalans-Solstici d'estiu.

Les referides bases són les següents:

1. L’Ajuntament de Badalona organitza el premi literari Ciutat de Badalona de
Narrativa L’Àrea de Cultura i Patrimoni Cultural, en col·laboració amb la
llibreria El Full i l’entitat Festa Nacional dels Països Catalans, té la intenció de
convocar el XVIIIè premi literari Ciutat de Badalona de Narrativa – XXIIè
premi literari Països Catalans-Solstici d’estiu.

2. Les obres aspirants al premi han de ser originals i inèdites, escrites en
català i en prosa, adreçades a un públic adult, d’una extensió mínima de cent
fulls i màxima de tres-cents fulls DIN-A4, mecanografiats per una sola cara, i
a doble espai.

3. S’han de presentar cinc exemplars de l’obra i cal que vagin acompanyades
d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi ha de constar el nom del premi i el
títol de l’obra, i a l’interior, la identificació de l’autor: nom, cognom, adreça i
telèfon.
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4. No seran admeses les obres que no s’ajustin a les condicions esmentades,
ni tampoc les que hagin estat premiades en altres certàmens.

5. El premi literari Ciutat de Badalona de Narrativa consisteix en l’edició de
l’obra guanyadora a càrrec d’Edicions Proa, després de la signatura prèvia
del contracte corresponent amb l’autor, segons la llei vigent. L’Ajuntament
editarà l’obra premiada a efectes de divulgació pública. En l’edició hi constarà
que l’obra ha estat guardonada amb el premi literari Ciutat de Badalona de
Narrativa - Països Catalans-Solstici d'estiu, i l’any en què li ha estat atorgat.
L’obra guanyadora rebrà un premi en metàl·lic de 4.000 €.

6. El guanyador/a de l’edició anterior no es podrà presentar a l’edició
d’enguany.

7. Si el premi es declarés desert, podrien ser concedits accèssits en un
nombre i per un import que serien determinats pel jurat.

8. El jurat qualificador el formaran: un president, cinc membres amb dret a
vot, i un secretari sense dret a vot, que es determinaran en la resolució
d’aprovació de la convocatòria.

9. La concessió del premi literari Ciutat de Badalona de Narrativa - Països
Catalans-Solstici d'estiu es realitzarà en el marc de la Nit Literària, que es
farà al Teatre Zorrilla durant el mes de juny. Aquest serà un acte en el qual el
jurat proclamarà l’obra guanyadora. La decisió serà inapel·lable.

10. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes
bases. Qualsevol situació no prevista, com també la interpretació de
l’articulat, serà resolta pel jurat.
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11. Caldrà trametre els originals a la llibreria El Full (carrer de Guifré, 109,
08912, Badalona). El termini de presentació serà el 27 de març de 2009. Els
originals no es retornaran.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del
PSC, CiU, ERC i d’ICV-EUiA. El Grup Municipal del PP ha votat en contra.

Badalona, 29 d’octubre de 2008
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Nota de premsa

Aprovades inicialment les bases reguladores del IXè
premi literari Betúlia de Poesia-Memorial Carme
Guasch
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment, en la sessió
ordinària celebrada el dimarts 28 d’octubre, les bases reguladores del IXè
premi literari Betúlia de Poesia – Memorial Carme Guasch.

Les referides bases són les següents:

1. L’Ajuntament de Badalona organitza el premi literari Betúlia de Poesia –
Memorial Carme Guasch. L’Àrea de Cultura i Patrimoni Cultural, en
col·laboració amb la llibreria el Full, té la intenció de convocar el IXè premi
literari Betúlia de Poesia – Memorial Carme Guasch.

2. Les obres aspirants al premi han de ser originals i inèdites, escrites en
català i d’una extensió mínima de 250 versos i màxima de 500 versos,
presentats en fulls DIN-A4, mecanografiats per una sola cara, i a doble espai,
i repartits en un recull de poemes, o bé en un únic poema.

3. S’han de presentar sis exemplars de l’obra i cal que vagin acompanyades
d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi ha de constar el nom del premi i el
títol de l’obra, i a l’interior, la identificació de l’autor: nom, cognom, adreça i
telèfon.

4. No seran admeses les obres que no s’ajustin a les condicions esmentades,
ni tampoc les que hagin estat premiades en altres certàmens.
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5. El premi literari Betúlia de Poesia – Memorial Carme Guasch consisteix en
l’edició de l’obra guanyadora a càrrec de Viena Edicions, després de la
signatura prèvia del contracte corresponent amb l’autor, segons la llei vigent.
L’Ajuntament editarà l’obra premiada a efectes de divulgació pública. En
l’edició hi constarà que l’obra ha estat guardonada amb el premi literari
Betúlia de Poesia – Memorial Carme Guasch, i l’any en què li ha estat
atorgat. L’obra guanyadora rebrà un premi en metàl·lic de 3.000 €.

6. El guanyador/a de l’edició anterior no es podrà presentar a l’edició
d’enguany.

7. Si el premi es declarés desert, podrien ser concedits accèssits en un
nombre i per un import que serien determinats pel jurat.

8. El jurat qualificador el formaran: un president, cinc membres amb dret a
vot, i un secretari sense dret a vot, que es determinaran en la resolució
d’aprovació de la convocatòria.

9. La concessió del premi literari Betúlia de Poesia – Memorial Carme
Guasch, es realitzarà en el marc de la Nit Literària, que es farà al Teatre
Zorrilla durant el mes de juny. Aquest serà un acte en el qual el jurat
proclamarà l’obra guanyadora. La decisió serà inapel·lable.

10. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes
bases. Qualsevol situació no prevista, com també la interpretació de
l’articulat, serà resolta pel jurat.
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11. Caldrà trametre els originals a la llibreria El Full (carrer de Guifré, 109,
08912, Badalona). El termini de presentació serà el 27 de març de 2009. Els
originals no es retornaran.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del
PSC, CiU, ERC i d’ICV-EUiA. El Grup Municipal del PP ha votat en contra.

Badalona, 29 d’octubre de 2008
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Nota de premsa

Aprovada la moció davant la situació de NISSAN i
empreses d’indústria auxiliar de components
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària
celebrada el dimarts 28 d’octubre, una moció davant la situació de NISSAN i
empreses d’indústria auxiliar de components.

La moció proposa els següents acords:

1.- Instar a la direcció de Nissan a reconsiderar la seva decisió.

2.- Traslladar a la multinacional que amb acomiadaments no es construeix
una empresa de futur i instant-la a negociar alternatives industrials que
garanteixin la viabilitat productiva i l’ocupació de les plantes barcelonines a
curt i mig termini.

3.- Demanar al Govern de la Generalitat que no autoritzi els acomiadaments i
que exigeixi a la multinacional que defineixi un pla industrial de futur que
aclareixi i garanteixi la situació productiva i de l’ocupació de les plantes
catalanes.

4.- Instar el Govern a fer una aposta clara per impulsar polítiques industrials
que potenciïn la competitivitat dels sectors industrials, augmentant la
confiança dels inversors i mantenint un alt nivell d’ocupació industrial, amb un
model industrial qualificat i d’alt valor afegit.
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5.- Traslladar aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, a la Direcció de NISSAN, als grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya i al Comitè d’Empresa de NISSAN.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 29 d’octubre de 2008
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Nota de premsa

Aprovada la moció per a l’adhesió a la Xarxa
d’Alcaldes per la Pau
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària
celebrada el dimarts 28 d’octubre, la moció per a l’adhesió a la Xarxa
d'Alcaldes per la Pau.

La moció proposa els següents acords:

1.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Badalona a les armes nuclears i
donar suport a la Xarxa d’Alcades per la Pau.

2.- Dur a terme el tràmits necessaris perquè l’Ajuntament de Badalona entri a
formar part de la Xarxa d’Alcaldes per la Pau.

3.- Prendre en consideració les propostes d’acció que siguin enviades per la
Xarxa, per recolzar la feina realitzada per aquesta i contribuir a la
conscienciació de la ciutadania sobre l’amenaça de les armes nuclears.

4.- Animar als alcaldes i alcaldesses de la comarca i província a seguir
l’exemple d’aquest ajuntament i sumar-se als esforços de l’alcalde
d’Hiroshima per acabar amb l’amenaça de les armes nuclears.

5.- Comunicar l’adopció d’aquests acords als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat i a la Xarxa d’Alcaldes per la
Pau.

Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12, planta baixa
08911 Badalona
T. 93 483 26 30 i F. 93 483 26 15
departament_comunicacio@badalona.cat

Àmbit de Govern
Comunicació

La moció s’ha aprovat per unanimitat.

Badalona, 29 d’octubre de 2008
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Nota de premsa

Aprovada la moció relativa a l’escolarització a les
escoles públiques de Badalona
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària
celebrada el dimarts 28 d’octubre, una moció relativa a l’escolarització a les
escoles públiques de la ciutat.

La moció proposa els següents acords:

1.- Instar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a crear
els centres públics acordats a la Taula Mixta de Planificació; així com a la
seva construcció en els terminis més breus possibles, com a una forma
d’evitar augments de ràtio i altres mesures (aules cícliques o creació de
grups aïllats) que no ajuden a la qualitat de l’educació.

2.- Traslladar al Departament d’educació la opinió desfavorable de gran part
de la comunitat educativa de la ciutat sobre les aules cícliques, ja que opinen
que aquestes segreguen i dificulten la integració de l’alumnat de diferents
nacionalitats a la vida ordinària dels centres i no ofereixen les condicions
necessàries per oferir una educació de qualitat.

3.- Instar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a
continuar invertint en els centres públics existents a la ciutat –tant pel que fa
a les ampliacions de centres, com a la rehabilitació integral, reformes o
millores -, complementant l’esforç inversor que fa l’ajuntament de Badalona.
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4.- Continuar treballant ambdues administracions i comunitat educativa en la
planificació escolar en tots els seus nivells (escoles bressols, infantil i
primària, secundaria, adults i artístics) de tal forma que s’aconsegueixi la
necessària previsió d’equipaments docents aconseguint que l’oferta sigui
més equitativa a tota la ciutat.

5.- Demanar al departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya la
dotació, a les escoles de la ciutat, dels recursos educatius adients per la
realitat actual dels alumnes i de les aules (serveis educatius, tècnics en
educació infantil, vetlladors...), per garantir un procés educatiu amb garantia
de qualitat.

6.- Demanar al departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya una
regulació normativa específica per ciutats com la nostra, i la gran majoria de
l’àrea metropolitana de Barcelona, que diferencií la matriculació en el procés
ordinari i la de fora de termini. i que faci possible la seva l’escolarització en
les millors condicions per aquests i pels propis centres.

7.- Notificar el present acord al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, al Plenari del Consell Escolar Municipal, a les Federació
d’AMPAS de Badalona i claustres dels centres escolars de la ciutat, als
sindicats més representatius i a la FAVB.

La moció s’ha aprovat per unanimitat.

Badalona, 29 d’octubre de 2008
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Nota de premsa

Aprovada la moció per demanar la millora del
finançament local
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària
celebrada el dimarts 28 d’octubre, la moció sobre la millora del finançament
local.

La moció proposa els següents acords:

1.- Donar suport a les dues associacions municipalistes de Catalunya –FMC i
ACM- en totes les actuacions que portin a terme en defensa d’un millor
finançament dels ajuntaments catalans.

2.- Donar suport a les negociacions que la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) està portant a terme amb el govern espanyol
per donar una resposta positiva a les necessitats d’un nou finançament per
als ajuntaments.

3.- Instar al Govern de l’Estat a què, l’any 2008, a més de l’establiment d’un
nou model de finançament autonòmic, es defineixi un nou marc de
finançament adequat per als ajuntaments.

4.- Donar suport al Govern de la Generalitat en el seu procés de negociació
amb el Govern de l’Estat pel nou finançament de Catalunya i, una vegada
aprovat el model de finançament autonòmic, demanar la creació d’una
Comissió mixta Generalitat-governs locals per tractar de manera específica el
finançament dels ens locals.
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5.- Instar al Govern de l’Estat a què reconsideri la proposta de congelar
l’aportació als ajuntaments per al proper any 2009, que considerem
clarament inassumible, tot just en un període en el qual caldria incrementar la
despesa social de proximitat en tots els municipis.

6.- Sol·licitar al Govern de l’Estat que, mentre no s’acordi un nou model,
estudiï com a mesures transitòries una moratòria en l’aplicació de la Llei
general d’estabilitat pressupostària, i una reforma urgent de la mateixa, que
permeti que aquelles administracions que compleixin amb la resta de ratis
legals i que demostrin una suficient capacitat financera, puguin augmentar la
seva capacitat d’endeutament en un nombre limitat d’exercicis; i també la
creació d’un fons específic que permeti retornar l’IVA pagat per les inversions
fetes pels ajuntaments, amb l’obligació de reinvertir-los en nous projectes.

7.- Donar trasllat d’aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC), a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats
i al Govern de l’Estat.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del
PSC, CiU, ERC i d’ICV-EUiA. El Grup Municipal del PP ha votat en contra.

Badalona, 29 d’octubre de 2008
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Nota de premsa

Aprovada la moció sobre la Llei de la dependència
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària
celebrada el dimarts 28 d’octubre, la moció sobre la Llei de la dependència.

La moció proposa els següents acords:

1.- Expressar la voluntat i el deure de l’Ajuntament de Badalona per continuar
avançant i aplicant el desplegament de la Llei de la dependència.

2.- Reclamar que des del Govern de la Generalitat es continuï treballant
davant del Govern de l’Estat per al desplegament i el compliment dels
compromisos contrets respecte a la Llei.

3.- Instar al Govern de la Generalitat l’adequada planificació i transferència
dels recursos disponibles a l’àmbit local, especialment, pel que fa la dimensió
d’atenció a les persones i la racionalització de la participació en els
processos administratius de resolució de les sol·licituds que fan els ciutadans
i les ciutadanes.

4.- Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als
Grups Parlamentaris del Parlament, i a les entitats i associacions de
Badalona.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del
PSC, CiU, ERC i d’ICV-EUiA. El Grup Municipal del PP ha votat en contra.
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Badalona, 29 d’octubre de 2008
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