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Teresa González Moreno
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Concepción Botey i Teruel
Pablo Hernán Tapias
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Josep Pera Colomé
Maria Mercè Rius Serra
Carles Sagués Baixeras
Asunción García Cotillas
Àlex Mañas Ballesté
Josep Duran Vázquez
Albert Müller i Valentí
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ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de les actes de la sessions anteriors
de dates 28 i 31 d’octubre de 2014.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2014/3023 DICTAMEN. Modificar la data de celebració de la sessió plenària ordinària
del mes de desembre de 2014. (ES RETIRA)
3 AP-2014/3032 DICTAMEN. Ratificació resolució d'Alcaldia de 13-11-2014 d'aprovació de
pròrroga del termini de presentació de proposicions del contracte de manteniment de zones
verdes, solars, franges de prevenció d' incendis i d' arbrat i palmeres d'àmbit urbà.
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4 AP-2014/3034 DICTAMEN. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació
definitiva de les modificacions del text i/o tarifes de les Ordenances fiscals, aprovades
provisionalment per l'Ajuntament Ple de 30-09-2014, per a la seva entrada en vigor l'1 de
gener de 2015.
5 AP-2014/3033 DICTAMEN. Resolució dels suggeriments presentats en relació amb
l'Ordenança Fiscal núm 1, reguladora de l'impost sobre Bens Immobles i aprovació
definitiva de modificació del text i/o aprovació el 30-09-2014, per a la seva entrada en vigor
l'1 de gener de 2015.
6 AP-2014/3035 DICTAMEN. Aprovació de l'expedient de modificació del pressupost de
l'Ajuntament 2014 i del seu annex d'inversions.
7 PROPOSICIONS URGENTS
AP-2014/3036 PROPOSTA. Aprovar l'adjudicació de l'Alienació de les tres finques del
patrimoni municipal R1, R3 i R4 incloses en el sector A de la modificació del Pla General
Metropolità a l'Av de Navarra.
AP-2014/3043 PROPOSTA. Aprovar el refinançament de les 13 operacions d'endeutament
a llarg termini que l'Ajuntament de Badalona té subscrites amb les entitats financeres que hi
consten en l'apartat interessats.
8 TORN OBERT DE PARAULES
AP-2014/3038 Senyor Perez Montalbán Sánchez. Assumpte: Moció àrea gossos
AP-2014/3039 Senyor Mariano Vallespín Morales. Assumpte: Moció àrea gossos.
AP-2014/3040 Senyora Carme Villarroya Font, en rep. de la Coordinadora d'Aministia
Internacional . Assumpte: Moció dia internacional "ciutat per la vida-no a la pena de mort"
AP-2014/3042 Senyor Emilio Fernández Murciano, en qualitat de president de CCPP Los
Planetas. Assumpte: Campanya recollida d'aliments.
9 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2014/3024 Moció que presenten els grups municipals de PSC i ICV-EUiA, en relació a
la defensa de les polítiques de lluita contra la violència vers les dones.
AP-2014/3025 Moció que presenta el grup municipal de PSC, en defensa i suport als clubs
esportius de base.
AP-2014/3026 Moció que presenten els grups municipals de CiU i PSC, sobre la millora de
la qualitat de les àrees de gossos a Badalona i ampliació de l'oferta d'aquest espais.
AP-2014/3027 Moció que presenta el grup municipal de CiU, per la cessió avançada del
tram del carrer Eduard Maristany al terme municipal de Badalona afectat pel projecte de
desenvolupament urbanístic de l'antiga central tèrmica de Badalona i Sant Adrià.
AP-2014/3028 Moció que presenta el grup municipal de CiU de suport als membres de la
taula de mobilitat de Badalona davant la sanció rebuda per una acció reivindicativa sobre
mobilitat segura a l'entron de l'aparcament de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
AP-2014/3029 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA de rebuig a l'acord
comercial d'associació transatlàntica per al comerç i la inversió-TTIP- entra la UE i els
EEUU.
AP-2014/3030 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, amb motiu del dia
internacional "ciutat per la vida-no a la pena de mort".
10 Precs i preguntes.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
SENYOR ALCALDE: Aniríem començant el Ple, com sempre guardarem un minut de silenci
en record de les persones, de les dones, que han estat víctimes de la violència masclista.
En el dia d’avui es produeixen dos fets, que el fan especialment singular, un que no té
relació, però que volem aprofitar aquest moment i és el que fa referència que en el dia
d’ahir va morir una companya, una treballadora de l’Ajuntament, una dóna que estava
encara a la flor de la via, amb 40 anys, que treballava en el Departament d’Hisenda, l’Anna
Isabel Lara Mariscal, com he dit amb 40 anys i de forma sobtada ha mort. Per tant, li donem
el condol a tots els seus familiars, els seus amics, al personal de tot l’Ajuntament i
especialment a les seves companyes de Departament i d’Àrea, per ella també anirà aquest
minut de silenci. També commemorem el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència
envers de les dones, és un dia que es celebra arreu, que oficialment aquí a l’Ajuntament
tocaria celebrar-lo avui, però com que coincideix amb la sessió Plenària es celebrarà demà.
Per tant, en record de totes les dones que han estat víctimes de la violència masclista en
una dia tan especial com avui i d’una manera molt carinyosa i singular cap el record de la
Isabel Lara Mariscal, guardaríem aquest minut de silenci. I ara sí que començaríem senyor
secretari amb l’Ordre del Dia.
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de les actes de la sessions anteriors
de dates 28 i 31 d’octubre de 2014.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de les Actes de les sessions anterior de
dates 28 i 31 d’octubre de 2014, les quals van ser aprovades per unanimitat.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2014/3023 DICTAMEN. Modificar la data de celebració de la sessió plenària
ordinària del mes de desembre de 2014. (ES RETIRA)
3 AP-2014/3032 DICTAMEN. Ratificació resolució d'Alcaldia de 13-11-2014
d'aprovació de pròrroga del termini de presentació de proposicions del contracte de
manteniment de zones verdes, solars, franges de prevenció d' incendis i d' arbrat i
palmeres d'àmbit urbà.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Ratificar la resolució de data 13 de novembre de 2014 en què l’alcalde,
en virtut de les seves atribucions de direcció del govern i l’administració municipal i per raó
de la urgència en l’ adopció d’ aquesta resolució, aprovà la pròrroga del termini de
presentació de proposicions establert per a la licitació del contracte de serveis de
manteniment de zones verdes, solars, franges de prevenció d’ incendis i d’ arbrat i
palmeres d’ àmbit urbà de Badalona.
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan a qui s’adreça: L’ Ajuntament Ple
Número d’expedient: 15/OBR- 4/14
FET
Amb data 13 de novembre de 2014 l’alcalde d’ aquesta corporació va dictar una resolució
del següent tenor literal:
“RESOLUCIÓ
Identificació de l’expedient
Expedient de contractació: Serveis de manteniment de zones verdes, solars, franges de
prevenció d’ incendis i arbrat i palmeres d’ àmbit urbà de Badalona.
Objecte de la resolució: Ampliació del termini de presentació de proposicions
Antecedents
1. L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 28 d’ octubre de 2014, va adoptar, entre
d’altres, els acords que es transcriuen literalment a continuació:
“PRIMER.- Aprovar els Plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives
particulars que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 15/OBR- 4/14
Ajuntament de Badalona –Secretaria General –Actes Sessió núm. 17 /25-11-14
secretariageneral@badalaona.cat –www.badalona.cat

3

Secretaria General

corresponent al contracte de serveis de manteniment de zones verdes, solars, franges de
prevenció d’incendis d’ arbrat i palmeres d’ àmbit urbà de Badalona pel termini de dos anys
a comptar de l’endemà de la data de la seva formalització, prorrogable per dos períodes de
màxim un any cadascun i amb un pressupost màxim de licitació de 4.999.558,66 euros (IVA
inclòs al tipus del 21% vigent), import que es desglossa entre els dos lots en què es divideix
l’ objecte d’ aquest contracte de la següent manera:
- Lot 1 (serveis de manteniment de zones verdes, solars i franges de prevenció d’ incendis):
3.412.361,77 euros (a raó de 2.820.133,70 € el valor base d’ aquest lot i 592.228,08 €, l’
IVA al percentatge indicat).
- Lot 2 (serveis de manteniment de l’ arbrat i palmeres d’ àmbit urbà de Badalona):
1.587.196,88 euros ( a raó de 1.311.732,96 € el valor base d’ aquest lot i 275.463,92 €, l’
IVA al percentatge indicat).
SEGON.- Procedir a l’ obertura del procediment obert d’ adjudicació d’ aquest contracte
mitjançant tramitació ordinària, segons allò previst als articles 110, 150 i 157 del RDL
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del
sector públic.
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa que s’ estima que se’n derivi del/s contracte/s
sorgit/s arran la tramitació d’ aquest procediment per a l’exercici 2014, que s’estima per un
import de 208.314,94 euros (IVA inclòs al tipus del 21%), a raó de 142.181,74 € el lot 1 i
66.133,20 €, el lot 2, es finançarà amb càrrec a la partida pressupostària número 431-171021001 del pressupost municipal vigent.
Pel que fa a la despesa que se’n pot derivar d’ aquest/s contracte/s per als futurs exercicis
que comprengui la seva execució així com la seva pròrroga, cas d’ acordar-se aquestes,
restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos municipals corresponents als futurs exercicis per atendre el seu pagament.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del/s
contracte/s de referència se’ n derivi podrà constituir causa per a la modificació i/o resolució
del contracte d’ acord amb l’ establert al plec de clàusules administratives particulars que es
proposa per regir aquest contracte.
QUART.- Procedir a la publicació de l’anunci de licitació, en el Butlletí Oficial de l’ Estat i en
el perfil de contractant de l’ Ajuntament de Badalona, d’acord amb les previsions de l’article
142 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic.
(...)”
2. En compliment del darrer acord abans transcrit, aquesta licitació es va sotmetre a la
preceptiva publicitat oficial, a través d’anuncis inserits en data 3 de novembre de 2014 al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (anunci amb número de registre
022014028727) i en el Perfil de contractant d’ aquest Ajuntament.
3. Als esmentats anuncis s’ informava que la data límit per a l’ obtenció d’ informació s’
establia fins a tres dies laborables abans de la data límit de presentació d’ ofertes i que
aquesta darrera finalitzava el dia 18 de novembre de 2014 a les 13.30 hores.
4. Dins del termini establert per a l’ obtenció d’ informació s’ han recepcionat sol·licituds
múltiples d’ eventuals interessats en aquesta licitació en relació a la necessitat que es
prorrogui el termini establert per a la presentació de proposicions per tal de garantir una
correcta formulació de les ofertes donada la complexitat tècnica dels serveis objecte d’
aquest contracte i la necessitat de fer una ronda d’ inspeccions als espais verds de la ciutat.
5. A la vista d’ allò exposat en l’ antecedent precedent, és per això que en data 13 de
novembre de 2014 el Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, promotor d’ aquest contracte,
ha emès un informe en què sol·licita a aquest Departament la tramitació administrativa que
correspongui en ares a prorrogar - a l’ empara de les previsions de l’ article 158.3 del
RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP) - el termini de presentació de
proposicions, que fineix el proper dimarts dia 18 de novembre, per un termini de 7 dies
naturals més, això és, fins el dia 25 de novembre de 2014 (aquest dia inclòs), establint-se,
en resposta a la necessitat posada de manifest per part d’ eventuals interessats en aquesta
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licitació a què s’ha fet abans referència, un calendari de visites als espais verds de la ciutat
per als dies 19 i 20 de novembre entre les 9 i les 13 hores, prèvia concertació de la visita
amb l’ Area de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Fonaments jurídics
1. D’acord amb l’article 49.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’ Administració podrà
acordar d’ ofici o a petició dels interessats, una ampliació dels terminis establerts si les
circumstàncies l’aconsellen i no es perjudiquen drets de tercers.
De conformitat amb la resta de previsions del precepte esmentat, l’ acord d’ ampliació ha de
produïr-se, en qualsevol cas, abans del venciment del termini de què es tracti i s’ ha de
notificar als interessats sense que contra aquest acord es pugui interposar cap mena de
recurs.
2. L’ article 158.3 del TRLCSP preveu la possibilitat de prorrogar el termini establert per a la
recepció de les ofertes quan aquestes només puguin realitzar-se després d’ una visita
sobre el terreny de forma que tots els interessats afectats puguin tindre coneixement de tota
la informació necessària per a formular les ofertes.
3. Atès l’ exposat en l’ antecedent quart d’ aquest document, a la vista de les previsions del
precepte anteriorment esmentat i de l’ informe tècnic emès pel Servei de Medi Ambient i
Mobilitat a què s’ha fet referència en l’ antecedent cinquè, escau aprovar aquesta resolució
d’ampliació del termini de presentació de proposicions i, consegüentment, del termini
d’obtenció d’ informació i publicar-la amb urgència abans del finiment d’ aquest darrer
termini.
4. L’òrgan de contractació en aquest expedient, atenent el seu valor estimat, és
l’Ajuntament Ple. No obstant això, per raó de la urgència en l’adopció d’aquesta resolució i
que els terminis administratius no es poden ampliar un cop vençuts aquests, com ja s’ ha
posat de manifest en el primer fonament, es proposa que sigui l’alcalde qui exerceixi
aquesta acció administrativa en matèria de competència plenària, en ús de l’atribució
conferida per l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
5. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
En conseqüència, 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, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’alcalde
resolgui conformement en relació amb la següent proposta:
PRIMER.- Prorrogar el termini de presentació de les proposicions establert per a la licitació
del contracte de serveis de manteniment de zones verdes, solars, franges de prevenció
d’incendis d’ arbrat i palmeres d’ àmbit urbà de Badalona i, consegüentment, el termini d’
obtenció d’informació establert en aquesta licitació, fixant com a nous terminis els següents:
- Dia 20 de novembre de 2014 : data límit obtenció d’ informació.
- Dia 25 de novembre de 2014: data límit presentació de proposicions.
SEGON.- Sotmetre aquesta resolució a la preceptiva publicitat oficial i a la propera sessió
que l’Ajuntament Ple dugui a terme, per a la seva ratificació.
TERCER.- Notificar-la als eventuals interessats en aquesta licitació.
Conformement amb les atribucions d’impuls de les actuacions assignades a l’Àmbit
d’Economia i Hisenda, dono la meva conformitat al contingut de la proposta de resolució
precedent i n’ordeno la seva tramitació reglamentària.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
RESOLC d’acord amb la proposta precedent.
FONAMENTS DE DRET
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1. L’òrgan de contractació en aquest expedient, atenent el seu valor estimat, és
l’Ajuntament Ple. No obstant això, per raó de la urgència en l’adopció de la resolució
transcrita en l’únic fet d’aquest document i atenent que els terminis administratius no es
podien ampliar un cop vençuts aquests, és per això que es proposà que fos l’ alcalde qui
exercités aquesta acció administrativa en matèria de competència plenària, en ús de
l’atribució conferida per l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
2. En exercici d’aquesta atribució, l’alcalde va dictar la resolució de data 13 de novembre de
2014 a què s’ha fet referència en la qual es preveia (veure acord segon de la part
dispositiva) sotmetre-la a la propera sessió plenària per a la seva ratificació.
3. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
PROPOSTA DE RATIFICACIÓ
En conseqüència, a l’empara del que preveu la resolució indicada, considero que no hi ha
cap inconvenient legal ni reglamentari per tal que l’Ajuntament Ple, en la seva propera
sessió, ratifiqui la resolució aprovada per l’Alcalde en data 13 de novembre de 2014 relativa
a l’ampliació del termini de presentació de proposicions establert per a la licitació dels
serveis de manteniment de zones verdes, solars, franges de prevenció d’ incendis i arbrat i
palmeres d’ àmbit urbà de Badalona i, consegüentment, del termini establert per a
l’obtenció d’ informació.
En atenció al fet i als fonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de ratificació
precedent, conforme a les previsions del Decret de delegació general de competències i als
efectes de l’article 123 del ROFRJEL, proposo a la Comissió Informativa de l’Àmbit de
Govern, Economia i Hisenda, que dictamini favorablement aquesta proposta i proposo a
l’Ajuntament ple que resolgui de conformitat, si escau.
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1995, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAPPAC)
l’Ajuntament Ple accepta el fet i fonaments jurídics de l’ anterior Proposta i resol
conformement prenent nota de la resolució que mitjançant el present document es ratifica.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 27.
4 AP-2014/3034 DICTAMEN. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació
definitiva de les modificacions del text i/o tarifes de les Ordenances fiscals,
aprovades provisionalment per l'Ajuntament Ple de 30-09-2014, per a la seva entrada
en vigor l'1 de gener de 2015.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Resolució de les al·legacions i suggeriments presentats dins del termini
d’exposició pública contra l’acord plenari de data 15/10/2013 d’aprovació provisional de la
modificació del text de les ordenances fiscals, rectificació dels errors materials detectats en
l’esmentat acord i aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals
reguladores d’impostos i taxes per a la seva vigència a partir de l’1 de gener de 2015.
Òrgan que resol: L’Ajuntament Ple
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Expedient núm: 314/ORD-2/14
Fets
1. En data 30 de setembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment les
modificacions dels textos, quotes, tipus i tarifes de les Ordenances fiscals per a la seva
vigència a partir de l’1 de gener de 2015.
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De conformitat amb el que s’estableix en el Reial Decret 2/2004, de 5 de març, per mitjà del
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’esmentat acord
d’aprovació provisional va romandre en exposició pública, per tal que els interessats
presentessin les al·legacions i suggeriments que consideressin oportuns al respecte.
L’anunci de l’acord va ser publicat en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona (BOPB)
de data 6.10.2014 núm. registre 022014025278, en un diari dels de major difusió de la
província en data 9.10.2014 i fou exposat en el tauler d’anuncis de la corporació.
Durant el període d’exposició pública de l’acord, des del dia 7 d’octubre a l’11 de novembre
de 2014, ambdós inclosos, s’han presentat els escrits següents:
REGISTRE
QUI HO PRESENTA
D’ENTRADA // DIA
31432 - 07.11.2014
GRUP MUNICIPAL PSC
31918 - 11.11.2014
GRUP MUNICIPAL ICV-EUiA
Consten incorporats a l’expedient els informes jurídics emesos per la cap del departament
de recaptació executiva, adscrit al Servei de Patrimoni, de data 17 de novembre de 2014,
els quals es pronuncien sobre la resolució de les al·legacions i suggeriments presentats a
l’aprovació provisional de les modificacions de text i/o tarifes de les ordenances fiscals per a
la seva entrega en vigor a partir de l’1 de gener de 2015.
Les al·legacions o suggeriments relatius a l’odenança núm. 1, reguladora de l’impost de
béns immobles, han estat resolts en un dictamen específic a banda d’aquest.
2. Consideracions generals
A) AL·LEGACIONS ORDENANCES:
S’entén que es produeixen al·legacions en relació amb l’acord d’aprovació provisional de
les modificacions de les ordenances (siguin fiscals o reguladores de preus públics) quan, en
referència a allò que ha estat objecte del dictamen d’aprovació provisional, es formulen
propostes, ja sigui per modificar el que ha estat objecte de l’acord o per suprimir les
modificacions aprovades i també, quan la proposta faci referència directa a allò que ha
estat objecte de modificació, sigui també per ampliar-la o reconduir-la a una redacció
diferenciada. Poden ser motius jurídics o motius d’oportunitat.
Segons els casos:
L’al·legació planteja un desacord amb allò aprovat pel motiu que s’expressi.
Pot ser per motius jurídics:
Si són motius que no tinguin viabilitat jurídica, previ els informes pertinents, es proposarà la
desestimació de les al·legacions.
Si són motius que sí tinguin viabilitat jurídica, igualment, previ els informes pertinents,
s’estimaran, si són d’aplicació obligatòria, o bé, si no ho són, s’estudiarà l’oportunitat de
proposar l’estimació.
Pot ser per motius d’oportunitat:
Previ estudi de direcció, via informe del cap del servei, es proposarà l’estimació o
desestimació de les al·legacions, previs els informes que siguin necessaris.
Introdueix una variació respecte d’alguna cosa modificada
Pot ser una proposta jurídicament viable
Previ estudi de direcció, via informe del cap del servei, es proposarà l’estimació o
desestimació de les al·legacions.
Pot ser una proposta jurídicament inviable
Previ els informes pertinents es proposarà la desestimació.
L’al·legació planteja incorporar a la redacció de l’ordenança que ha estat objecte de
modificació altres qüestions que no estan directament relacionades amb allò que ha estat
objecte de modificació, en el sentit expressat a l’inici d’aquestes consideracions. En aquests
casos, s’han d’entendre sempre com a suggeriments.
B) SUGGERIMENTS
S’entén que es produeixen suggeriments, quan les propostes es refereixen a ordenances
fiscals i/o preus públics que han estat objecte de modificació mitjançant l’acord d’aprovació
provisional que ha estat sotmès a informació pública però no facin referència directa a allò
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que ha estat objecte de modificació en el sentit d’ampliar la redacció o reconduir-la a una
redacció diferenciada. Poden basar-se en motius jurídics o motius d’oportunitat però
sempre a qüestions que no han estat objecte del dictamen d’aprovació provisional que es
sotmet a informació pública.
Amb caràcter general, qualsevol suggeriment que es proposi estimar requerirà els informes
preceptius (jurídic i/o econòmic-financer) i un inici de tramitació de modificació amb el
corresponent acord d’aprovació provisional, exposició pública i acord d’aprovació definitiva,
si escau, tenint en compte que si aquests acords es concreten en rebaixes de tarifes (siguin
impostos, taxes i/o preus públics) caldrà tenir en compte que la seva acceptació afectarà al
pla d’estabilitat aprovat per l’Ajuntament Ple. Entraran en vigor quan s’hagin acomplert els
requisits establerts per l’article 17.4 de la Llei d’hisendes locals o dels articles 49 i 70.2 de la
Llei reguladora de les bases del règim local, segons correspongui.
Tant si es parla d’al·legacions que s’han d’entendre com a suggeriments com si es formulen
suggeriments en sentit estricte, s’haurà d’estar al següent:
B.1) Respecte d’ordenances que han estat modificades en algun aspecte
Es proposa la inclusió d’alguna qüestió o redacció nova que no està referenciada a la
proposta de modificació de l’ordenança.
Pot ser una proposta jurídicament viable:
Previ estudi de la direcció, respecte a l’oportunitat, via informe del cap del servei, es
proposarà l’estimació o desestimació dels suggeriments.
Pot ser una proposta jurídicament inviable:
Previs els informes pertinents, es proposarà la desestimació.
B.2) Respecte d’ordenances que no han estat modificades en cap aspecte i per tant no hi
ha cap referència a l’acord d’aprovació provisional de modificació exposat al públic
En el sentit del punt anterior, s’haurà d’estar a la decisió que, previs els informes pertinents,
prengui la direcció en ordre a, via informe del cap del servei, proposar l’estimació o
desestimació dels suggeriments i, si escau, iniciar els procediments d’aprovació provisional
pertinents.
B.3) Respecte d’altres qüestions (reglaments/subvencions...etc.)
Es proposa adoptar un acord nou respecte d’alguna qüestió com reglaments nous,
propostes de bases de subvencions, etc. Com que en ambdós casos estem davant d’un
procediment ’normatiu’ requerirà un procediment similar al de les ordenances, ordenances
fiscals i/o preus públics. En aquest sentit, requerirà del mateix procediment, amb els
informes jurídics i econòmics que correspongui.
Si la proposta té viabilitat jurídica:
Previs els informes preceptius i estudi de direcció respecte a l’oportunitat, via informe del
cap del servei, es proposarà l’estimació o desestimació dels suggeriments i, si escau, iniciar
els procediments d’aprovació provisional pertinents.
Cas que es proposi l’estimació, s’aprovarà l’inici del procediment per possibilitar l’adopció
de l’acord corresponent.
Pot ser una proposta jurídicament inviable:
Previs els informes pertinents, es proposarà la desestimació.
B.3) Respecte d’altres qüestions (preguntes, requeriments d’informes)
Es demanen qüestions que no estan dins dels processos d’aprovació de les ordenances.
Si la petició correspon jurídicament:
Previ estudi de direcció respecte a l’oportunitat, via informe del cap del servei, es procedeix
a realitzar els tràmits corresponents.
Si la petició no correspon jurídicament:
Previs els informes pertinents, es proposarà la desestimació.
3. Síntesi respecte a la classificació de les propostes i la seva valoració jurídica:
A // S:
A = Propostes que s’han d’entendre com AL·LEGACIONS sobre articles de l’ordenança que
han estat modificats en l’acord d’aprovació provisional
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S = Propostes que s’han d’entendre com a SUGGERIMENTS sobre articles de l’ordenança
que no han estat modificats o sobre altres qüestions que no poden ser objecte d’ordenança
fiscal.
NÚM

INTERESSAT

ORDENANÇA

PROPOSTA

A//S

A la proposta de modificació de l’article 57
aprovada provisionalment, afegir un nou
punt entre l’1 i el 2 que digui:
GRUP
MUNICIPAL PSC
1
RE: 31432
07.11.2014

GRUP
MUNICIPAL PSC
2
RE: 31432
07.11.2014

ORDENANÇA
FISCAL
GENERAL

“El fraccionament de deutes tributaris
relatius a l’Impost sobre Béns Immobles,
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
i Impost sobre l’increment del Valor dels
terrenys de naturalesa urbana, per un
import inferior a 4.000 €, per un termini igual
o inferior a 9 mesos, sempre que el citat
termini sigui l’any natural, no generarà
interessos de demora.”
A la proposta d’inclusió d’una Disposició
Transitòria segona, on diu:

A

“A aquests ajornaments/fraccionaments els
hi seran d’aplicació els interessos previstos
a l’article 63 d’aquesta ordenança, amb les
conseqüències
i
obligacions
pels
contribuents previstes als paràgrafs segon,
tercer i quart de la lletra c) de l’article 61
d’aquesta ordenança.”
ORDENANÇA
FISCAL
GENERAL

Proposen el text següent:

A

“A aquests ajornaments/fraccionaments no
els hi seran d’aplicació els interessos
previstos a l’article 63 d’aquesta ordenança,
amb les conseqüències i obligacions pels
contribuents previstes als paràgrafs segon,
tercer i quart de la lletra c) de l’article 61
d’aquesta ordenança.”

Article 15
GRUP
MUNICIPAL PSC
3
RE: 31432
07.11.2014

ORDENANÇA
FISCAL
GENERAL

A l’Impost sobre Béns Immobles introduir
una quarta fracció per al seu pagament, per
tal que, en l’actual situació de crisi
econòmica, facilitar a les famílies el seu
pagament.
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GRUP
MUNICIPAL PSC
4
RE: 31432
07.11.2014

ORD NÚM.2
IAE

Modificació de l’annex que determina la
quota tributària dels diferents carrers de la
ciutat passant tots els carrers a categoria
fiscal A.

S

Es proposa introduir uns nous paràgrafs a
l’Article 2. Beneficis fiscals:

GRUP
MUNICIPAL PSC
5
RE: 31432
07.11.2014

ORD NÚM.4
IIVTNU

“Pel que fa a les transmissions mortis causa
de locals en els quals el causant, a títol
individual, exercia efectivament de forma
habitual, personal i directa activitats
empresarials o professionals, sempre que
els adquirents siguin el cònjugue, els
descendents o adoptats o els ascendents o
adoptants, es podrà gaudir d’un 75% de
bonificació en la quota.”

S

“El gaudi definitiu d’aquesta bonificació
resta condicionat al manteniment de
l’adquisició en el patrimoni de l’adquirent,
així com de l’exercici d’una activitat, durant
els cinc anys següents a la mort del
causant, llevat que morís l’adquirent dins
aquest termini.”

GRUP
MUNICIPAL PSC
6
RE: 31432
07.11.2014

ORD NÚM.5
ICIO

Que en l’annex que fixa mòduls de
referència d’acord amb el que regula la Llei
d’hisendes locals, article 103.1.b), proposen
que la base imposable per m2 en les
tanques publicitàries sigui de 492 euros i
1.566 euros en els monopostes
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Es proposa crear un nou epígraf dins
l’article 3 Beneficis fiscals:
“3. Bonificació per circumstàncies de foment
de l’ocupació
Podran gaudir d’una bonificació del 30% de
la quota per construccions, instal·lacions i
obres realitzades en els locals afectes a
l’exercici d’una activitat econòmica de la
qual el subjecte passiu n’és titular, quan
concorri:
a) que aquesta activitat s’hagi iniciat dins
els dos anys anteriors a la sol·licitud de la
llicència d’obres o urbanística, o
b) que hagi incrementat el promig de la
seva plantilla al municipi en un 10% o més
entre l’exercici anterior a la sol·licitud de la
llicència i el precedent.

GRUP
MUNICIPAL PSC
7
RE: 31432
07.11.2014

ORD NÚM.5
ICIO

Juntament amb la sol·licitud el subjecte
passiu o el seu representant presentarà una
declaració sota la seva responsabilitat, que
a banda de les dades identificatives,
inclourà, les circumstàncies següents:
- Activitats econòmiques exercides en el
local afecte objecte de les construccions,
instal·lacions i obres.
- Data d’inici de les activitats i acreditació de
no haver-se donat de baixa en els cens
d’empresaris, professionals i retenidors de
l’Agència
Estatal
de
l’Administració
Tributària.
En relació als dos exercicis immediatament
anteriors a l’inici de les construccions,
instal·lacions i obres pel qual es demana la
bonificació nombre total de treballadors, per
cada exercici, tant de l’empresa com dels
que presten serveis en centre de treball a la
ciutat de Badalona.
Caldrà annexar, per cada exercici, una
relació de tots aquests treballadors, que
indiqui el nom i cognoms, NIF, número
d’afiliació de la Seguretat Social i la data
d’inici de la prestació de serveis. A més,
caldrà indicar expressament l’adreça del
centre de treball on presta els serveis
cadascun dels treballadors
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GRUP
MUNICIPAL PSC
8
RE: 31432
07.11.2014

1

GRUP
MUNICIPAL ICVEUiA

ORD NÚM. 16
Taxa per serveis
de protecció de la
salut

Es proposa que dins de l’article 5 c) Serveis
d’inscripció a censos i/o registres de
caràcter obligatori Cens municipal d’animals
de companyia, s’estableixi una tarifa
reduïda de 0 euros per a tots els animals
provinents d’una adopció efectuada al
Centre Comarcal d’Atenció als Animals de
Companyia del Barcelonès (CCAAC)
sempre que portin un mínim d’un any al
centre.

S

ORD NÚM.2
IAE

Modificació de l’annex que determina la
quota tributària dels diferents carrers de la
ciutat passant tots els carrers a categoria
fiscal A i que les vies públiques que no
figurin a la classificació siguin considerades
també categoria fiscal A.

S

RE: 31918
11.11.2014

Incorporar un nou articulat de “Beneficis
fiscals de caràcter potestatiu”:

2

GRUP
MUNICIPAL ICVEUiA
RE: 31918
11.11.2014

ORD NÚM.2
IAE

“Establir la bonificació per als subjectes
passius que tributin per quota municipal i
que hagin incrementat la seva plantilla de
treballadors amb contracte indefinit durant
el període impositiu immediat anterior al de
l’aplicació de la bonificació, segons el
quadre següent:
S
Entre el 10% i el 19% d’increment
plantilla........ 10% de bonificació
Entre el 20% i el 29% d’increment
plantilla........ 20% de bonificació
Entre el 30% i el 39% d’increment
plantilla........ 30% de bonificació
El
40%
o
més
d’increment
plantilla............ 40% de bonificació
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3

GRUP
MUNICIPAL ICVEUiA

ORD NÚM.2
IAE

Eliminar les bonificacions per obres a la via
pública, per obres en l’activitat i per inici de
l’activitat.

S

ORD NÚM.5
ICIO

Proposen que la base imposable per m2 en
les tanques publicitàries sigui de 492 euros i
1.566 euros en els monopostes

S

ORD NÚM.5
ICIO

Proposen l’exempció total del ‘impost en
l’apartat C de l’ICIO per al instal·lació de
plaques solars tèrmiques amb sistemes
termosifó o forçat tant en els edificis
unifamiliars com plurifamiliars.

S

ORD NÚM. 23
Taxa
per
activitats
realitzades
en
domini públic

Proposen que, pel que fa a l’aprofitament
especial de domini públic que suposa la
prestació de serveis financers en caixers
automàtics
annexes
a
establiments
bancaris i de crèdit, la taxa sigui de 600
euros/m2 en comptes dels 155,07 euros
previstos.

S

RE: 31918
11.11.2014

4

GRUP
MUNICIPAL ICVEUiA
RE: 31918
11.11.2014

5

GRUP
MUNICIPAL ICVEUiA
RE: 31918
11.11.2014

6

GRUP
MUNICIPAL ICVEUiA
RE: 31918
11.11.2014

GRUP MUNICIPAL PSC
En el mateix escrit formula suggeriments quant a regulacions de subvencions i quant a
l’ordenança general reguladora dels preus públics. Ambdues qüestions no formen part de
l’expedient d’aprovació de les modificacions de les ordenances fiscals, per la qual cosa
aquest informe no en farà referència.
GRUP MUNICIPAL ICV-EUiA
En el mateix escrit formula suggeriments quant a regulacions de subvencions o ajudes
econòmiques i reglament de tarifació social i, també, quant a l’ordenança general
reguladora dels preus públics. Aquestes qüestions no formen part de l’expedient
d’aprovació de les modificacions de les ordenances fiscals, per la qual cosa aquest informe
no en farà referència.
4. Per altra part, aquest departament ha comprovat l’existència d’errors materials respecte a
l’annex aprovat provisionalment que es refereixen a:
On diu:
(...)
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“2) OBRES MENORS:
2.1. Obres sotmeses a règim de llicència d’obres menors
2.2. Obres subjectes a règim de comunicació amb presentació de documentació tècnica
2.3. Obres subjectes al règim de comunicació sense necessitat de presentar doc,
completamentaria: Assabentat
2.4. Actuacions d’urgència
2.5. Obres realitzades a la Via Pública
2.6. Activitats diverses
2.7. Prorroga de llicencies obres incloses a l’ordenança municipal d’obres menors.
2.1. Obres sotmeses a règim de llicència d’obres menors
2.1.0
Obres en règim de llicència obres menors
237,09
2.1.1
Enderroc d'edificis
237,09
2.1.2
Obres que afectin o modifiquin parcialment l'estructura de l'edifici
237,09
2.1.3
Reformes interiors de locals, que no estiguin dins el supòsit de 237,09
l'annex 3.5 d'aquesta ordenança, o habitatges que modifiquin la
distribució i no afectin la estructura de l'edifici.
2.1.4
Obres
necessàries
per
la
instal·lació
d'ascensors, 239,37
muntacàrregues permanents o elevadors de vehicles.
2.1.5
Modificació façanes,mitgeres patis,terrats i cobertes
237,09
2.1.6
Construccions murs contenció. Execució cales, pous, sondejos. 237,09
Refonamentació, recalç i/o consolidació. Instal·lació o construc.
tanques.
2.1.7
Grues de construcció
237,09
2.1.8
Muntacàrregues de construcció
237,09
2.1.9
Actuacions tramitades com a llicència per la seva inclusió al
Catàleg de Protecció del Patrimoni
2.1.10
Tala d'arbres
2.1.10.1
Tala arbres fora del sòl urbà els primers 180
143,51
2.1.10.2
Tala arbres fora del sòl urbà >180 per arbre tallat
0,64
2.1.11
Tala arbres dins del sòl urbà
1) Per cada unitat i segons el diàmetre:
GRUP A)
2.1.11.1.1
De 0 a 20 cm de diàmetre
97,19
2.1.11.1.2
De 20 a 40 cm de diàmetre
193,47
2.1.11.1.3
De 40 a 80 cm de diàmetre
573,15
2.1.11.1.4
De 80 a 100 cm de diàmetre
1.083,63
2.1.11.1.5
Més de 100 cm de diàmetre
1.792,12
GRUP B)
2.1.11.1.6
De 0 a 20 cm de diàmetre
194,38
2.1.11.1.7
De 20 a 40 cm de diàmetre
485,96
2.1.11.1.8
De 40 a 80 cm de diàmetre
964,63
2.1.11.1.9
De 80 a 100 cm de diàmetre
1.551,40
2.1.11.1.10 Més de 100 cm de diàmetre
1.931,97
2) Per cada unitat i segons l'alçària:
GRUP C)
2.1.11.2.1
De 0 a 2 m d'alçària
79,05
2.1.11.2.2
De 2 a 5 m d'alçària
193,47
2.1.11.2.3
De 5 a 10 m d'alçària
386,03
2.1.11.2.4
Més de 10 m d'alçària
964,63
3) Per cada unitat:
GRUP D)
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2.1.11.3.1

Per cada metre lineal

119,00

Els diferents arbres que integren cadascun dels grups són:
GRUP A
GRUP B
Platanus acerifolia
Prunus pissardii
Morus multicaullis
Prunus amydalus
Salix babylonica
Prunus serrulata
Salix vitellina
Albizia julibrissin
Robinia pseudoacacia
Ligustrum japonicum
Morus alba
Eleagnus augustifolia
Melia azederach
Aesculum hippocastanum
Ulmus pumila
Tamarix gallica
Populus canadiensis
Tilia tomentosa
Populus alba bolleana
Celtis australis
Populus nigra italica
Eucaliptus globulus
Gleditzia triacanthos
Jacaranda mimosifolia
Grevillea robusta
Gingko biloba
Firminiana simplex
Quercus ilex
Acer negundo
Quercus rubra
Acer platanoides
Quercus suber
Acer pseudoplatuns
Liriodendron tulipifera
Lacer sacharinum
Brachychton populneum
Tipuana tipu
Cercis siliquastrum
Catalpa bignonioides
Eribotria japonica
Sophora japonica
Baulinia grandiflora
Phytolacca dioica
Koelreuteria paniculata
Paulownia tomentosa
Magnolia grandiflora
Parkinsonia aculeata
Lagestroemia indica
Schinus molle
Citrus amara
Hibiscus syriacus
Olea europaea
Pyrus calleriana
Ficus benjamina
Malus sp
Ficus carica
Ailanthus altissima
GRUP C
GRUP D
Cedrus deodara
Phoenix dactilifera
Cupresus arizonica
Phoenix canariensis
Cupresus sepervirens
Washingtonia robusta
Libocedrus decurrens
Chamaerops excerlsa
Araucaria araucana
Thachycarpus fortunei
Pinus insignis
Sabal palmeto
Pinus halepensis
Pinus pinea
Pinus pinaster
Abies pinsapo
Taxodium distichum
Taxus bacata
Podocarpus neriifolius
Chamaerops excesla
Juniperus communis
Thuya occidentalis
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2.1.11.4 Els arbres i arbustos que no estiguin inclosos en els grups A, B, C, D s'han de
valorar segons les taules del Departament de Medi Ambient de la Generalitat.
2.1.11.5 En cas de perill, tant de caiguda de l'arbre com de deteriorament d'edificis
confrontants, hi ha una bonificació del 50 % sobre l'import de la llicència.
2.1.11.6 En cas d'obra major (edificació) que afecti només els arbres estrictament
necessaris per a la construcció de l'edificació i que previngui mesures protectores per als
altres, hi ha una bonificació del 25 % sobre l'import total de la llicència.
2.1.11.7 En cas d'obra major en la qual la tala sigui indiscriminada i es pretengui l'eliminació
de tots els arbres de la parcel·la, hi ha una penalització d'un 100 % en l'import total de la
llicència.
2.1.11.8 En casos excepcionals es pot procedir a la signatura d'algun conveni
compensatori, sempre que es pugui valorar i procedir a la implantació posterior d'un
nombre igual al triple dels arbres malmesos.
2.1.11.9 El pagament d'aquestes llicències s’entén sense perjudici del pagament de la
indemnització que correspongui quan la tala afecti a arbrat ubicat a la via o a l'espai públic.
En aquest cas, a l'import de la taxa caldrà afegir la valoració de l'arbre o arbust, mitjançant
l'aplicació de la "Norma Granada", mètode de valoració d'arbres i arbustos ornamentals,
elaborada per "la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos". No serà exigible el
valor de l'arbre o arbust quan a criteri dels serveis municipals sigui possible la seva
substitució i/o replantació i el sol·licitant es faci càrrec dels costos de l'operació.
2.1.12
Inst. infraestruct. comunes de telecomunicacions (ICT) de l'edifici i 143,51
altres instal·lacions comunes no incloses a l’annex 2.
2.2. Obres subjectes a règim de comunicació amb presentació de documentació tècnica
2.2.0
Obres en règim de comunicació amb doc. tècnica
143,51
2.2.1
Restauració façanes, mitgeres, patis i terrats en finques que no EX
estiguin incloses en el Catàleg de Patrimoni i que no estiguin fora
d’ordenació: reparació de cobertes i terrats (impermeabilitz).
Reparar, revestir, revocar i/o pintar façana a una alçada de
superior a 3 m. Rep./modif obertures sense augment de llum.
Reparar balcons o elements sortints, reposició d’elements alterats
en façana, col·locació o substitució de reixes.
2.2.2
Obres necessàries per a la instal·lació de plataformes elevadores 143,51
a efectes de supressió de barreres arquitectòniques que no
afectin l'estructura de l'edifici, en finques que no estiguin incloses
en el Catàleg de Patrimoni i que no estiguin fora d'ordenació.
2.2.3
Instal·lació d'elements publicitaris
2.2.3.1
Cartelleres tanques solars privats. Cartelleres tanques solars 94,46*m2
públics. Cartelleres, rètols tanques protecció obres. Cartelleres
interiors solars. Rètols parets mitgeres. Rètols, plaques en
tanques definitives. Rètols, plaques en la via pública.
2.2.3.2
Rètols aplacats en façanes. Instal·lacions publicitàries, taxes 159,85
mínimes. Publicitat mitjançant tendals. Publicitat mitjançant
banderes, banderoles.
2.2.3.3
Publicitat mitjançant elements arquitectònics. Publicitat mitjançant 266,14
elements singulars. Publicitat mitjançant objectes.
2.2.3.4
Tractament de mitgeres publicitàries. Rètols bandera centres EX
assistencials. 1 Public. Banderes ,banderoles(institucionals).
2.2.3.5
3 Public. banderes, banderoles (amb informe favorable)
237,09
2.2.4
Abocament de terres o runa en terreny privat. Neteja de terrenys o solars.
Moviment de terres a l'entorn de l'edifici construït, sempre que no es
produeixin variacions en més de 1,50 m sobre el nivell natural del terreny ni
menys de 2,20 m per sota del mateix.
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2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.4.3
2.2.5

Abocament de terres o runa en terreny privat
143,51
Neteja de terrenys o solars
EX
Moviment de terres
237,09
Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions similars, 143,51
en finques que no estiguin incloses en el Catàleg de Patrimoni i
que no estiguin fora d'ordenació. En el cas d'activitats, que no
estiguin dins el supòsit de l'annex 3.5 d'aquesta ordenanza.
2.2.6
Obres auxiliars de la construcció: tanques de precaució d'obres, treballs
d'anivellació que no alterin en més d'un metre les cotes naturals del terreny en
cap punt ni tinguin rellevància o transcendència a efectes del mesurament de
les altures reguladores de l'edifici, construcció o muntatge de barraques
d'obra, col·locació de bastides, execució obres d'acabat d'obra major
2.2.6.1
Tanques precaució d'obres. Practicar obertures a tanques. 143,51
Treballs d’anivellació. Col·locació de Bastides.
2.2.6.2
Construcció o muntatge de barraques d'obra
EX
2.2.6.3
Execució obres d'acabat d'obra major(€/m2) (**)
4,29*m2
2.2.7
Petites obres de reparació d'edificis. Reparació de cobertes i terrats sense
afectació d'elements d'impermeabilització. Reparar, revestir, revocar i/o pintar
façana a una alçada inferior a 3 m (sense necessitat de col·locació de bastida
o mitjà auxiliar). Col·locació, reparació canonades de desguàs. Connectar fosa
sèptica a claveguera. Construir o reparar fosa sèptica. En finques que no
estiguin incloses en el Catàleg de Patrimoni i que no estiguin fora d'ordenació
2.2.7.1
Reparació de cobertes i terrats (puntual, impermeabilizació). EX
Revocar i/o pintar façana. Col·locació, reparació canonades de
desguàs. Connectar col·lector, anul·lar fossa sèptica.
2.2.7.2
Connectar fossa sèptica a claveguera. Construir, reparar o netejar 143,51
fossa sèptica.
2.2.8
Col·locació de contenidors, col·locació de sacs, retirada de runa i EX
neteja d'interior d'edificis
2.3. Obres subjectes al règim de comunicació sense necessitat de presentar doc,
completamentaria: Assabentat
2.3.1
Obres a l'interior d'habitatges que no modifiquin distribució, EX
estructura ni façana, en finques que no estiguin incloses en el
Catàleg de Patrimoni i que no estiguin fora d'ordenació.
2.3.2
Obres a l'interior de locals que no modifiquin distribució, estructura EX
ni façana, en finques que no estiguin incloses en el Catàleg de
Patrimoni, que no estiguin fora d'ordenació i que no estiguin dins el
supòsit de l'annex 3.5 d'aquesta ordenança.
2.3.3
Obres a l'interior de vestíbuls i escales comunitàries que no EX
modifiquen distribució, estructura ni façana, en finques que no
estiguin incloses en el Catàleg de Patrimoni i que no estiguin fora
d'ordenació.
2.3.4
Actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que no EX
impliquin tala d'arbrat.
2.4. Actuacions d’urgència
2.4
Autorització per a actuacions d’urgència
140,03
2.5. Obres realitzades a la Via Pública
2.5.1
Realització de les obres d'urbanització completa d'un vial, per m2
4,89
Quan es tracti solament de la instal·lació de clavegueram, 3,70
enllumenat o serveis, per metre lineal
Realització de les obres de pavimentació de calçades, instal·lació 2,73
de voreres i pavimentació de voravies, per m2
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2.5.2
2.5.3

2.5.4

Construcció, reparació o supressió de guals en voravies, per metre 4,90
lineal o fracció
Construcció o reparació de quioscos, barraques i similars (segons 97,22
model oficial amb informe favorable del Departament de Mobiliari
Urbà), per unitat
Construcció i/o col·locació d'elements de mobiliari urbà (papereres, bancs,
pilons, etc.) amb informe favorable del Departament de Mobiliari Urbà

Les primeres 10 unitats
39,97
Per cada unitat més
2,73
2.6. Activitats diverses
2.6.1
Comunicació de la primera utilització i ocupació dels edificis i les 121,51
construccions.
2.6.2
Lliurament d’una placa de gual, incloent els duplicats 8,00
independentment dels motius. A aquesta tarifa no li serà
d’aplicació el mínim establert al número 3 d’aquest article 7è.
2.6.3
Llicència per a l'extracció d'àrids i l'explotació de bòviles, per
1037,56
hectàrea o fracció
2.6.4
Llicència per a la instal·lació d'abocadors, per hectàrea o fracció
418,74
2.7. Prorroga de llicencies obres incloses a l’ordenança municipal d’obres menors.
2.7.1
Prorroga de llicencies obres incloses a l’ordenança municipal 25%
d’obres menors.
taxes
inicials
3) EXPEDIENTS DE DECLARACIO DE RUNA:
3.1
Tramitació d’expedients de runa a instancia de part
3615,56
4) DOCUMENTACIÓ EN SUPORT DIGITAL:
La quota tributaria que s’obtingui per aplicació d’aquestes tarifes es reduirà en un 10% quan
el subjecte passiu lliuri a l’administració la documentació necessària per obtenir les
llicències requerides en suport digital amb format CAD estàndard (DGN, DXF i DWG)
adjuntat a la documentació requerida en paper."
(...)
Ha de dir:
“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14
Taxa per Llicències Urbanístiques
ANNEX OBRES MENORS
(cal mantenir l’apartat 1, relatiu a les obres majors)
2) OBRES MENORS:
2.1. Obres sotmeses a règim de llicència d’obres menors (O1)
2.2. Obres subjectes a règim de comunicació amb presentació de documentació tècnica
(O2)
2.3. Obres subjectes al règim de comunicació sense necessitat de presentar doc,
completamentaria: Assabentat (O3)
2.4. Actuacions d’urgència (O4)
2.5. Obres realitzades a la Via Pública
2.6. Activitats diverses
2.7. Prorroga de llicencies obres incloses a l’ordenança municipal d’obres menors.
2.8. Comunicació de la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions (PUO)
2.1. Obres sotmeses a règim de llicència d’obres menors (O1)
2.1.0
Obres en règim de llicència obres menors (O1)
237,09
2.1.1
Enderroc d'edificis (O1.1)
237,09
2.1.2
Obres que afectin o modifiquin parcialment l'estructura de 237,09
l'edifici (O1.2)
2.1.3
Reformes interiors de locals, que no estiguin dins el supòsit de 237,09
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2.1.4
2.1.5
2.1.6

2.1.7
2.1.8
2.1.10
2.1.10.1.1
2.1.10.1.2
2.1.10.2
GRUP A)
2.1.10.2.1
2.1.10.2.2
2.1.10.2.3
2.1.10.2.4
2.1.10.2.5
GRUP B)
2.1.10.2.6
2.1.10.2.7
2.1.10.2.8
2.1.10.2.9
2.1.10.2.10
GRUP C)
2.1.10.2.11
2.1.10.2.12
2.1.10.2.13
2.1.10.2.14

l'annex 3.5 d'aquesta ordenança, o habitatges que modifiquin
la distribució i no afectin la estructura de l'edifici. (O1.3)
Obres
necessàries
per
la
instal·lació
d'ascensors,
muntacàrregues permanents o elevadors de vehicles. (O1.4)
Modificació façanes,mitgeres patis,terrats i cobertes (O1.5)
Construccions murs contenció. Execució cales, pous, sondejos.
Refonamentació, recalç i/o consolidació. Instal·lació o construc.
tanques. (O1.6)
Grues de construcció (O1.7)
Muntacàrregues de construcció (O1.8)
Tala d'arbres (O1.10)
Tala arbres fora del sòl urbà els primers 180
Tala arbres fora del sòl urbà >180 per arbre tallat
Tala arbres dins del sòl urbà
1) Per cada unitat i segons el diàmetre:

239,37
237,09
237,09

237,09
237,09
143,51
0,64

De 0 a 20 cm de diàmetre
De 20 a 40 cm de diàmetre
De 40 a 80 cm de diàmetre
De 80 a 100 cm de diàmetre
Més de 100 cm de diàmetre

97,19
193,47
573,15
1.083,63
1.792,12

De 0 a 20 cm de diàmetre
De 20 a 40 cm de diàmetre
De 40 a 80 cm de diàmetre
De 80 a 100 cm de diàmetre
Més de 100 cm de diàmetre
2) Per cada unitat i segons l'alçària:

194,38
485,96
964,63
1.551,40
1.931,97

De 0 a 2 m d'alçària
De 2 a 5 m d'alçària
De 5 a 10 m d'alçària
Més de 10 m d'alçària
3) Per cada unitat:

79,05
193,47
386,03
964,63

GRUP D)
2.1.10.2.15 Per cada metre lineal
Els diferents arbres que integren cadascun dels grups són:
GRUP A
GRUP B
Platanus acerifolia
Prunus pissardii
Morus multicaullis
Prunus amydalus
Salix babylonica
Prunus serrulata
Salix vitellina
Albizia julibrissin
Robinia pseudoacacia
Ligustrum japonicum
Morus alba
Eleagnus augustifolia
Melia azederach
Aesculum hippocastanum
Ulmus pumila
Tamarix gallica
Populus canadiensis
Tilia tomentosa
Populus alba bolleana
Celtis australis
Populus nigra italica
Eucaliptus globulus
Gleditzia triacanthos
Jacaranda mimosifolia
Grevillea robusta
Gingko biloba
Firminiana simplex
Quercus ilex
Acer negundo
Quercus rubra
Acer platanoides
Quercus suber
Acer pseudoplatuns
Liriodendron tulipifera
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Lacer sacharinum
Brachychton populneum
Tipuana tipu
Cercis siliquastrum
Catalpa bignonioides
Eribotria japonica
Sophora japonica
Baulinia grandiflora
Phytolacca dioica
Koelreuteria paniculata
Paulownia tomentosa
Magnolia grandiflora
Parkinsonia aculeata
Lagestroemia indica
Schinus molle
Citrus amara
Hibiscus syriacus
Olea europaea
Pyrus calleriana
Ficus benjamina
Malus sp
Ficus carica
Ailanthus altissima
GRUP C
GRUP D
Cedrus deodara
Phoenix dactilifera
Cupresus arizonica
Phoenix canariensis
Cupresus sepervirens
Washingtonia robusta
Libocedrus decurrens
Chamaerops excerlsa
Araucaria araucana
Thachycarpus fortunei
Pinus insignis
Sabal palmeto
Pinus halepensis
Pinus pinea
Pinus pinaster
Abies pinsapo
Taxodium distichum
Taxus bacata
Podocarpus neriifolius
Chamaerops excesla
Juniperus communis
Thuya occidentalis
2.1.10.3 Els arbres i arbustos que no estiguin inclosos en els grups A, B, C, D s'han de
valorar segons les taules del Departament de Medi Ambient de la Generalitat.
2.1.10.4 En cas de perill, tant de caiguda de l'arbre com de deteriorament d'edificis
confrontants, hi ha una bonificació del 50 % sobre l'import de la llicència.
2.1.10.5 En cas d'obra major (edificació) que afecti només els arbres estrictament
necessaris per a la construcció de l'edificació i que previngui mesures protectores per als
altres, hi ha una bonificació del 25 % sobre l'import total de la llicència.
2.1.10.6 En cas d'obra major en la qual la tala sigui indiscriminada i es pretengui l'eliminació
de tots els arbres de la parcel·la, hi ha una penalització d'un 100 % en l'import total de la
llicència.
2.1.10.7 En casos excepcionals es pot procedir a la signatura d'algun conveni
compensatori, sempre que es pugui valorar i procedir a la implantació posterior d'un
nombre igual al triple dels arbres malmesos.
2.1.10.8 El pagament d'aquestes llicències s’entén sense perjudici del pagament de la
indemnització que correspongui quan la tala afecti a arbrat ubicat a la via o a l'espai públic.
En aquest cas, a l'import de la taxa caldrà afegir la valoració de l'arbre o arbust, mitjançant
l'aplicació de la "Norma Granada", mètode de valoració d'arbres i arbustos ornamentals,
elaborada per "la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos". No serà exigible el
valor de l'arbre o arbust quan a criteri dels serveis municipals sigui possible la seva
substitució i/o replantació i el sol·licitant es faci càrrec dels costos de l'operació.
2.1.12

Inst. infraestruct. comunes de telecomunicacions (ICT) de l'edifici i
altres instal·lacions comunes no incloses a l’annex 2.

143,51

2.2. Obres subjectes a règim de comunicació amb presentació de documentació tècnica
(O2)
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2.2.0
2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.2.3.1

2.2.3.2

2.2.3.3
2.2.3.4
2.2.3.5
2.2.4

2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.4.3
2.2.5

2.2.6

2.2.6.1
2.2.6.2
2.2.6.3
2.2.7

2.2.7.1

Obres en règim de comunicació amb doc. Tècnica (O2)
143,51
Restauració façanes, mitgeres, patis i terrats en finques que no EX
estiguin incloses en el Catàleg de Patrimoni i que no estiguin fora
d’ordenació: reparació de cobertes i terrats (impermeabilització).
Reparar, revestir, revocar i/o pintar façana a una alçada de
superior a 3 m. Rep./modif obertures sense augment de llum.
Reparar balcons o elements sortints, reposició d’elements alterats
en façana, col·locació o substitució de reixes. (O2.1)
Obres necessàries per a la instal·lació de plataformes elevadores EX
a efectes de supressió de barreres arquitectòniques que no
afectin l'estructura de l'edifici, en finques que no estiguin incloses
en el Catàleg de Patrimoni i que no estiguin fora d'ordenació.
(O2.2)
Instal·lació d'elements publicitaris (O2.3)
Cartelleres tanques solars privats. Cartelleres tanques solars 94,46*m2
públics. Cartelleres, rètols tanques protecció obres. Cartelleres
interiors solars. Rètols parets mitgeres. Rètols, plaques en
tanques definitives. Rètols, plaques en la via pública.
Rètols aplacats en façanes. Instal·lacions publicitàries, taxes 159,85
mínimes. Publicitat mitjançant tendals. Publicitat mitjançant
banderes, banderoles.
Publicitat mitjançant elements arquitectònics. Publicitat mitjançant 266,14
elements singulars. Publicitat mitjançant objectes.
Tractament de mitgeres publicitàries. Rètols bandera centres EX
assistencials. 1 Public. Banderes ,banderoles(institucionals).
3 Public. banderes, banderoles (amb informe favorable)
237,09
Abocament de terres o runa en terreny privat. Neteja de terrenys o solars.
Moviment de terres a l'entorn de l'edifici construït, sempre que no es
produeixin variacions en més de 1,50 m sobre el nivell natural del terreny ni
menys de 2,20 m per sota del mateix. (O2.4)
Abocament de terres o runa en terreny privat
143,51
Neteja de terrenys o solars
EX
Moviment de terres
237,09
Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions similars, 143,51
en finques que no estiguin incloses en el Catàleg de Patrimoni i
que no estiguin fora d'ordenació. En el cas d'activitats, que no
estiguin dins el supòsit de l'annex 3.5 d'aquesta ordenança.
(O2.5)
Obres auxiliars de la construcció: tanques de precaució d'obres, treballs
d'anivellació que no alterin en més d'un metre les cotes naturals del terreny en
cap punt ni tinguin rellevància o transcendència a efectes del mesurament de
les altures reguladores de l'edifici, construcció o muntatge de barraques
d'obra, col·locació de bastides, execució obres d'acabat d'obra major. (O2.6)
Tanques precaució d'obres. Practicar obertures a tanques. 143,51
Treballs d’anivellació. Col·locació de Bastides.
Construcció o muntatge de barraques d'obra
EX
Execució obres d'acabat d'obra major(€/m2) (**)
4,29*m2
Petites obres de reparació d'edificis. Reparació de cobertes i terrats sense
afectació d'elements d'impermeabilització. Reparar, revestir, revocar i/o pintar
façana a una alçada inferior a 3 m (sense necessitat de col·locació de bastida
o mitjà auxiliar). Col·locació, reparació canonades de desguàs. Connectar fosa
sèptica a claveguera. Construir o reparar fosa sèptica. En finques que no
estiguin incloses en el Catàleg de Patrimoni i que no estiguin fora d'ordenació.
(O2.7)
Reparació de cobertes i terrats (puntual, impermeabilizació). EX
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2.2.7.2
2.2.8

Revocar i/o pintar façana. Col·locació, reparació canonades de
desguàs. Connectar col·lector, anul·lar fossa sèptica.
Connectar fossa sèptica a claveguera. Construir, reparar o netejar
fossa sèptica.
Col·locació de contenidors, col·locació de sacs, retirada de runa i
neteja d'interior d'edificis. (O2.8)

143,51
EX

2.3. Obres subjectes al règim de comunicació sense necessitat de presentar doc,
completamentaria: Assabentat (O3)
2.3.1
Obres a l'interior d'habitatges que no modifiquin distribució, EX
estructura ni façana, en finques que no estiguin incloses en el
Catàleg de Patrimoni i que no estiguin fora d'ordenació. (O3.1)
2.3.2
Obres a l'interior de locals que no modifiquin distribució, estructura EX
ni façana, en finques que no estiguin incloses en el Catàleg de
Patrimoni, que no estiguin fora d'ordenació i que no estiguin dins el
supòsit de l'annex 3.5 d'aquesta ordenança. (O3.2)
2.3.3
Obres a l'interior de vestíbuls i escales comunitàries que no EX
modifiquen distribució, estructura ni façana, en finques que no
estiguin incloses en el Catàleg de Patrimoni i que no estiguin fora
d'ordenació. (O3.3)
2.3.4
Actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que no EX
impliquin tala d'arbrat. (O3.4)
2.4. Actuacions d’urgència (O4)
2.4
Autorització per a actuacions d’urgència. (O4)

140,03

2.5. Obres realitzades a la Via Pública
2.5.1
Realització de les obres d'urbanització completa d'un vial, per m2
4,89
Quan es tracti solament de la instal·lació de clavegueram, 3,70
enllumenat o serveis, per metre lineal
Realització de les obres de pavimentació de calçades, instal·lació 2,73
de voreres i pavimentació de voravies, per m2
2.5.2
Construcció, reparació o supressió de guals en voravies, per metre 4,90
lineal o fracció
2.5.3
Construcció o reparació de quioscos, barraques i similars (segons 97,22
model oficial amb informe favorable del Departament de Mobiliari
Urbà), per unitat
2.5.4
Construcció i/o col·locació d'elements de mobiliari urbà (papereres, bancs,
pilons, etc.) amb informe favorable del Departament de Mobiliari Urbà
Les primeres 10 unitats
Per cada unitat més
2.6. Activitats diverses
2.6.1
Lliurament d’una placa de gual, incloent els duplicats
independentment dels motius. A aquesta tarifa no li serà
d’aplicació el mínim establert al número 3 d’aquest article 7è.
2.6.2
Llicència per a l'extracció d'àrids i l'explotació de bòviles, per
hectàrea o fracció
2.6.3
Llicència per a la instal·lació d'abocadors, per hectàrea o fracció

39,97
2,73

8,00

1037,56
418,74

2.7. Prorroga de llicencies obres incloses a l’ordenança municipal d’obres menors.
2.7.1
Prorroga de llicencies obres incloses a l’ordenança municipal 25%
d’obres menors.
taxes
inicials
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2.8. Comunicació de la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions. (PUO)
2.8
Comunicació de la primera utilització i ocupació dels edificis i les 121,51
construccions.
3) EXPEDIENTS DE DECLARACIO DE RUNA:
3.1
Tramitació d’expedients de runa a instancia de part
3615,56
4) DOCUMENTACIÓ EN SUPORT DIGITAL:
La quota tributaria que s’obtingui per aplicació d’aquestes tarifes es reduirà en un 10% quan
el subjecte passiu lliuri a l’administració la documentació necessària per obtenir les
llicències requerides en suport digital amb format CAD estàndard (DGN, DXF i DWG)
adjuntat a la documentació requerida en paper.”
(...)
La Intervenció municipal ha informat l’expedient en data 19 de novembre de 2014, d’acord
amb el que disposa l’article 214 i següents del TRLRHL, aprovat per RDL 2/2004 de 5 de
març.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del
règim local (LRBRL) 178.1.c del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprovà el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) l’article 17.3 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 65.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprovà el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya
(ROAS) transcorregut el període d’exposició pública i audiència dels interessats obert en
relació amb l’aprovació inicial de les ordenances municipals o de la seva modificació, la
corporació municipal ha de resoldre de forma raonada les reclamacions i suggeriments que
s’haguessin presentat dins de l’esmentat termini, i aprovar definitivament el que sigui més
adient.
2. L’article 105 de la llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú permet que les administracions rectifiquin en qualsevol moment, els
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
3. L’òrgan competent per adoptar acords de modificacions d’ordenances fiscals és
l’Ajuntament Ple, en virtut de les atribucions que té assignades per l’article 22.2 lletra d) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
4. Per a l’adopció d’aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del
nombre legal de membres de la Corporació presents en el moment de la votació, d’acord
amb l’article 47.1. de la LRBRL i 26.4 de la LRJPAC.
5. La proposta haurà de ser informada per la Comissió d’Estudi, Informe o Consulta
corresponent, d’acord amb el que disposen els articles 82.2 i 123 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROFRJEL) previ informe de la
Intervenció municipal conforme les previsions de l’article 214 del TRLRHL, esmentat.
6. El procediment d’aprovació de les modificacions proposades de la vigent ordenança serà
l'establert a l’article 49 i 111 de la LRBRL i 17.4 del TRLRHL.
7. De conformitat amb el que disposa l’article 17.4 esmentat, els acords definitius que es
refereixen en l’apartat 3 del mateix precepte amb inclusió dels provisionals elevats
automàticament a aquesta categoria, i el text íntegre de les ordenances o de les seves
modificacions hauran de ser publicats en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler
d’anuncis de la corporació.
A tenor de les previsions de l’article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprovà el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROASEL) caldrà
anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la referència del BOP en que
s’hagi publicat íntegrament el text de la modificació definitivament aprovada.
8. En virtut de L’article 10.2 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística,I el reglament per a l’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de
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Badalona, preveuen que, malgrat que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la
llengua de totes les institucions de Catalunya, i en especial, i entre d’altres, de
l’administració local, l’administració ha de lliurar a les persones interessades que ho
sol·licitin un testimoni traduït al castellà de tot allò que
els afecti.
9. Quant a les al·legacions i/o suggeriments no admesos, en exercici de la potestat
atorgada per la LRBRL i el TRLRHL, abans referides, la regidoria de l’àmbit d’economia i
hisenda, en reunions de dates 5 i 10 de desembre d’enguany, s’ha manifestat en el sentit
que es reflectirà en la proposta de resolució que a continuació es detalla.
10. Quant al fons de les al·legacions presentades, en els casos que es considera al seva
viabilitat jurídica, s’estarà a criteris d’oportunitat que, en qualsevol cas, són competència del
govern municipal, el que no impedeix que puguin ser tingudes en compte en base a criteris
d’eficiència econòmica o/i social, en el seu cas, sempre i quan es mantinguin el principis
reguladors dels tributs que cada cas es tracta.
11. Per imperatiu del que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del ROFRJEL, no hi ha cap tipus d’obstacle
legal ni reglamentari per tal que, conforme a les previsions dels articles 82.2 i 123 del propi
text normatiu, amb l’informe previ de l’interventor municipal, l'Ajuntament ple, previ
dictamen de la comissió d’estudi, informe i consulta de l’àmbit d’economia i hisenda adopti
la proposta següent i la converteixi en resolució:
PRIMER.- ESTIMAR en part l’al·legació primera formulada pel grup municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya (RE 31432-7/11/2014) referida a l’Ordenança Fiscal General,
respecte de l’article 57, en el sentit d’iniciar un procediment específic posterior en el que es
reguli la inclusió del fraccionament de l’impost sobre béns immobles i l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica, amb les característiques que es determinin.
DESESTIMAR l’al·legació segona formulada pel grup municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya (RE 31432-7/11/2014), de proposta de modificació de la Disposició
Transitòria segona de l’Ordenança Fiscal General, per no ser viable jurídicament.
DESESTIMAR el suggeriment formulat pel grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya (RE 31432-7/11/2014) relatiu a l’Ordenança Fiscal General, però es considera la
possibilitat de poder ser estudiada i revisada tècnicament més endavant.
DESESTIMAR el suggeriment formulat pel grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya (RE 31432-7/11/2014) relatiu a l’ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost
sobre Activitats Econòmiques, per no ser viable jurídicament.
ESTIMAR en part, el suggeriment formulat pel grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya (RE 31432-7/11/2014) relatiu a l’ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, atès que és viable
jurídicament, i s’estudiarà més endavant en el sentit de determinar el contingut de la
proposta i els elements de la bonificació. Essent necessari iniciar un nou procediment
d’aprovació provisional que incorporaran els informes econòmics i tècnics preceptius.
DESESTIMAR el suggeriment formulat pel grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya (RE 31432-7/11/2014) relatiu a l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, atès que tracta de part de l’ordenança fiscal no
modificada per l’acord objecte d’exposició pública, i s’estudiarà, si ‘escau, més endavant.
Essent necessari iniciar un nou procediment d’aprovació provisional que incorporaran els
informes econòmics i tècnics preceptius.
DESESTIMAR el suggeriment formulat pel grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya (RE 31432-7/11/2014) relatiu a l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, atès que tracta de part de l’ordenança fiscal no
modificada per l’acord objecte d’exposició pública, i s’estudiarà, si ‘escau, més endavant,
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essent necessari iniciar un nou procediment d’aprovació provisional que incorporaran els
informes econòmics i tècnics preceptius.
DESESTIMAR el suggeriment formulat pel grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya (RE 31432-7/11/2014) relatiu a l’ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa
per serveis de protecció de la salut, atès que tracta de part de l’ordenança fiscal no
modificada per l’acord objecte d’exposició pública, i s’estudiarà, si ‘escau, més endavant,
essent necessari iniciar un nou procediment d’aprovació provisional que incorporaran els
informes econòmics i tècnics preceptius.
SEGON.- DESESTIMAR el suggeriment formulat pel grup municipal d’ICV-EUia (RE 3191811/11/2014) relatiu a l’ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques, per no ser viable jurídicament .
DESESTIMAR el suggeriment formulat pel grup municipal d’ICV-EUia (RE 3191811/11/2014) relatiu a l’ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques, perquè ja està regulat.
DESESTIMAR el suggeriment formulat pel grup municipal d’ICV-EUia (RE 3191811/11/2014) relatiu a l’ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques, perquè ja està regulat.
DESESTIMAR el suggeriment formulat pel grup municipal d’ICV-EUia (RE 3191811/11/2014) relatiu a l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de ll’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, atès que tracta de part de l’ordenança fiscal no modificada per l’acord
objecte d’exposició pública, i s’estudiarà, si ‘escau, més endavant, essent necessari iniciar
un nou procediment d’aprovació provisional que incorporaran els informes econòmics i
tècnics preceptius.
DESESTIMAR el suggeriment formulat pel grup municipal d’ICV-EUia (RE 3191811/11/2014) relatiu a l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de ll’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres atès que tracta de part de l’ordenança fiscal no modificada per l’acord
objecte d’exposició pública, i s’estudiarà, si ‘escau, més endavant, essent necessari iniciar
un nou procediment d’aprovació provisional que incorporaran els informes econòmics i
tècnics preceptius.
DESESTIMAR el suggeriment formulat pel grup municipal d’ICV-EUiA (RE 3191811/11/2014) relatiu a l’ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la taxa per activitats
realitzades en domini públic, atès que tracta de part de l’ordenança fiscal no modificada per
l’acord objecte d’exposició pública, i s’estudiarà, si ‘escau, més endavant, essent necessari
iniciar un nou procediment d’aprovació provisional que incorporaran els informes econòmics
i tècnics preceptius.
TERCER.- RECTIFICAR els errors materials de fet detectats en l’acord plenari de data
30/09/2014 d’aprovació provisional de la modificació del text de les ordenances fiscals que
s’han ressenyat en els fets d’aquesta proposta de resolució.
QUART.- APROVAR DEFINITIVAMENT, per a la seva vigència a partir de l’1 de gener de
2015, el text de les modificacions de les ordenances fiscals reguladores d’impostos i taxes,
a excepció de l’ordenança núm. 1 reguladora de l’ impost sobre bens immobles que van en
un dictamen específic a banda, aprovades provisionalment per acord plenari de data 30 de
setembre de 2014 d’acord amb el text inicialment aprovat.
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord als interessats amb la relació de recursos que s’hi
poden interposar, i indicant-los que exhaureix la via administrativa, i PUBLICAR-LO en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i
anunciar la referència del BOP en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
SISÈ.- EDITAR la refosa del text de l’ordenança fiscal incorporant les modificacions
aprovades de conformitat amb el que preveu l’article 17.5 del TRLRHL i ORDENAR la
traducció al castellà del text íntegre de les ordenances fiscals municipals, per la seva difusió
entre les persones interessades que ho requereixin.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent, als efectes previstos a l’article 123 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, proposo a la Comissió Informativa de l’Àmbit de

Ajuntament de Badalona –Secretaria General –Actes Sessió núm. 17 /25-11-14
secretariageneral@badalaona.cat –www.badalona.cat

25

Secretaria General

Govern, Economia i Hisenda que dictamini favorablement aquesta proposta i proposo a
l’Ajuntament Ple que resolgui de conformitat, si escau.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la proposta de
resolució formulada, l’Ajuntament Ple resol de conformitat i la converteix en resolució.

•

5 AP-2014/3033 DICTAMEN. Resolució dels suggeriments presentats en relació amb
l'Ordenança Fiscal núm 1, reguladora de l'impost sobre Bens Immobles i aprovat
definitiva de modificació del text i/o aprovació el 30-09-2014, per a la seva entrada en
vigor l'1 de gener de 2015.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Resolució de les al·legacions presentades dins del termini d’exposició
pública contra l’acord plenari de data 30 de setembre de 2014 d’aprovació provisional de la
modificació del text de les ordenances fiscals, en concret de l’ordenança fiscal núm. 1,
reguladora de l’impost sobre béns immobles, per a la seva vigència a partir de l’1 de gener
de 2014.
Òrgan que resol: L’Ajuntament Ple
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Expedient núm.: 314/ORD-2/14
Fets
1. L’Ajuntament ple en sessió de data 30/09/2014, va aprovar provisionalment, per la seva
entrada en vigor a partir de l’1 de gener de 2015, entre d’altres, la modificació de
l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
2. De conformitat amb el que s’estableix en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
per mitjà del qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
l’esmentat acord d’aprovació provisional va romandre en exposició pública, per tal que els
interessats presentessin les al·legacions i suggeriments que consideressin oportuns al
respecte.
L’anunci de l’acord va ser publicat en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona (BOP)
de data 6/10/2014 núm. registre 022014025278, en un diari dels de major difusió de la
província en data 9/10/2014 i fou exposat en el tauler d’anuncis de la corporació.
3. Durant el període d’exposició pública de l’acord, que ha estat des del dia 7 d’octubre al
11 de novembre de 2014, ambdós inclosos, s’han presentat els següents escrits:
1.
Escrit de data 23 d’octubre de 2014, registre general 29157, per part de Anna Sió i
Traité, i
2.
Escrit de data 7 de novembre de 2014, registre general núm. 31432, per part del
senyor Francesc Serrano Villaroya, actuant en nom i representació del Grup Municipal
Socialista de l’Ajuntament de Badalona.
4. La senyora Anna Sió, formula una proposta, que s’ha d’entendre com a suggeriment, en
el sentit de:
• "...Que a la referida Ordenança Fiscal número 1, s’incloguin els immobles Catalogats
com a Bé Cultural d’Interès Local dins de les Bonificacions del 50% previstes a l’article
3 de la mateixa Ordenança."
Fonamenta la seva proposta en l’article 59 de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català,
per quan aquest article disposa que: "...1. Els propietaris i els titulars de drets sobre béns
culturals d’interès nacional i sobre béns culturals catalogats gaudeixen dels beneficis fiscals
que, en l’àmbit de les seves respectives competències, determinen la legislació de l’Estat,
la legislació de la Generalitat i les ordenances locals. 2. Els béns culturals d’interès nacional
estan exempts de l’impost sobre béns immobles, en els termes fixats per la llei de l’Estat
39/1988, de 28 de desembre, de regulació de les hisendes locals..."
5. El senyor Francesc Serrano, formula al·legacions i suggeriments en relació a diverses
ordenances. En concret, pel que fa al l’ordenança sobre l’impost sobre béns immobles,
formula el següent suggeriment:
Introduir un nou punt a l’article 3 sobre bonificacions amb la següent redacció:
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"Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota integra d’aquest impost els
immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que es declarin d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques
o de foment de l’ocupació que justifiquin l’esmentada declaració. Correspon al plenari
municipal aquesta declaració a sol·licitud dels subjecte passiu, i pel vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.
Únicament es podrà atorgar la bonificació quan es tracti d’activitats lligades directament a la
prestació de serveis públics de caràcter municipal, i en tot cas caldrà que els peticionaris
acreditin documentalment la concurrència de les circumstàncies establertes al paràgraf
anterior i per les quals demanen la bonificació.
Aquesta bonificació tindrà caràcter anyal, i caldrà la seva petició abans del dia 1 de febrer
de l’exercici econòmic per qual es demana."
Fonaments de dret
1.- Quant al suggeriment formulat per la senyora Anna Sió.
a) La llei reguladora de les hisendes locals (text refós aprovat pel reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març), estableix en el seu article 15, la competència per a que les entitats
locals aprovin, en exercici de la seva potestat reglamentària, ordenances fiscals que
específicament regulin la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs. No obstant,
s’ha de tenir en compte, que s’ha de regular per llei, en tot cas, entre d’altres qüestions, les
següents: L’establiment, modificació, supressió i pròrroga de les exempcions, reduccions,
bonificacions, deduccions i demés beneficis o incentius fiscals. (Llei general tributaria, Títol I
- Disposicions generals de l’ordenament tributari). Així doncs, les normes contingudes a la
llei general tributària son d’aplicació obligatòria i en el desenvolupament reglamentari de les
mateixes, s’hauran de tenir en compte.
b) L’establiment de la exempció de article 59 de la llei de patrimoni cultural català, llei
9/1993, de 30 de setembre, correspondrà sempre que dins del marc de la normativa de la
llei reguladora de les hisendes locals (ara text refós de la llei d’hisendes locals, reial decret
legislatiu 2/2004 de 5 de març) quedi regulada aquesta exempció. Reiterada doctrina del
Tribunal Constitucional senyala que la reserva de llei en matèria tributària s’estén a la
configuració dels elements essencials dels mateixos i, per tant, en els tributs que
constitueixen recursos propis de les corporacions locals aquesta reserva opera
necessàriament mitjançant el legislador estatal. Així doncs, no està prevista cap exempció
d’aquestes característiques en la normativa que regula les hisendes locals.
c) El text de la proposta concreta no sol·licita una exempció sinó que es refereix a la
inclusió d’un supòsit de bonificació del 50% a l’article 3 de l’ordenança de referència. La
modificació aprovada provisionalment és refereix nomes a dues qüestions referides a
requisits que s’han de complir en relació a altra tipus de bonificació. En aquest sentit,
l’al·legació formulada haurà d’entendre’s com un suggeriment per quant es proposa la
inclusió d’una qüestió o redacció nova que no està referenciada a la proposta de
modificació de l’ordenança i, per tant, previ informe de la seva viabilitat jurídica o no, i de la
seva oportunitat, l’estimació del suggeriment requerirà de la tramitació específica del
procediment amb l’aprovació provisional, exposició pública i, si escau, del corresponent
acord d’aprovació definitiva, previs els informes tècnics i jurídics que correspongui.
d) Quant a la seva viabilitat jurídica, l’article 74 del reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de
març, que regula les hisendes locals, estableix les bonificacions potestatives i no hi ha,
entre elles, cap supòsit com el que s’assenyala a la proposta.
2.- Quant al suggeriment formulat pel senyor Francesc Serrano.
a) L’article 74 de la llei d’hisendes locals (text refós aprovat per reial decret legislatiu 2/2004
de 5 de març), regula les bonificacions potestatives. Entre elles consta la possibilitat
d’establir una bonificació del 95 per cent de la quota integra d’aquest impost pels immobles
en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que es declarin d’especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l’ocupació que justifiquin l’esmentada declaració
La proposta concreta, a més a més, l’establiment d’aquesta bonificació només quan "...es
tracti d’activitats lligades directament a la prestació de serveis públics de caràcter municipal,
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i en tot cas caldrà que els peticionaris acreditin documentalment la concurrència de les
circumstàncies establertes al paràgraf anterior i per les quals demanen la bonificació...”
b) En principi, aquesta es una possibilitat de bonificació regulada per la pròpia llei
d’hisendes locals i, per tant, viable jurídicament, però en tot cas, s’hauria de determinar i
regular sobre quins supòsits recauria doncs la expressió "...activitats lligades a la prestació
de serveis públics de caràcter municipal..."
En aquest sentit, el suggeriment proposat no s’oposa a la normativa legal, no obstant, si es
considera oportuna la seva aprovació, requerirà dels informes tècnics que correspongui a
més a més de la necessitat d’iniciar un nou període d’exposició pública de dita aprovació i,
si escau, un nou acord d’aprovació definitiva, tenint en compte, també, que si aquests
acords es concreten caldrà tenir en compte que la seva acceptació afectarà al pla
d’estabilitat aprovat per l’ajuntament ple.
3.- D’acord amb el que disposa l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
en relació amb el procediment d’elaboració, publicació i publicitat de les ordenances fiscals,
finalitzat el període d’exposició pública, la corporació municipal adoptarà els acords
definitius que procedeixin, resoldrà les reclamacions i suggeriments que s’haguessin
presentat dins de l’esmentat període, i aprovarà definitivament el que sigui més adient.
4.- L’òrgan competent per adoptar acords de modificacions d’ordenances fiscals és
l’Ajuntament ple, en virtut de les atribucions que té assignades per l’article 22.2 lletra d) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim Local (LRBRL).
5.- Per l’adopció d’aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del
nombre de membres de la Corporació presents en el moment de la votació, d’acord amb
l’article 47.1 de la LRBRL, i 26.4 de la LRJPAC.
6.- La proposta haurà de ser informada per la Comissió d’Estudi, Informe o Consulta
corresponent, d’acord amb el que disposen els articles 82.2 i 123 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROFRJEL) previ informe de la
Intervenció municipal conforme les previsions de l’article 214 del TRLRHL, esmentat.
7.- El procediment d’aprovació definitiva de les modificacions proposades, serà l'establert
en els articles 49 i 111 de la LRBRL, i 17.4 del TRLRHL.
8.- De conformitat amb el que disposa l’article 17.4 esmentat, els acords definitius que es
refereixen en l’apartat 3 del mateix precepte amb inclusió dels provisionals elevats
automàticament a aquesta categoria, i el text íntegre de les ordenances o de les seves
modificacions hauran de ser publicats en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler
d’anuncis de la corporació.
A tenor de les previsions de l’article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprovà el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROASEL) caldrà
anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la referència del BOP en que
s’hagi publicat íntegrament el text de la modificació definitivament aprovada.
9. En virtut de les disposicions de l’article 10.2 de la Llei del Parlament de Catalunya
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i del reglament per a l’ús de la llengua
catalana de l‘Ajuntament de Badalona, malgrat que el català, com a llengua pròpia de
Catalunya, és la llengua de totes les institucions de Catalunya, i en especial, i entre d’altres,
de l’administració local, l’administració ha de lliurar a les persones interessades que ho
sol·licitin un testimoni traduït al castellà de tot allò que els afecti.
10. Quant a les al·legacions i/o suggeriments no admesos, en exercici de la potestat
atorgada per la LRBRL i el TRLRHL, abans referides, la regidoria de l’àmbit d’economia i
hisenda, en reunions de dates 5 i 10 de desembre d’enguany, s’ha manifestat en el sentit
que es reflectirà en la proposta de resolució que a continuació es detalla.
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del ROFRJEL, no hi ha cap tipus d’obstacle
legal ni reglamentari per tal que, conforme a les previsions dels articles 82.2 i 123 del propi
text normatiu, amb l’informe previ de l’interventor municipal, l'Ajuntament ple, previ
dictamen de la comissió d’estudi, informe i consulta de l’àmbit d’economia i hisenda adopti
la proposta següent i la converteixi en resolució:
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PRIMER.- DESESTIMAR el suggeriment formulat per Anna Sió i Traité, per quant la
inclusió de la bonificació proposada no es viable jurídicament.
SEGON.- ESTIMAR en part el suggeriment formulat pel grup municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya (RE 31432-7/11/2014) referides a l’ordenança fiscal núm. 1,
reguladora de l’impost sobre béns immobles, quant a que es procedeixi a iniciar el
procediment que correspongui quant a l’estudi de la inclusió en la regulació de la ordenança
referida, d’una bonificació en el sentit proposat.
TERCER.- APROVAR DEFINITIVAMENT, per a la seva vigència a partir de l’1 de gener de
2015, el text de les modificacions de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre
béns immobles, aprovades provisionalment per acord plenari de data 30 de setembre de
2014 d’acord amb el text inicialment aprovat.
QUART.- NOTIFICAR el present acord als interessats amb la relació de recursos que s’hi
poden interposar, i indicant-los que exhaureix la via administrativa, i PUBLICAR-LO en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i
anunciar la referència del BOP en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- EDITAR la refosa del text de l’ordenança fiscal incorporant les modificacions
aprovades de conformitat amb el que preveu l’article 17.5 del TRLRHL i ORDENAR la
traducció al castellà del text íntegre de les ordenances fiscals municipals, per la seva difusió
entre les persones interessades que ho requereixin.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent, als efectes previstos a l’article 123 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, proposo a la Comissió Informativa de l’Àmbit de
Govern, Economia i Hisenda que dictamini favorable999399ment aquesta proposta i
proposo a l’Ajuntament Ple que resolgui de conformitat, si escau.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la proposta de
resolució formulada, l’Ajuntament Ple resol de conformitat i la converteix en resolució.
SENYOR ALCALDE: Aquí faríem una votació conjunta amb el següent dictamen, que jo
demanaria que aprofités també per llegir-lo. Hi ha alguna intervenció aquí. Sí, si, ho fem de
tots dos junts, hi ha alguna intervenció, no?. Passaríem a la votació.
SENYOR MAÑAS: Perdoni’m senyor alcalde, m’he despistat.
SENYOR ALCALDE: Doncs endavant.
SENYOR MAÑAS: Pensava que faltava per llegir l’altre dictamen. Anunciar el nostre
posicionament de vot perquè en l’aprovació inicial varem ser molt explícits i varem dir que el
nostre vot el decidia el senyor Riera, que li atorgàvem aquesta potestat i que ell podia
acabar decidint si votàvem a favor o en contra de les ordenances fiscals en funció de si ens
recollia o no, alguna proposta. Aquestes que són les darreres ordenances fiscals del govern
del Partit Popular, hem de dir, que tal i com ha passat en els tres anys anteriors, vostès no
han recollit ni una sola de les propostes que ha fet el grup d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida, ni una sola de les al·legacions presentades i ni un sol dels suggeriments
presentats, alguns dels quals els hem presentat al llarg de tot el mandat i que vostès
mateixos han reconegut any rere any que era una bona idea i que l’estudiarien per
implementar en els anys propers, però les seves urgències mediàtiques o la seva
insensibilitat vers els problemes socials han fet caure en l’oblit aquests suggeriments que
vostès també consideraven positius. És molt complicat a més a més, debatre sobre
ordenances fiscals amb un govern, que ens ha sostret el debat més important que es pot
fer en aquesta Sala de Plens, que és el debat sobre els pressupostos municipals. Vostès
porten anys sense sotmetre a aprovació d’aquesta Sala de Plens uns pressupostos
municipals, les ordenances fiscals van íntimament relacionades amb els pressupostos
perquè és allò que indica que ingressarem i els pressupostos indica com ho gastarem, i és
molt complicat parlar d’ingressos, sense poder parlar també de despeses i dissortadament
durant tot aquest mandat no hem pogut parlar del pressupost municipal en aquesta Sala de
Plens. Si haguéssim pogut parlar del pressupost municipal, haguéssim pogut parlar dels
escassos sis-cents vuitanta mil euros que vostès destinen a política social, la xifra més
baixa de tota l’Àrea Metropolitana, dels zero euros que vostès destinen a política
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d’ocupació, o de com amb aquestes ordenances, any rere any, vostès l’únic que han fet és
recaptar el mínim per tancar la porta de l’Ajuntament cada dia, per obrir-la el dia següent
perquè l’Ajuntament funcioni, però sense atendre els problemes reals de la ciutadania de
Badalona. I per què dic tot això? doncs per diversos motius, els vaig a explicar algunes de
les propostes que nosaltres hem presentat i que vostès han rebutjat, no només aquest any
si no anys anteriors, L’any passat els varem proposar que es pogués domiciliar el rebut de
l’IBI en quatre terminis en lloc de tres, una mesura que segurament ajudaria a l’immensa
majoria de famílies badalonines ha pagar el rebut de l’IBI, vostès varen dir que era una idea
magnífica i que l’estudiarien de cara a aquest any, però aquest any no han implementat
aquesta mesura i ens varen dir que era per manca de temps, que no havien tingut temps de
poder-la implementar. De ben segur, si ho haguessin fet, si haguessin pres nota a l’any
anterior, ho haguessin pogut realitzar. Nosaltres els hem fet propostes per tal que aquells
que facturen més d’un milió d’euros, o sigui aquells que paguen Impost d’Activitats
Econòmiques paguessin més, perquè nosaltres defensem sincerament que qui més
guanya, qui més paga i segurament tots estarem d’acord que aquells que facturen més d’un
milió d’euros a l’any a la nostra ciutat són uns privilegiats i que la funció dels ingressos
públics, és precisament redistribuir per fer política social, política social que com pot veure
és absent en el seu Ajuntament, senyor García Albiol. Altres propostes que els hem fet, els
hem proposat bonificar la contractació fixa de treballadors i treballadores en empreses
badalonines, també ens han rebutjat les al·legacions, ens han rebutjat les sis al·legacions
que hem presentat. No vull repetir els debats que hem tingut els darrers anys amb el seu
govern perquè el debat és el mateix, perquè vostès no han recollit ni una sola de les
nostres propostes durant tots aquests anys, però aquest any dissortadament hi ha un valor
afegit en el seu fer les ordenances fiscals d’ofici, sense mirar-les, sense revisar-les, sense
pensar quina política nova es pot implementar. I aquest valor afegit que fa especialment
greu que vostès presentin pràcticament la mateixa proposta d’ordenances fiscals que l’any
passat, sense introduir cap novetat, és que el mes de gener en aquesta Sala de Plens per
unanimitat varem aprovar una moció que indicava que tots els 27 regidors i regidores
presents aquí, que expressem la voluntat d’aquells ciutadans i ciutadanes que van anar a
votar, volíem establir una multa pels bancs que tenien indegudament pisos buits a la nostra
ciutat. Una mesura que estan implementat ja aquest any ajuntaments tan similars al nostre
en població com l’Ajuntament de Terrassa i aquella moció va ser aprovada per unanimitat,
això que s’havia de regular a les taxes o a les ordenances, no sé exactament si hauria de
ser una taxa o una ordenança fiscal, a vostès també se’ls ha caigut en l’oblit. A vostès se’ls
ha caigut en l’oblit totes les propostes de política social, que respecte a les ordenances
fiscals nosaltres hem fet en questa Sala de Plens i el que és més greu, se’ls ha caigut en
l’oblit multar els bancs que tenen indegudament pisos buits i els recordo la funció social de
la propietat privada, reconeguda per la legislació i avui com podem veure en aquesta Sala
de Plens, no hi ha pisos socials, hi ha famílies que no tenen sostre, però els bancs a
Badalona podran seguir especulant i atresorant habitatges buits, mentre el seu Ajuntament
fa la vista grossa. Gràcies senyor Albiol.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, alguna paruala més, senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Sí, bona tarda senyor alcalde, bona tarda a tothom. Nosaltres en
aquestes ordenances i preus públics ens abstindrem perquè ens han reconegut, ens han
recollit algunes de les nostres al·legacions, incompletes, insuficients, jo crec que no ha estat
suficient per fer un llit social que és el que preteníem nosaltres en una extensíssima
al·legació, però en tot cas seria contradictori per a nosaltres votar en contra, ja que la
millora aconseguida doncs també la perjudicaria en el cas que les ordenances
decaiguessin. Per tant, nosaltres ens abstindrem.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies.
SENYOR SUBIRANA: Abstenció també del grup de Convergència i Unió.
SENYOR ALCALDE: Senyor Riera.
SENYOR RIERA: Gràcies senyor alcalde. Bona tarda a tothom. En primer lloc agrair ja que
s’ha fet el posicionament de vot dels grups tant de Convergència i Unió, com del Partit
Socialista i bé el vot en contra fins i tot esperat perquè el primer any sí que varem tenir una
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relació podríem dir més cordial i que fins i tot ens varem reconèixer que les ordenances
estaven bé, però que per una qüestió no sé si ideològica, doncs no es podien votar a favor.
En qualsevol cas, aquestes són les últimes ordenances del grup del govern en aquest
mandat, veurem si són les últimes, en aquest mandat si que ho són, però les últimes ja en
parlarem. Dir que hem recollit totes aquelles al·legacions i suggeriments que hem pogut
incorporar, algunes de les quals en el cas d’Iniciativa voldríem incorporar, però no podem
incorporar-les com és la de fer el pagament en quatre terminis dintre d’un any. Des d’un
punt de vista, des d’una perspectiva egoista i personal i de recaptació ens aniria molt més
bé cobrar-ho en quatre vegades, perquè començaríem a tocar diners, l’Ajuntament
recolliria, recaptaria diners molt abans del què està fent ara. Per tant, seria una mesura que
des d’una posició egoista només per això, sense més intenció ens agradaria aplicar-la i
després afavoriríem que el pagament fos en quatre vegades en unes quantitats més
petites, però és que no es pot fer, ho vaig explicar en aquest Ple, ja una vegada, perquè és
que depenem del cadastre i el cadastre ens dóna la informació excessivament tard i no ens
dóna temps a fer les rectificacions, llavors no podem aplicar-la fins ben entrada la
primavera. Per tant, no és una qüestió que no ens ho haguem mirat o que no haguem estat
al cas, o que quan varem dir que ens semblava una bona mesura, ho dèiem per dir-ho, si
no que ho dèiem sincerament i hem intentat aplicar-la, però no hem pogut. Per tant, vull
aclarir aquest concepte perquè surt a cada Plenari, o a cada plenari que hi ha qüestions de
tributs, i jo vull que quedi clar que és que l’Ajuntament voldria fer-ho. Ens agradaria fer-ho i
fins i tot ens aniria millor a nosaltres, però no ho podem fer per culpa, no és per culpa, és
perquè el cadastre que és qui ens facilita la informació ens la facilita excessivament tard,
Barcelona ho fa, però no té aquesta dependència com tenim nosaltres. Pel que fa al grup
del Partit Socialista de Catalunya, doncs agrair el posicionament de vot d’abstenció i dir-los
que alguns dels suggeriments acceptats els desenvoluparem perquè n’hi ha algun que no
es pot aplicar immediatament, però que sí que farem un desenvolupament al més ràpid
possible, com és l’Ordenança de l’ICIO, la proposta, perdó la de l’ordenança per a la taxa
de servei de protecció a la salut, per la recollida d’animals del centre d’acollida de
Badalona, que hi havia una taxa simbòlica, ho hem de desenvolupar i per tant, no es pot
aplicar immediatament. Si que estimem en part l’al·legació respecte a l’article 57, en el
sentit d’iniciar un procediment específic posterior, en el qual es reguli la inclusió de
fraccionar l’IBI i de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, dintre de l’any fiscal sense
interessos amb les característiques que es determinin. És a dir, els deutes fiscals que hi
hagin dintre l’any se’ns ha fet una al·legació demanant que en casos, que es el que hem de
desenvolupar, de situacions que hem d’acabar de concretar, però que seran segurament
situacions d’atur, doncs o una situació d’exclusió, doncs que es puguin pagar a terminis
ampli
sense
interessos.
És una qüestió que hem acceptat i per tant, també estimem en part la introducció de nous
paràgrafs amb beneficis fiscals pels hereus que rebin un local d’activitat empresarial i
segueixin amb l’activitat, és a dir, aquells negocis, aquelles empreses petites i mitjanes que
passen de pares a fills, sempre i quan mantinguin l’activitat un número determinant d’anys.
Es proposa també d’un estudi que farem una base imposable per a les tanques publicitàries
que passi de 492 euros a 1.566 en els monopostes i es tracta de part d’ordenança no
modificada i per tant, tampoc no pot anar directament per no tenir objecte d’exposició
pública, però que estudiarem juntament amb el grup i amb vostè també, però amb el grup
que ens ho ha proposat i que li hem acceptat, que és el grup Socialista, doncs que
estudiarem aquesta situació. També en una ordenança núm. 5 de l’ICIO es proposa un nou
epígraf dins dels beneficis fiscals i per tant, es desestima si es tractarà de part de
l’ordenança fiscal, s’estudiarà si escau més endavant, perquè també dóna el mateix cas, de
no haver tocat aquesta ordenança i per tant, està en estudi. Per tant, totes aquelles
al·legacions i suggeriments que nosaltres hem pogut incorporar perquè no oblidem que
estem en un pla d’ajust que no podem minvar els ingressos que necessitem, perquè per
altra banda es demanda una despesa cada vegada més important. Per tant, els ingressos
han de ser adequats a les despeses que nosaltres mateixos ens imposem, doncs aquelles
al·legacions i aquells suggeriments que hem considerat o que entenem que són possibles,
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que són viables, les hem acceptat. Per tant, agraeixo el posicionament dels grups i per tant,
el cas de Convergència i Unió amb aquestes ordenances que són bastant continuistes,
però sí que és veritat que hem arribat a acords de tipus fiscal també, amb bonificacions per
a vehicles de tracció mecànica i amb bonificacions per a empreses petites i mitjanes. I al
ser unes ordenances continuistes, m’imagino que tots aquests treballs que hem fet previs
han servit per refermar el vot d’abstenció. Per tant, agrair aquest posicionament i dir que
queden aprovades les ordenances fiscals d’enguany.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: Sí, no vull deixar de tornar a intervenir, a més tenint en compte que són
les darreres ordenances fiscals que proposa el Partit Popular en aquesta Sala de Plens.
Tres qüestions Només senyor Riera, qui li va dir a principi de mandat que eren unes bones
ordenances fiscals, però que no li podien votar a favor, va ser el grup Socialista, no el grup
d’Iniciativa, així li van dir en aquesta Sala de Plens. Li vull recordar algunes coses a les que
vostès avui diuen que no, diuen que no a subvencionar el 75% de l’IBI a aquelles famílies
que tinguin tots els seus membres a l’atur, diuen que no a subvencionar el 100% de l’IBI a
aquelles unitats familiars que tenen tots els seus membres a l’atur i que no tenen cap tipus
de prestació i diu que no, a no multar els bancs que tenen pisos buits a la nostra ciutat. I
per últim senyor Riera, no sabia que les al·legacions que nosaltres ens rebutjava, quan a
l’any següent les presentava el Partit Socialista, les acceptaven perquè d’haver-ho sabut a
principi de mandat, li hagués donat les nostres propostes al grup municipal Socialista
perquè s’ho haguessin mirat amb molt de carinyo. Ho dic perquè m’ha sorprès el tema de
l’al·legació dels monopostes de passar a cobrar de 490 a 1.566 em sorprèn la coincidència
fins i tot amb la proposta de xifres, va ser una proposta que nosaltres els varem fer l’any
passat, me n’alegro que hi hagi més grups que facin exactament la mateixa proposta i me
n’alegro que ho estudiïn. Per últim senyor Riera, si no m’equivoco, perquè la memòria em
pot fallar, com li pot fallar a tothom, però si no m’equivoco quan hi va haver l’audiència
pública de presentació d’ordenances fiscals de l’any 2015, o sigui la que van fer fa
escassos mesos, vostès a pregunta meva en aquella audiència pública van dir, que no
havien estat a temps de poder complir els terminis per poder posar l’execució, perquè es
pogués pagar en quatre terminis enlloc de tres. Si haguessin fet la tasca des de l’any
passat, sí que haguessin estat a temps de tenir totes les dades del cadastre i haver-ho
posat en marxa aquest any. Si la memòria no em falla, crec que la resposta que en varen
donar, va ser aquesta. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, vols apuntar alguna cosa més.
SENYOR RIERA: Sí, un parell de qüestions, dir primer que la memòria li falla perquè
l’explicació sempre ha estat la mateixa en relació al fraccionament. Segon, dir que en el
tema de les subvencions als aturats no és un tema que la situació de l’IBI dels aturats, no
és un tema d’ordenances, és un tema que s’ha parlat i s’ha fet a banda, és un compromís
que nosaltres varem tenir, doncs miri, que vol que li digui, també arribem o s’arriba també a
acords amb el grup Socialista quan les coses són raonables. Es va arribar a un acord en les
ordenances anteriors, que faríem, que donaríem aquest pas i per tant, nosaltres hem
complert, no, no, no perquè miri segurament d’aquí a una estona ens estomacaran el grup
Socialista. Això no té res a veure, igual que ho fan els de Convergència, no, no, miri, els
únics que només estan a la contra són vostès, els demés grups en temes de ciutat, en
temes que beneficien els ciutadans hi estan a favor quan hi ha d’estar, no sempre, però
moltes vegades i també estan a ala contra quan hi ha d’estar. Els únics que estan sempre a
la contra són vostès, però vull dir, no hi ha això, aquest gest que ha fet vostè, no, no és això
i si no ho comprovarà en el transcurs d’aquest Plenari. Per tant, no hi haurà dubtes, però dir
que no té res a veure la subvenció als aturats amb el que estem aprovant avui, les
ordenances són les ordenances i les subvencions són subvencions. I les subvencions als
aturats que sí que s’han concedit, no en la mesura que ens hagués agradat fer-ho, ha estat
producte d’acords amb el grup Socialista, com les subvencions que s’han fet a empresaris o
a vehicles d’autònoms ha estat per pressions o per negociacions del grup de Convergència
i Unió. Per tant, doncs, escolti, nosaltres som un grup amb minoria, però que intentem, o
almenys qui li parla intenta arribar a acords, sempre del que és possible, mai de
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l’impossible, però d’allò que sigui possible estarem obert. Li vaig dir i li torno a explicar, ja
no ho tornaré a dir mai més, li vaig dir, em semblava una bona idea, no s’ha pogut fer
perquè quan tenim la informació del cadastre és massa tard, i per tant, no ens permet amb
les revisions i amb les correccions que s’han de fer, poder-ho fer abans i se’ns solaparien
amb d’altres impostos i jo crec que no faríem un bé a la ciutadania, perquè se’ns solaparia
amb d’altres impostos i encara seria pitjor. Per tant, la idea és bona, no la podem aplicar,
almenys de la forma que ho tenim muntat en aquests moments, i aquesta és l’explicació.
Per tant, doncs, no ho tornaré a repetir, però el sí que vull que li quedi clar és que una cosa
són subvencions i uan altra cosa són ordenances.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs em sembla que els posicionament queden clars, agrair
tant al grup de Convergència i Unió com al Partit socialista la seva col·laboració en
l’aprovació d’aquestes ordenances i aclarir, abstenció també del regidor no adscrit. Mirin
senyors d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa vostès poden tenir els
seus arguments i hi podem coincidir o no, la major part de les ocasions no hi coincidim,
però sí que m’agradaria que utilitzin com a vegades fan, arguments que es poden compartir
o no, però que són vàlids. Ara quan vostè diu, per exemple, que en el Ple han sostret la
possibilitat de poder discutir els pressupostos, vostè no està dient la veritat, i això és una
dada objectiva perquès els pressupostos de l’any 2013 es van presentar en aquest Saló de
Plens i en aquest Saló de Plens hi va haver un debat sobre els pressupostos i l’oposició hi
va votar en contra i un cop l’oposició hi va votar en contra, ho varem portar a la Junta de
Govern i es va aprovar, però debat sobre pressupostos si que n’hi va haver. Per tant, no em
digui que no i que són continuistes les ordenances, sí, clar, evidentment i el regidor ho ha
explicat, són continuistes les ordenances perquè no volem apujar els impostos, perquè no
ens agrada apujar els impostos perquè el que hem fet al llarg de la legislatura és actualitzar
els IPCs, perquè aquesta és la nostra forma d’entendre, clar que m’agradaria tenir més
ingressos, però per contra valorem que el tema d’apujar impostos en aquests moments
especialment de crisi, doncs no ens convenç i per això són continuistes. Crec que els
posicionaments han quedat prou clars, agrair com he dit als dos grups que hi donen suport,
també al regidor no adscrit i el dictamen quedaria aprovat amb els vots del govern
municipal. Passem al següent punt.
Votació de les ordenances.
Els dictàmens referents a les Ordenances fiscals així com l’Ordenança fiscal núm. 1
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, van ser aprovades per majoria simple.
Vots favor: 11. del grup municipal del Partit Popular.
Vots en contra: 3, del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.
Abstencions: 13, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió i el regidor no
adscrit.
6 AP-2014/3035 DICTAMEN. Aprovació de l'expedient de modificació del pressupost
de l'Ajuntament 2014 i del seu annex d'inversions.
Fets
El regidor d'Economia i Hisenda, ha formulat la proposta de modificació del pressupost
municipal i/o de l’annex d’inversions municipal vigent que consta en aquest expedient, en
base a consideracions d’eficàcia i eficiència en la gestió municipal.
L’Interventor General ha emès, en data d’avui, l’informe que textualment diu:
“Vistes les propostes de modificació del pressupost de l’Ajuntament 2014 que conformen
aquest expedient, aquesta Intervenció posa de manifest l’existència d’altres obligacions
fermes que fins a dia d’avui no disposen de crèdit pressupostari, i que tampoc es preveuen en
el present expedient de modificació de pressupost que es presenta per a la seva aprovació.
Aquestes obligacions es concreten en el següent detall:
Dels 12.018.839,35 euros (6.242.726,67 euros en concepte d’expropiacions, 1.463.276,93
en concepte del conveni entre el Ministeri de Treball, Engestur i l’Ajuntament i 4.312.835,75
euros en concepte de factures de proveïdors) que tenia com a saldo a 31 de desembre de
2013 el compte 413, creditors pendents d’aplicació a pressupost, a 30 de setembre
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d’enguany com a mínim encara no tenen consignació pressupostària l’import de
2.211.370,55 euros en concepte d’expropiacions. Tampoc té consignació pressupostària la
quantitat de 1.463.276,93 euros del conveni. Finalment, del concepte factures de
proveïdors a dia del present informe falta reconèixer obligacions per import de 1.161.995,98
euros.
A banda del saldo actualitzat del compte 413, s’ha de tenir en consideració aquells fets i/o
incidències fermes que encara no tenen consignació pressupostària, entre elles i a títol
enunciatiu i no limitatiu, hi ha l’acord del Ple de data 28 de novembre de 2006, referent a la
demora en l’inici de les obres pel qual es reconeix un deute a favor de Fitness Llefià de
236.351,59 euros, l’acord del Ple de data 30 de juny de 2014 relatiu als procediments
judicials conseqüència de l’aplicació de l’ordenança fiscal núm. 24, en tot allò que fa
referència a les empreses de telefonia mòbil com a conseqüència de la sentència del TJUE
de data 12 de juliol de 2012, i la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya referent a
l’expedient de la finca situada a la carretera de Mataró, 2-20, que fixa el preu just en
3.173.868,97 euros, dels quals l’Ajuntament només ha reconegut i pagat 1.063.488,26
euros.
Així mateix es posa de manifest que existeixen obligacions de contractes actualment en
execució, i previsió de consums, que ja a dia d’avui es coneix que no hi haurà crèdit suficient a
les respectives partides pressupostàries.
A la proposta d’aprovació de la modificació de pressupost s’incorporen subvencions
finalistes nominatives, sobre les que aquesta Intervenció no pot manifestar-se ja que
desconeix si compleixen, tant la llei de subvencions, com si entraria entre les competències
pròpies a les que es refereix la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), que modifica els articles 7, 25 i 26 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
Igualment vull deixar constància de que els expedients de subvencions individualitzades,
han de contenir un informe conjunt tècnico-jurídic que enquadri les activitats a realitzar, i
que posi de manifest si s’ajusta o no a les competències contemplades a la llei abans
esmentada.
Pel que fa a les propostes de modificació núm. 129 i 135 de l’annex d’inversions que
s’incorpora, s’observa que incompleixen l’article 180 del text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals ja que es disminueix una partida que va ser nodrida prèviament amb
crèdit extraordinari.”
Fonaments de dret
La modificació proposada és expressió de la manifestació de les potestats que atorguen als
ajuntaments els articles 179 i concordants del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes
Locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004 de 5 de març, i s’ajusta en tots els casos a les previsions
dels articles 34 a 51 del RD 500/1990, de desenvolupament del Títol VI de la pròpia Llei, i
als requisits i criteris marcats pel Capítol tercer del Títol primer de les Bases d’execució del
vigent pressupost municipal.
D’acord amb l’article 10 de les Bases d’execució del vigent pressupost municipal l’òrgan
competent per resoldre aquest expedient és l’Ajuntament Ple, en virtut de les atribucions
que té assignades per l’article [22.2.e] de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local.
Per a l'adopció d'aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del nombre
legal dels membres de la Corporació presents en el moment de la votació, d'acord amb
l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Conforme al que preveu l’article 179.4 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes
Locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004 de 5 de març, el procediment d'aprovació de les
modificacions proposades haurà de seguir les normes sobre informació, reclamacions,
recursos i publicitat previstes en els articles 169, 170 i 172 del mateix text refós.
Un cop adoptat l’acord inicial de modificació, aquest haurà d’ésser sotmès a informació
pública i audiència als interessats per un termini de quinze dies, mitjançant exposició
pública del mateix en el Tauler d’Anuncis de la Corporació, així com publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que es puguin formular
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reclamacions i suggeriments que de produir-se hauran de ser resoltes pel Ple de la
Corporació, i que, de no produir-se, farà que s’hagi de considerar l’acord aprovat
definitivament, conforme al que preveuen els preceptes indicats.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que, conforme amb
el que preveu l’article 123 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprovà el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals,
l'Ajuntament Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Hisenda i
Recursos Interns, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- MODIFICAR l’annex d’inversions municipals tal com es detalla a continuació:
Modificació de despeses
Increments:
Expedient
093073MC2014/000018
093073MC2014/000019
020817MC2014/000041
020817MC2014/000041
020817MC2014/000041

Aplicació
pressupostària
411-151360002
411-151360002
102-491062607
211-491062601
441-132063305

Descripció

Projecte

EXPROPIACIONS
DIVERSES
EXPROPIACIONS
DIVERSES
Renovació tecnològia
e-Administració
Adquisició
de
Software
MAQUINÀRIA
I
UTILLATGE G.U.

2008276
2008276
2007230
2007230
2008332

Import

Núm. proposta

30.000,00

201400000129

63.587,63

201400000135

40.600,00

201400000145

20.000,00

201400000145

10.000,00

201400000145

164.187,63

Disminucions:
Expedient
093073MC2014/000018
093073MC2014/000019
020817MC2014/000041
020817MC2014/000041
020817MC2014/000041
020817MC2014/000041
020817MC2014/000041
020817MC2014/000041

Aplicació
pressupostària
411-3240-62800
411-3240-62800
102-4910-62601
331-330162200001
331-334162200052
411-155360100099
441-1320-62314
441-132063200010

Descripció

Projecte

Equipaments culturals i
esportius
Equipaments culturals i
esportius
ADQUISICIO
DE
SOFTWARE
BIBLIOTECA
CAN
CASACUBERTA
ADEQUACIO
EDIFICS
ADMINISTRAT
REURBANITZ. C/ MARIA
BENLLIURE
MAQUINÀRIA
I
UTILLATGE G.U.
Caseta de la platja

2014-2

30.000,00

201400000129

2014-2

63.587,63

201400000135

180-2

1.870,12

201400000145

2007235
2008330
202-29

22.729,88

201400000145

9.200,74

201400000145

36.000,00

201400000145

45,01

201400000145

754,25

201400000145

2008332
2013008

Import

Núm. proposta

164.187,63

SEGON.- APROVAR la modificació del pressupost de l’Ajuntament 2014, tal com es detalla
a continuació:
Modificació de despeses
Increments:
Expedient

Aplicació
pressupostària

082200MC2014/000013
082200MC2014/000015

322-341148908047
321-320148908029

Descripció
Consell
Esportiu
Barcelonès Nord
Fundació Pere Closa

Projecte

Import

Núm. proposta

24.500,00

201400000102

12.500,00

201400000118
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082200MC2014/000016
082200MC2014/000017
082200MC2014/000018

322-341148908019
322-341148908017
322-341148908018

Club de Bàsquet Sant
Josep de Badalona
Club Maristes Ademar

5.237,21

201400000133

127,02

201400000132

Associació
Badalonès

3.670,01

201400000131

Esportiva

46.034,24
Transferències positives:
Expedient
082200MC2014/000011
093073MC2014/000016
093073MC2014/000018
093073MC2014/000019
020700MC2014/000013
020700MC2014/000013
020700MC2014/000013
020700MC2014/000013
020700MC2014/000013
020817MC2014/000041
020817MC2014/000041
020817MC2014/000041

Aplicació
pressupostària
321-2410-41112

Descripció

Projecte

221-1640-22101

A IMPO - Pla de transició al
treball
Manteniment
aplicacions
informàtiques
EXPROPIACIONS
DIVERSES
EXPROPIACIONS
DIVERSES
PMB-ORD
Aportació
ordinària
Aigua-Cementiris

322-3420-22100

Energia elèctrica-Esports

421-1650-22100

Energia
elèctricaEnllumenat Públic
Energia
elèctrica-Medi
Ambient
Renovació tecnològia eAdministració
Adquisició de Software

102-4910-21602
411-1513-60002
411-1513-60002
000-3241-41100

431-1720-22100
102-4910-62607
211-4910-62601
441-1320-63305

MAQUINÀRIA
UTILLATGE G.U.

I

2008276
2008276

2007230
2007230
2008332

Import

Núm. proposta

2.355,34

201400000091

4.749,25

201400000120

30.000,00

201400000129

63.587,63

201400000135

211.534,44

201400000142

1.500,00

201400000142

41.040,00

201400000142

410.520,95

201400000142

7.117,12

201400000142

40.600,00

201400000145

20.000,00

201400000145

10.000,00

201400000145

843.004,73
Disminucions:
Expedient
082200MC2014/000013
082200MC2014/000015
082200MC2014/000016
082200MC2014/000017
082200MC2014/000018

Aplicació
pressupostària
322-3411-48906
321-3201-48906
322-3411-48906
322-3411-48906
322-3411-48906

Descripció
Subvencions
Entitats
Subvencions
Entitats
Subvencions
Entitats
Subvencions
Entitats
Subvencions
Entitats

Projecte

Import

Núm. proposta

Convocatoria

24.500,00

201400000102

Convocatoria

12.500,00

201400000118

Convocatoria

5.237,21

201400000133

Convocatoria

127,02

201400000132

Convocatoria

3.670,01

201400000131

46.034,24

Transferències negatives:
Expedient
082200MC2014/000011
082200MC2014/000011
082200MC2014/000011
093073MC2014/000016
093073MC2014/000018

Aplicació
pressupostària
321-3201-22611
321-3201-48906
321-9410-46700
410-1500-22799
411-3240-62800

Descripció

Import

Núm.proposta

Activitats educatives

Projecte

813,21

201400000091

Subvencions Convocatoria
Entitats
A
Consorcis-Consorci
Normalització
Altres treballs realitzats per
altres empreses i p
Equipaments culturals i
esportius

784,86

201400000091

2014-2

757,27

201400000091

4.749,25

201400000120

30.000,00

201400000129
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Expedient
093073MC2014/000019
020700MC2014/000013
020700MC2014/000013
020700MC2014/000013
020700MC2014/000013
020700MC2014/000013
020700MC2014/000013
020817MC2014/000041
020817MC2014/000041
020817MC2014/000041
020817MC2014/000041
020817MC2014/000041
020817MC2014/000041

Aplicació
pressupostària
411-3240-62800
211-9290-50000
212-9341-31001
214-9220-20200
214-9310-20200
312-2310-22100
331-2316-22100
102-4910-62601
331-330162200001
331-334162200052
411-155360100099
441-1320-62314
441-132063200010

Descripció
Equipaments culturals
esportius
Fons de Contingencia

Projecte
i

2014-2

Núm.proposta

63.587,63

201400000135

520.543,47

201400000142

125.248,64

201400000142

2.850,69

201400000142

9.148,87

201400000142

6.135,92

201400000142

7.784,92

201400000142

180-2

1.870,12

201400000145

2007235
2008330
202-29

22.729,88

201400000145

9.200,74

201400000145

36.000,00

201400000145

45,01

201400000145

754,25

201400000145

Interessos préstecs curt
termini
Arrendaments d'edificis i
altres construccions-Sge
Arrendaments d'edificis i
altres construccions-His
Energia
elèctrica-Accio
Social
Energia elèctrica-Cultura
ADQUISICIO
DE
SOFTWARE
BIBLIOTECA
CAN
CASACUBERTA
ADEQUACIO
EDIFICS
ADMINISTRAT
REURBANITZ. C/ MARIA
BENLLIURE
MAQUINÀRIA
I
UTILLATGE G.U.
Caseta de la platja

Import

2008332
2013008

843.004,73

TERCER SOTMETRE el seu contingut a informació pública i audiència dels interessats per
un termini de 15 dies, mitjançant la seva exposició pública en el Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament, i publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, perquè tal que puguin presentar-se reclamacions i suggeriments, que de
produir-se hauran de ser resoltes pel Ple de la Corporació. En cas de no haver-hi cap
reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un nou
acord plenari.
SENYOR DURÁN: Bona tarda, molt breument vagi per endavant el meu vot que serà
abstenció en aquest dictamen, però no volia passar l’ocasió de dir que en aquest dictamen
va una modificació pressupostària per dotar el Patronat de la Música de Badalona dels
recursos que els fan falta per arribar a final d’any, em sembla molt bé, però jo el que volia
dir, és que no esperin ara a negociar amb la Generalitat perquè si no l’any que ve tindrem el
mateix problema. Per tant, bé, cobrir-ho així, però tot d’atenció en el sentit de dir, que no els
faci mandra, que s’asseguin amb la Generalitat i que acordin i negociïn d’una vegada
aquest tema, perquè si no es cronificarà. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Sí, primer un comentari en relació al punt anterior, senyor alcalde la
posició del Partit Popular minoritari en aquest Ple no vol dir que quan hi hagi una abstenció
vostè la consideri un vot favorable.
SENYOR ALCALDE: No.
SENYOR SERRANO: És que vostè ha dit, gràcies pel recolzament...
SENYOR ALCALDE: M’he equivocat.
SENYOR SERRANO: Jo li faig la correcció.
SENYOR ALCALDE: Si ha esta així, agraeixo la correcció.
SENYOR SERRANO: Li agraeixo molt la declaració d’amor de fa una estona, però li he dir
al peu de l’altar, que no. Miri, nosaltres hem votat abans abstenció i deixar passar, ja que hi
ha una part de les ordenances que estan recollides, però nosaltres també hem vist alguna
modificació potent per part nostra i no ha estat acceptada i això a nosaltres no ens agrada.
El que passa que si tots, doncs vostè està en minoria, li tirem enrere, les modificacions
podrien perjudicar ciutadans. Pel que fa al dictamen de la modificació del pressupost,
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nosaltres en principi també ens abstindrem, però abans de deixar el meu vot fixat, li voldria
fer dues consideracions. A mi m’agradaria que aquest mes de novembre, que el debat que
estem tenint fos un debat de pressupost per poder ser aplicat a l’1 de gener, no sé quan
portaran vostès el pressupost, no sé si passarà per aquest Ple, o guanyarà o l’haurà de
tornar a prorrogar per Junta de Govern, però en tot cas, la realitat és que l’1 de gener
d’enguany el pressupost estarà prorrogat. Per tant, sí que hi ha una certa manera
d’escatimar el que és el debat en aquest Ple. En relació a l’expedient en concret, nosaltres
ens abstindrem perquè vostès, a nosaltres no ens agrada el seu pressupost de dalt a baix,
el que passa és que aquesta modificació que han fet per posar uns diners per l’Escola de
Música, ens sembla un element suficient com per fer l’abstenció i deixar-ho passar pel seu
govern en minoria. Per a mi abans de ratificar-me amb aquest punt m’agradaria que
m’informessin quina és la situació de la relació amb la Generalitat pel que fa als convenis
de l’Escola de Música, perquè tinc entès, que la del 2015 el més calent està a l’aigüera i la
veritat és que això ens preocupa i no ens agrada que estiguem a aquestes alçades de l’any
i tornem a tenir problemes al gener per pagar la nòmina.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies a certs grups per aclarir tant el que ha preguntat tant el
senyor Durán com el senyor Serrano, el regidor Juan Fernández ens donarà alguna
explicació si la té.
SENYOR FERNÁNDEZ: Gràcies alcalde. Molt breu informar-los que a final del mes passat
la Generalitat va fer, va ingressar una aportació a l’Ajuntament, que era l’aportació que
estava pendent del curs 2011-2012, per tant, hi ha hagut un avenç i ara mateix estem a
l’espera del conveni del curs en tràmit que és aquest. Per tant, jo crec que les negociacions
amb la Generalitat es segueixen al dia i amb èxit, no tant com voldríem, però...
SENYOR SERRANO: No l’he entès el 2011-2012 i ara entrarem al 2015, no em quadra.
SENYOR FERNANDEZ: 2012-2013, perdó.
SENYOR ALCALDE: D’acord, per tant, entenem que quedaria per la Generalitat el
compromís del 2013-2014 i del 2014-2015, oi que sí, per això, més enllà de l’aportació que
ha fet la Generalitat del curs 2021-2013, ens quedarien aquests pendents i per això
l’Ajuntament fem l’aportació. Vull agrair al Ferran que aquí també doncs ha fet gestions i el
grup de Convergència i Unió han fet gestions per poder cobrar i és just reconèixer-ho. Per
tant, aclarida aquesta qüestió queda aprovada aquesta modificació amb els vots del govern
i l’abstenció de l’oposició.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per majoria simple.
Vots a favor: 11, del grup municipal del Partit Popular.
Abstencions: 16, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
7 Proposicions urgents
AP-2014/3036 PROPOSTA. Aprovar l'adjudicació de l'Alienació de les tres finques del
patrimoni municipal R1, R3 i R4 incloses en el sector A de la modificació del Pla
General Metropolità a l'Av de Navarra.
Identificació de l’expedient
Tipus de Resolució
Aprovar l’adjudicació de l’Alienació de les tres finques del
patrimoni municipal R1, R3 i R4 incloses en el sector A de la
modificació del Pla General Metropolità a l’Av de Navarra.
Expedient
093072-CNT-COBOB2013/000001
Ref. Adicional
84/VENDA-2/13 – 3/C-1/13
Procediment d’adjudicació CNT-COBOB CNT-Obres Obert (Subhasta Pública)
Òrgan que resol:
L’ Ajuntament Ple
Caràcter de la resolució:
Exhaureix la via administrativa
Interessats
Revelation Systems, SL amb CIF; B-66361577
Antecedents
- En relació a l’expedient de contractació identificat s’han portat a terme les següents
actuacions:
Ajuntament de Badalona –Secretaria General –Actes Sessió núm. 17 /25-11-14
secretariageneral@badalaona.cat –www.badalona.cat

38

Secretaria General

Informe de necessitat de la alienació de parcel·les de data 27 de febrer de 2014
Instrucció Provisió expedient de data 28 de febrer de 2014
Informe de valoració patrimonial de data 4 de març de 2014
Acta de Replanteig del Projecte d’urbanització del sector de data 5 de març de 2014
Plec de clàusules administratives de data 7 de març de 2014
Informe jurídic del PCAP de data 7 de març de 2014
Informe jurídic complementari (per rectificacions) del PCAP de data 16 de juny de 2014
Informe de Secretaria General de conformitat del PCAP de data 19 de juny de 2014
Informe de Intervenció de conformitat del PCAP de data 19 de juny de 2014
2. El Ple municipal en sessió de data 30 de juny de 2014 va aprovar l’expedient, el PCAP i
l’inicio de la licitació de la contractació de referència
3. Prèvia publicació del plec de clàusules administratives particulars, la licitació es va
publicar:
Perfil del contractant
DOUE-S, núm. 149
DOGC núm. 6682
BOPB
BOE núm. 195

04/08/2014
06/08/2014
08/08/2014
11/08/2014
12/08/2014

4. Segons Registre de pliques de data 4/10/2014, les proposicions presentades van ser :
Ordre

ID
Hora
registre presentació

Nom
presentador

1

7000

11.30

DITU, SL NIF B61436473

2

7040

12,35 h

Revelation
Systems,
SL,
CIF: B66361577

5. La Mesa de contractació designada a l’efecte es va reunir en les següents sessions:
Constitució i qualificació de documentació
Obertura pública de les ofertes presentades
Proposta d’adjudicació

05/11/2014 hora 11.30
12/11/2014 hora 9.00
12/11/2014 hora 9.30

6. Les ofertes econòmiques de cadascuna de les dues proposicions presentades és de:
Definición Integral Transporte Urbano, SL - DITU
Revelation Systems, SL

6.501.004,00 €
6.557.185,00 €

7. S’ha realitzat el tràmit d’audiència previ a la resolució del procediment, prescrit per
l’article 87.1 del Reglament general de la llei de contractes de les administracions
públiques, enviant l’acta de la Mesa de Contractació amb la proposta d’adjudicació a tots
els licitadors.
Així mateix, en data 14 de novembre de 2014 s’ha requerit al licitador de l’oferta
econòmicament més avantatjosa, Revelation Systems, SL - NIF B-66361577 per a què, en
el termini màxim previst a la normativa de contractació, presenti la garantia definitiva i la
documentació que preveu l’article 151.2 del TRLCSP.
L’empresa va presentat la documentació de referència en data 18/11/2014, dins del termini
legalment atorgat.
Fonaments jurídics
Primer.- L’expedient de referència s’ha tramitat en compliment dels articles 109 i següents
del TRLCSP, mitjançant procediment obert, el qual garanteix la publicitat i lliure
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concurrència i, seleccionant el contractista per l’aplicació de l’únic criteri de valoració
consistent en la millor oferta per a l’ajuntament, de conformitat amb el que estableix l’article
161 del TRLCSP). El present contracte té caràcter privat, d’acord amb el que disposa
l’article 4.1 p) del TRLCSP pel qual estan exclosos de l’esmentada llei els contractes de
compravenda, donació, permuta, arrendament i demés negocis jurídics anàlegs sobre bens
immobles.
Quant a la preparació i adjudicació, el contracte de compravenda es regeix, en allò que no
preveuen les clàusules del (PCAP), per les normes contingudes a les disposicions
següents:
• Plec de clàusules administratives generals de contractació de l’Ajuntament de
Badalona, aplicables als contractes consultoria i assistència, de serveis i
subministraments, a altres contractes administratius i als privats de l’Ajuntament
(publicat en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona núm. 36, de 11 de febrer
de 2003), en allò que no s’oposi al Text Refós 3/2011.
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
• Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
• Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17
d’octubre.
• Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques i
disposicions que el desenvolupen, en la part que li sigui d’aplicació.
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, de desenvolupament parcial de la LCSP, en
allò que no s’oposi al Text Refós 3/2011.
• Reglament general de la llei de Contractes de les administracions Públiques
aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en allò que no s’oposi al Text
Refós 3/2011.
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el text Refós de la llei
d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC).
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei
d’Urbanisme (RLUC)
• Quant a efectes i extinció, el contracte es regeix per les normes de dret civil que li
són pròpies, i en particular per l’article 1445, següents i concordants del Codi civil i
per les disposicions aplicables del dret civil català, com també per la legislació
hipotecària pertinent.
Segon.- L’empresa proposada per a l’adjudicació del contracte, Revelation Systems, SL NIF B-66361577, ha presentat la documentació requerida dins del termini atorgat a l’efecte,
tal i com exigeix l’article 151.2 del TRLCSP. S’ha d’assenyalar que el certificat de l’Agencia
Tributaria ha denegat el certificat de no deutes fent constar que no consta la Declaració
censal d’IAE de l’empresa en el cens d’empresaris. Però l’empresa Revelation System, SL
ha justificat documentalment la presentació de l’esmentada declaració, segons model 036,
en data 29/09/2014.
Tercer.- L’òrgan competent per aprovar aquesta adjudicació i la formalització del contracte,
atès que l’import base de l’alienació supera els 3.000.000,00 € és el Ple municipal, d’acord
amb el previst en la disposició addicional segona del TRLCSP.
Quart.- D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat s’ha de sotmetre
per a la seva fiscalització prèvia a l’ Intervenció municipal, havent estat informat
favorablement per l’ interventor municipal.
Cinquè.- D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
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tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
Proposta de resolució
Per tot l’exposat, conformement amb l’article 83 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, no
hi ha cap obstacle legal ni reglamentari per tal de, prèvia la declaració d’urgència adoptada
per majoria absoluta, sotmetre a l’Ajuntament Ple aquesta l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- APROVAR l’adjudicació de l’Alienació de les tres finques del patrimoni municipal
R1, R3 i R4 incloses en el sector A de la modificació del Pla General Metropolità a l’Av de
Navarra. a favor de la proposició presentada i admesa a la licitació del contracte de
referència, per l’ empresa Revelation Systems, SL amb CIF; B-66361577 per import de
6.557.185,00 €, en tant ha resultat, atès l’ exposat, la més avantatjosa per a l’interès públic
d’aquesta contractació, mitjançant procediment obert (subhasta pública) que es proposa a
favor de la proposició del licitador que ha formulat l’oferta més alta, per aplicació del únic
criteri establert en la clàusula 9.1.5. del plec de clàusules administratives particulars
(PCAP).
SEGON.- REQUERIR a l’ empresa Revelation Systems, SL perquè en un termini de 30
dies naturals comptats a partir del següent de la notificació de l’adjudicació ingressi en la
Tresoreria de l’Ajuntament el preu de l’adjudicació, de conformitat amb el que disposa la
clàusula 11 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte de
referència. Verificat l’ingrés s’atorgarà escriptura pública de compravenda en el termini
màxim de 2 mesos comptadors des del següent al dia en el que s’hagi fet l’ingrés del preu
d’adjudicació a la Tresoreria. L’atorgament de l’escriptura pública equival a l’entrega de la
propietat i possessió de les finques objecte de contracte.
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats en aquesta licitació, al gerent de
l’Àrea d’Urbanisme i Territori, al cap del Servei de Projectes i Control d’Obres de l’Àrea
d’Urbanisme i Territori, a la Cap de Departament de Recaptació executiva adscrita al
Departament de Patrimoni i als Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals.
QUART.- PUBLICAR l’adjudicació d’aquest contracte als butlletins oficials i al Perfil de
contractant d’aquesta corporació.
Vista la proposta de resolució precedent, l’accepto i valido en la seva integritat i, a tenor de
les atribucions d’impuls dels assumptes referents a l’Àmbit d’ Economia i Hisenda, proposo
a l’Alcaldia que la sotmeti a la immediata sessió plenària amb compliment dels tràmits
reglamentaris.
Vistes les actuacions instruïdes en ordre a la proposta de resolució precedent i, a tenor de
les exigències del RDL 8/2014, de 4 de juliol, i l’article 83 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, la
sotmeto a la propera i immediata sessió de l’Ajuntament Ple, per a la seva resolució, si
escau, prèvia la declaració d’urgència adoptada per majoria absoluta.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
l’Ajuntament Ple RESOL d’acord amb la proposta precedent i disposa que es notifiqui
aquesta resolució al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, als efectes del que
disposa el RDL 8/2014, de 4 de juliol.
SENYOR ALCALDE: Aquí hauríem de votar la urgència del dictamen i aleshores ara
hauríem de votar el dictamen, només d’una manera molt breu dir que, el que fem és donar
conformitat legal a un procediment que ja varem engegar fa unes setmanes, que ja s’ha
plantejat aquí en el Saló de Plens i tampoc no insistiré, però sí que val la pena recordar del
què estem parlant. Del què estem parlant és de donar conformitat a la subhasta dels
terrenys del CF Badalona de les tres finques que el possibiliten és en base al millor preu
ofertat que va estar per sobre dels sis milions i mig d’euros, amb aquests recursos
econòmics, amb aquests diners que cobrarem, esperem cobrar abans de final d’any, per
final d’any poder iniciar d’una vegada per a totes la construcció de l’estadi municipal de
futbol. Per tant, el que fem avui és donar conformitat legal a la subhasta que fa deu dies
aproximadament es va produir a aquí a l’Ajuntament sobre aquests terrenys. Per tant,
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passaríem a votar, entenc que votem a favor tots, no?, vostès voten en contra i puc
preguntar per què.
SENYOR MAÑAS: Ja li varem explicar quan varem fer tot aquest procés li varem explicar,
però li torno a explicar que el valor d’aquests terrenys era de nou milions d’euros i que la
seva Àrea que vostè dirigeix d’Urbanisme, el seu director d’Àrea el valor taxat fet per un
informe pericial de la Diputació de Barcelona valorava els terrenys en nou milions d’euros i
vostès envien un escrit a la Diputació de Barcelona on diuen, canviï’m l’informe de valoració
dels terrenys d’acord als següents paràmetres i els terrenys que valien nou milions d’euros
que ara són terrenys públics els hem tret amb un preu inicial de subhasta de cinc milions
d’euros. Això ja li varem explicar en el Ple que es va debatre aquest tema, no volíem, tornar
a explicar-ho avui, senyor Albiol, és el nostre posicionament això sortia a l’expedient i vostè
ho pot consultar, cadascú pren les seves decisions polítiques, ja li varem manifestar,
nosaltres estem en contra de treure a subhasta terrenys que estaven valorats en nou
milions d’euros segons un informe independent encarregat per la Diputació de Barcelona i
al final els acabem venent per sis milions i mig d’euros.
SENYOR ALCALDE: A veure senyor Mañas, respectant, jo no me’n recordava de la seva
intervenció i és estrany perquè crida l’atenció la intervenció. Jo li dic amb tota la sinceritat,
si vostè creu el que ha explicat ara mateix, sap el que ha de fer, anar-se’n corrent al jutjat
de guàrdia a posar una denúncia en contra de l’Ajuntament per vendre uns terrenys per un
preu inferior, el que està dient és que em sembla al·lucinant.
SENYOR MAÑAS: Senyor Albiol, jo no estic dient mentides i el que li estic dient surt a
l’expedient, no estic dient que sigui il·legal, estic dient que a l’expedient quan van valorar
aquests terrenys i van iniciar aquest procediment, li vaig explicar llavors i vostè no va tenir
aquesta resposta perquè és una persona intel·ligent. Jo no li estic dient que aquí hi hagi cap
inici de delicte, si no haguéssim anat als jutjats, li estic dient que l’informe del què valorava
aquests terrenys els valorava en nou milions d’euros.
SENYOR ALCALDE: De quin any.
SENYOR MAÑAS: De l’any passat, de l’any 2013.
SENYOR ALCALDE: Segur que no.
SENYOR MAÑAS: Senyor alcalde, si vol anem demà vostè i jo a Urbanisme i ho mirem i
llavors surt una carta del seu director d’Àrea d’Urbanisme dient introdueixin els següents
paràmetres de valoració i facin un nou informe de valoració dels terrenys i els terrenys que
valien nou milions d’euros, la Diputació de Barcelona fa un nou informe que els valora en
cinc. Això que li estic dient és així, no estic dient ni que sigui legal, ni que sigui un frau,
perquè si ho estigués dient me n’hagués anat als jutjats senyor Albiol, però això surt a
l’expedient. Per tant, i vostè està tan convençut que això és il·legal, no, no, retiri aquest punt
de l’Ordre del Dia, jo no ho he dit, ho ha dit vostè.
SENYOR ALCALDE: A mi de debò, no entrarem en aquesta discussió perquè crec que no
aporta absolutament res, em sembla, en to col·loquial, al·lucinant, aquesta intervenció, ho
deixaria aquí perquè crec que l’important és que el procés s’ha fet bé, les valoracions s’han
fet de forma correcta, com no podia ser d’una altra manera i hem pogut entre tots
desencallar un tema que portava 20 anys. El que deia és que em sembla que el procés no
hi ha cap tipus de dubte que el procés ha estat immaculat i per tant, entenc que la resta de
grups hi votarien a favor, passem al següent. Aleshores hem aprovat aquest dictamen amb
el vot en contra d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i passem al
següent dictamen d’urgència.
Votació de la urgència.
La urgencia de la proposta va ser aprovada per majoria absoluta.
Vots a favor: 24, dels grups municipals del Partit Popular, Socialista, Convergència i Unió i
el regidor no adscrit.
Abstencions: 3, del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.
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Votació de la proposta.
La proposta d’acord precedent va ser aprovada per majoria absoluta.
Vots a favor: 24, dels grups municipals del Partit Popular, Socialista, Convergència i Unió i
el regidor no adscrit.
Vots en contra: 3, del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Aalternativa.
AP-2014/3043 PROPOSTA. Aprovar el refinançament de les 13 operacions
d'endeutament a llarg termini que l'Ajuntament de Badalona té subscrites amb les
entitats financeres que hi consten en l'apartat interessats.
Identificació de l’expedient
Proposta. Aprovar el refinançament de les 13 operacions d’endeutament a llarg termini que
l’ Ajuntament de Badalona té subscrites amb les entitats financeres que consten en
l’encapçalament d’aquest document pels imports que s’indiquen a l’empara de la Circular el
Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques sobre l’aplicació de l’ article 3 del RDL
8/2014, de 4 de juliol, de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.
Òrgan que resol: Ajuntament Ple
Caràcter: Exhaureix la via administrativa
Interessats:
Caixabank

2.165.003,18

Banc Santander

2.167.640,65

Banesto-B.Santander

1.080.537,77

Bankia

15.751.976,66

BBVA

2.165.752,03

Banc Popular

1.989.645,70

Bankinter

931.929,32

Banc Sabadell

1.185.350,74

Caja España

1.800.223,73

Cajamar

954.933,20

CAM-B.Sabadell

650.021,20

Cajamar

193.932,57

Banc Sabadell

6.509.714,25

Antecedents
1. El Reial decret llei (RDL) 5/2009, de 24 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per a
facilitar a les entitats locals el sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses
i autònoms i el Reial decret llei 8/2011, d’1 de juliol, de mesures de suport als deutors
hipotecaris, de control de la despesa i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms
contretes per les entitats locals, de foment de l’activitat empresarial i impuls de la
rehabilitació i de simplificació administrativa, van establir mesures per a corregir aquesta
situació, com ara una operació especial d’endeutament i una línia d’avals de l’Institut de
Crèdit Oficial (ICO) per al sanejament de deutes i una línia de crèdit per a la cancel·lació de
deutes de les entitats locals amb empreses i autònoms.
2. La greu situació de crisi econòmica ha generat una forta caiguda de l’activitat econòmica
i una correlativa forta baixada en la recaptació de recursos per part de les entitats locals,
que està generant demores acumulades en el pagament de les obligacions contretes per
les entitats locals amb els seus proveïdors. Davant aquesta situació, la Comissió Delegada
del Govern per a Assumptes Econòmics va posar en marxa un mecanisme addicional de
pagament i cancel·lació de deutes amb proveïdors d’entitats locals i del seu finançament, a
través dels reials decret llei 4/2012, de 24 de febrer (BOE del 25 de febrer), 7/2012, de 9 de
març (BOE del 10 de març) i 8/2013 de 28 de juny.
3. El bon funcionament del mecanisme dissenyat pel RDL 4/2012 abans esmentat
necessita d’una informació financera fiable i, per això, s’estableixen obligacions a càrrec de
les entitats locals i el procediment per al seu compliment, començant amb la tramesa al
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Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques d’una informació per a identificar el volum
real de deute amb els seus proveïdors, a partir de la qual les entitats locals podran satisfer
els seus deutes o bé acudir a una operació financera.
Aquest mecanisme de finançament comportava unes operacions d’endeutament a llarg
termini i l’obligació per part de les entitats locals d’aprovar un pla d’ajust que respongui a
uns criteris bàsics per garantir la sostenibilitat financera de les operacions.
4. L’ operació d’ endeutament a llarg termini (Fase I) va ser aprovada per l’ Ajuntament Ple
d’aquesta corporació en sessió de data 15 de maig de 2012 i el pla d’ ajust a què s’ha fet
abans referència mitjançant Resolució de l’ alcalde de data 17 de maig de 2012, havent
estat aquest expressament facultat amb l’esmentat acord plenari per a la subscripció dels
préstecs resultants de l’ operació.
D’ acord amb l’ exposat, el Ple en sessió de data 15/05/2012 adoptà els acords que es
transcriuen literalment a continuació:
“PRIMER.- Aprovar el pla d’ajust de l’Ajuntament de Badalona, dimanant de les obligacions
que li imposa el Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, per tal d’accedir a l’autorització de
l’operació d’endeutament que estableix aquesta norma per a la cancel·lació de les
obligacions de pagament que té pendents i li deriven de la contractació d’obres,
subministraments i serveis segons la legislació de contractes del sector públic.
Aquest pla d’ajust s’incorpora, adjunt, a aquesta resolució i el contingut del qual es dóna
aquí per reproduït.
SEGON.- Trametre el pla d’ajust així aprovat al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, per via telemàtica i amb signatura electrònica, a efectes de la seva valoració
necessària per a poder-se autoritzar l’operació d’endeutament.
TERCER.- Adoptar les mesures previstes en el pla d’ajust per a garantir l’estabilitat
pressupostària, límits de deute i els terminis de pagament a proveïdors, per un període
coincident amb el de l’amortització de l’operació d’endeutament que es prevegi concertar en
el marc del RDL 4/2012, de 24 de febrer, que serà de com a màxim 10 anys de durada.
QUART.- Aplicar les mesures indicades en aquest pla d’ajust.
CINQUÈ.- Trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques tota la informació
que consideri necessària per al seguiment del compliment d’aquest pla d’ajust, així com
també qualsevol altra informació addicional que es consideri precisa per a garantir el
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, els límits de deute públic i les
obligacions de pagament a proveïdors.”
I l’ alcalde de la corporació adoptà en data 17 de maig de 2012 els acords que es
transcriuen literalment a continuació:
“PRIMER.- Aprovar la formalització dels préstecs que es relacionen a continuació per al
pagament de les obligacions pendents de pagament a proveïdors, que deriven de l’operació
d’endeutament a llarg termini i per l’import total de 30.843.014,18 euros informada
favorablement pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i aprovada per
l’Ajuntament Ple en la sessió del 15 de maig de 2012, d’acord amb les condicions i amb les
entitats financeres que ha assenyalat l’ICO de conformitat amb el Reial decret llei 4/2012,
de 24 de febrer, pel qual s’establí un mecanisme de finançament per al pagament als
proveïdors de les entitats locals i l’Ordre PRE/773/2012 de 16 d’abril, per la qual es publicà
l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics d’1 de març de
2012, per a la posada en marxa d’aquest mecanisme de finançament:
ENTITATS FINANCERES
BBVA
CAIXABANK
BANC SABADELL
BANKINTER
CAM
BANCO POPULAR
BANC SANTANDER
BANKIA

IMPORT DEL PRÉSTEC
2.165.752,03
2.165.003,18
1.185.350,74
931.929,32
650.021,00
1.989.645,70
2.167.640,65
15.751.976,66
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BANESTO
CECA-CAJA ESPAÑA
BANCO
COOPERATIVA
ESPAÑOL- CAJAMAR

1.080.537,77
1.800.223,73
954.933,20

SEGON.- Aprovar la minuta del contracte de préstec a formalitzar amb cada entitat, que s’annexa a
aquesta resolució.
TERCER.- Les parts contractants restaran sotmeses al fur dels Jutjats i Tribunals de Badalona per a
conèixer de les qüestions litigioses que puguin derivar-se de la signatura d’aquests contractes, sens
perjudici de les renúncies que expressament puguin fer-se constar en el document contractual amb
relació al propi fur o qualsevol altre que les pugui afavorir.
QUART.- Si durant la vigència d’aquests contractes i en data posterior a la seva signatura, tinguessin
lloc modificacions sobrevingudes de la legislació vigent que afecti al compliment de les obligacions
derivades del contingut d’aquest acord, l'Ajuntament de Badalona acordarà el que correspongui,
atenent la situació plantejada.
CINQUÈ.- Donar compte d’aquesta resolució, i dels préstecs que es formalitzin en virtut d’aquesta, a
l’Ajuntament Ple en la propera i immediata sessió que realitzi.
SISÈ.- Comunicar aquesta resolució a la Tresoreria i la Intervenció municipals i notificar-la als
interessats en la forma reglamentàriament prevista, amb la relació de recursos que poden interposar.”

5. Vist que el RDL 8/2013, de 28 de juny, va establir el tercer mecanisme de pagament als
proveïdors de les entitats locals i que aquest, a l’ igual que el RDL 4/2012, preveia que el
finançament del pagament als proveïdors es podia fer mitjançant una operació d’
endeutament a llarg termini de l’ Ajuntament, és per això que, havent estat aprovat un Pla d’
ajust amb caràcter previ, l’ alcalde accidental de la corporació (Resol. 11/11/2013) aprovà la
formalització d’ una operació d’endeutament a llarg termini per un import màxim de
7.500.000 d’ euros amb l’entitat o entitats financeres que assenyali l’ ICO d’ acord amb les
condicions establertes en el RDL 8/2013 i en l’ Ordre PRE/773/2012, de 16 d’ abril.
Arran aquest acord es van subscriure els préstecs següents:
FASE
II
III

ENTITATS FINANCERES
CAJAMAR
BANC SABADELL

IMPORT DEL PRÉSTEC
193.932,57
6.509.714,25

6. Arran l’ exposat, la totalitat d’ operacions a llarg termini subscrites per l’ Ajuntament de
Badalona (Fons per al Finançament dels pagaments a proveïdors) són les que es detallen a
continuació:
Entitat
Fase I

Import

Caixabank

2.165.003,18

Banc Santander

2.167.640,65

Banesto-B.Santander

1.080.537,77

Bankia

15.751.976,66

Bbva

2.165.752,03

Banc Popular

1.989.645,70

Bankinter

931.929,32

Banc Sabadell

1.185.350,74

Caja España

1.800.223,73

Cajamar

954.933,20

Cam-B.Sabadell

650.021,20

Fase II

Cajamar

Fase III

Banc Sabadell

IMPORT TOTAL

193.932,57
6.509.714,25
37.546.661,00

7. Vist l’article 3 del RDL 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia i la Circular de data 17 de juliol de 2014 de la
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Subdirección General de Relaciones Financieras con las Administraciones Locales, del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de cancel·lació de les operacions de
préstecs formalitzades per les entitats locals (Fons per al Finançament dels pagaments a
proveïdors), que permet una excepció al que s’estableix a la disposició final trigèsima
primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, dels Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2013, disposant que, durant l’exercici 2014, les entitats locals podran concertar noves
operacions d’endeutament per cancel·lar parcialment o totalment el seu deute pendent en el
“Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores” sempre que es compleixin els
requisits establerts en aquest article, és per això que el tresorer municipal ha emès un
informe amb data 25 de novembre de 2014 on es detallen les ofertes rebudes de les
entitats financeres per al refinançament dels crèdits a llarg termini del pla de finançament a
proveïdors d’ acord amb el quadre següent:
Entitat
Tipus revisió Tipus quotes Import màxim Tipus interès Diferencial
ofertat
punts bàsics
Sabadell
Trimestral
Trimestral
12.400.000,00 Euribor 3M
99,00
BBVA
Trimestral
Trimestral
4.700.000,00
Euribor 3M
98,00
SAntander
Trimestral
Trimestral
7.000.000,00
Euribor 3M
99,00
CaixaBank
Trimestral
Trimestral
35.610.989,90 Euribor 3M
99,00
I es proposa un cop revisades les propostes presentades la concertació de les següents
operacions de refinançament:
Entitat
Proposta d’ adjudicació
Sabadell
12.122.795,45
BBVA
4.700.000,00
SAntander
3.821.766,14
CaixaBank
14.966.428,31
Total
35.610.989,90
8. A la vista de l’informe del tresorer municipal, l’ interventor general ha emès amb data d’
avui un informe el contingut del qual es transcriu literalment, en part suficient a continuació:
“En referència als requisits establerts en l’art. 3 del RDL 8/2014, per poder concertar
aquestes operacions, aquesta Intervenció informa:
1. L’estalvi financer aproximat que es produirà amb la subscripció d’aquestes noves
operacions financeres, considerant que el tipus d’interès Euribor a 3 mesos és del 0,08% i
amb un venciment previst durant el segon trimestre de 2022, i que el tipus d’interès de les
operacions vigents és l’últim conegut, el 3,938%, es és el següent:
SITUACIÓ INICIAL
ANY

INTERESSOS

AMORTITZACIÓ

TOTAL

2014

PENDENT
35.610.989,90

2015

1.343.940,89

3.879.362,04

5.223.302,93

31.731.627,86

2016

1.180.230,85

4.693.076,36

5.873.307,21

27.038.551,50

2017

991.336,29

4.693.076,36

5.684.412,65

22.345.475,14

2018

815.688,66

4.693.076,36

5.508.765,02

17.652.398,78

2019

628.574,12

4.693.076,36

5.321.650,48

12.959.322,41

2020

442.545,15

4.693.076,36

5.135.621,51

8.266.246,05

2021

254.345,05

4.693.076,36

4.947.421,41

3.573.169,69

2022

77.131,75

2.759.455,68

2.836.587,43

813.714,01

2023

18.559,25

813.714,01

832.273,26

0,00

5.752.351,99

35.610.989,90

41.363.341,89

TOTAL

ANY
2014

INTERESSOS

REFINANÇAMENT 2014-2022
AMORTITZACIÓ
TOTAL

PENDENT
35.610.989,90
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2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
TOTAL

366.472,50
315.941,58
263.578,30
212.131,20
160.684,10
109.589,37
57.789,90
9.584,67
0,00
1.495.771,60

ANY
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
TOTAL

4.748.131,96
4.748.131,96
4.748.131,96
4.748.131,96
4.748.131,96
4.748.131,96
4.748.131,96
2.374.066,18
0,00
35.610.989,90

5.114.604,46
5.064.073,54
5.011.710,26
4.960.263,16
4.908.816,06
4.857.721,33
4.805.921,86
2.383.650,85
0,00
37.106.761,50

TOTAL
TOTAL
INICIAL
REFINANÇAMENT
5.223.302,93
5.114.604,46
5.873.307,21
5.064.073,54
5.684.412,65
5.011.710,26
5.508.765,02
4.960.263,16
5.321.650,48
4.908.816,06
5.135.621,51
4.857.721,33
4.947.421,41
4.805.921,86
2.836.587,43
2.383.650,85
832.273,26
0,00
41.363.341,89
37.106.761,50

30.862.857,94
26.114.725,98
21.366.594,02
16.618.462,06
11.870.330,10
7.122.198,14
2.374.066,18
0,00
0,00

ESTALVI
FINANCER
108.698
809.234
672.702
548.502
412.834
277.900
141.500
452.937
832.273
4.256.580,40

2. El període mig de pagament global a proveïdors a data 30 de setembre d’enguany, és
de 63,42 dies, d’acord amb el termes establerts en el RD 635/2014, per la qual cosa
l’estalvi financer aconseguit amb aquestes operacions s’haurà de destinar íntegrament a
disminuir aquest període, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 3 de l’article 3 del RDL
8/2014.
3. L’estalvi net de l’Ajuntament corresponent a la liquidació de l’exercici 2013 és el
següent:
1 Drets reconeguts nets per operacions corrents
165.565.136,75
Obligacions reconegudes netes dels capítols 1,2 i 4 de
2 l'Ajuntament
125.666.154,31
Obligacions reconegudes de l'apartat anterior finançades
2a amb romanent de tresoreria
0,00
3a Anualitat teòrica (operacions a llarg termini)
23.656.332,98
3b Anualitat teòrica (avals)
646.662,95
4 Anualitat teòrica total (3a+3b)
24.302.995,93
5 Despesa teòrica corrent de l'Ajuntament (2-2a+4)
152.670.547,04
6 Estalvi net (1-5)
12.894.589,71
7 Ràtio de l'estalvi net (6/1)
7,79%
4. El nivell d’endeutament resultant de la liquidació de l’exercici 2013 i a fi del últim
trimestre natural de 2014 transcorregut és el següent:

1
2
3
4
5

Ingressos corrents consolidats
Deute viu llarg term.consolidat
Operacions tresoreria contractades
Deute viu altra despesa financera
Saldo viu avals llarg term.concedits

31/12/2013
251.603.278,26
119.224.824,87
30.750.000,00
5.643.481,08
0,00

30/09/2014
251.603.278,26
119.525.966,69
31.050.000,00
4.909.724,72
0,00
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6 Total deute financer 2+3+4+5)
155.618.305,95 155.485.691,41
7 %Deute financer/Ing.corrents (6/1)
61,85%
61,80%
5. Segons es desprèn de les dades consolidades de la liquidació de l’exercici 2013, la
Corporació compleix la normativa de l’estabilitat pressupostària i de la regla de despesa, en
la que s’han obtingut els resultats següents:
Capacitat de Finançament de la Corporació Local 2013

(3) Despesa
computable
Liquidació 2013
Import computable
191.345.376,25
Diferencia despesa (3) - (1)
-16.571.077,70
% increment despesa computable 2013 s/ 2012 ((3)-(1))/(1)
-7,97%
6. La nova operació d’endeutament ha de tenir el mateix període d’amortització que els
resta a les operacions de crèdit que es cancel·laran, per la qual cosa el seu límit hauria
d’ésser es proposa que el seu límit sigui el 29 d‘abril de 2022.
7. L’import d’aquestes operacions només es podrà destinar a l’amortització anticipada dels
préstecs formalitzats en el “Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores”.
8. L’òrgan d’aprovació d’aquestes operacions és el ple municipal, amb el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, per superar el 10% dels recursos de
caràcter ordinari previstos en el pressupost, tal com preveu l’article 52.2 del TRLHL.”
Fonaments jurídics
1. En data 17 de juliol de 2014 la Subdirecció General de Relacions Financeres amb les
Administracions Locals del Ministeri d’ Hisenda i d’ Administracions Públiques ha emès una
Circular sobre l’ aplicació de l’ article 3 del RDL 8/2014, de 4 de juliol, de mesures urgents
pel creixement, la competitivitat i l’ eficiència.
D’ acord amb l’ esmentat precepte, com a excepció al que preveu la Disposició final 31 de
la Llei 17/2012, de 27 de desembre de pressupostos generals de l’ Estat per a l’ any 2013,
durant l’ any 2014 les entitats locals poden concertar noves operacions d’ endeutament per
cancel·lar parcial o totalment el deute pendent en el Fons per al Finançament dels
pagaments a proveïdors sempre i quan es compleixin la totalitat de requisits següents:
La nova operació d’ endeutament a subscriure ha de tenir, com a màxim, el mateix
període d’ amortització que resti per a la cancel·lació de les operacions de crèdit que
l’entitat local tingui subscrites en l’ esmentat Fons.
Amb la nova operació d’ endeutament s’ ha de generar una disminució de la
càrrega financera que suposi un estalvi financer.
Aquesta operació no podrà incloure la garantia de participació en tributs de l’ Estat
ni podran subrogar-se les entitats de crèdit que concertin noves operacions en els drets que
corresponguin al Fons.
L’ operació ha de destinar-se en la seva totalitat a l’ amortització anticipada total o
parcial dels préstecs formalitzats amb el Fons complint amb els requisits i condicions
establerts en els contractes subscrits per les entitats locals amb el Fons.
Continua dient aquest precepte, entre d’ altres, que per a la formalització de la nova
operació s’haurà de sol·licitar autorització del Ministeri d’ Hisenda i Administracions
Públiques i que a la sol·licitud esmentada s’ ha d’ acompanyar l’ acord de l’òrgan competent
de la corporació local, amb els requisits de quorum i votació establerts en la Llei 7/1985, de
2 d’ abril així com també l’informe de l’ interventor de l’entitat local en què es certifiqui l’
estalvi financer anual que es produirà com a conseqüència de la subscripció de la nova
operació d’ endeutament.
2. Les operacions de crèdit que l’ Ajuntament de Badalona té subscrites (Fons per al
finançament dels pagaments a proveïdors) així com la seva situació quant a l’amortització
es refereix es detallen a continuació:
Regla de la Despesa

-

-

-

(1) Despesa
computable
Liquid.2012
207.916.453,95

34.950.941,96

Límit de la
Regla Despesa
2013
211.451.033,67
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RELACIO PRESTECS ICO A REFINANÇAR
Entitat
Fase I

Import

Pendent
16/10/14

Tipus

a
Pendent a 31/12/14

Caixabank

2.165.003,18

4,020%

2.097.346,83

2.029.690,48

Banc Santander

2.167.640,65

4,020%

2.099.901,88

2.032.163,11

Banesto-B.Santander

1.080.537,77

4,020%

1.046.770,97

1.013.004,16

15.751.976,66

4,020%

15.259.727,39

14.767.478,12

Bbva

2.165.752,03

4,020%

2.096.085,89

2.028.470,21

Banc Popular

1.989.645,70

4,020%

1.927.469,27

1.865.292,84

931.929,32

4,020%

902.806,53

873.683,74

Banc Sabadell

1.185.350,74

4,020%

1.148.308,52

1.111.266,31

Caja España

1.800.223,73

4,020%

1.743.966,74

1.687.709,75

Cajamar

954.933,20

4,020%

925.091,54

895.249,88

Cam-B.Sabadell

650.021,20

4,020%

629.708,03

609.394,87

193.932,57

4,059%

193.932,57

187.872,18

6.509.714,25

3,340%

Bankia

Bankinter

Fase II Cajamar
Fase
III
Banc Sabadell

37.546.661,00

6.509.714,25

6.509.714,25

36.580.830,41

35.610.989,90

3. En compliment de l’ article 3 del RDL 8/2014 i, amb els mateixos termes, de la Circular
del Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques dictada respecte l’ aplicació d’ aquest
article, cal posar de manifest que l’ interventor general ha emès en data 25 de novembre de
2014 un informe el contingut del qual s’ ha transcrit en part suficient literalment, en el darrer
antecedent d’ aquest document, en virtut del qual i a la vista de l’informe del tresorer
municipal de la mateixa data es proposa la concertació de les següents operacions de
refinançament amb les entitats que tot seguit s’ indiquen:
Entitat
Sabadell
BBVA
SAntander
CaixaBank
Total

Proposta d’ adjudicació
12.122.795,45
4.700.000,00
3.821.766,14
14.966.428,31
35.610.989,90

I s’ inclouen totes les dades necessàries als efectes d’ acreditar que la concertació
d’aquestes noves operacions compleix amb la totalitat dels requisits a què s’ ha fet
referència en el primer fonament d’ aquest document i que exigeix el precepte i la Circular
abans esmentat.
4. Essent aquesta resolució de competència de l’Ajuntament Ple, correspon el seu estudi i
dictamen previ per la Comissió Informativa municipal corresponent. No obstant això, d’
acord amb el termini màxim establert per a la sol·licitud de la proposta que constitueix l’
objecte d’aquest document en la Circular a què s’ha fet referència (31/12/2014) , l’aprovació
d’aquesta resolució no pot ajornar-se a la següent sessió de la comissió informativa i del ple
municipal, per la qual cosa, s’ ha de sotmetre aquest expedient de forma urgent i
directament a l’Ajuntament Ple per a la seva aprovació, conformement amb l’article 83 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, apreciant-se la urgència d’aquesta resolució per la
majoria absoluta dels membres de la corporació i, en cas de ser aprovada la resolució,
donar-ne compte posteriorment a la Comissió Informativa competent.
5. D’ acord amb l’ exposat, correspon elevar la proposta objecte d’ aquest document a
l’Ajuntament Ple per a la seva aprovació abans de la data indicada en el fonament anterior i
trametre’l al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, juntament amb la resta de
documentació exigida, a efectes de la seva valoració necessària per a poder-se autoritzar
dita sol·licitud de concertació de noves operacions d’endeutament per cancel·lar total o
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parcialment les operacions de préstec que aquest Ajuntament té formalitzades (Fons per al
finançament dels pagaments a proveïdors).
6. Per a l’ adopció d’ aquests acords es necessita el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal dels membres del ple municipal de conformitat amb el que preveu l’ article
52.2 del TRLHL.
7. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
Proposta de resolució
Per tot l’exposat, conformement amb l’article 83 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, no
hi ha cap obstacle legal ni reglamentari per tal de, prèvia la declaració d’urgència adoptada
per majoria absoluta, sotmetre a l’Ajuntament Ple aquesta l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar i formalitzar, a l’ empara de l’ article 3 del RDL 8/2014, de 4 de juliol, de
Mesures Urgents pel creixement, la competitivitat i l’ eficiència, la concertació de les
operacions de refinançament que tot seguit s’ indiquen pels imports i amb les entitats
següents:
Entitat
Proposta d’
adjudicació
Sabadell
12.122.795,45
BBVA
4.700.000,00
Santander
3.821.766,14
CaixaBank
14.966.428,31
Total
35.610.989,90
D’ acord amb les següents condicions:
Entitat
Tipus
Tipus
Tipus
Diferencial
revisió
quotes
interès
punts bàsics
Sabadell
Trimestral
Trimestral
Euribor 3M
99,00
BBVA
Trimestral
Trimestral
Euribor 3M
98,00
SAntander
Trimestral
Trimestral
Euribor 3M
99,00
Caixabank
Trimestral
Trimestral
Euribor 3M
99,00
SEGON.- Cancel·lar les operacions a llarg termini que l’ Ajuntament de Badalona té
subscrites (Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors) com a conseqüència del
refinançament objecte de l’ acord anterior, i que són les que s’ indiquen a continuació:
RELACIO PRESTECS ICO A REFINANÇAR
Entitat
Fase I

Import

Tipus

Pendent a
16/10/14

Pendent a
31/12/14

Caixabank

2.165.003,18

4,020%

2.097.346,83

2.029.690,48

Banc Santander

2.167.640,65

4,020%

2.099.901,88

2.032.163,11

Banesto-B.Santander

1.080.537,77

4,020%

1.046.770,97

1.013.004,16

Bankia

15.751.976,66

4,020%

15.259.727,39

14.767.478,12

BBVA

2.165.752,03

4,020%

2.096.085,89

2.028.470,21

Banc Popular

1.989.645,70

4,020%

1.927.469,27

1.865.292,84

931.929,32

4,020%

902.806,53

873.683,74

Banc Sabadell

1.185.350,74

4,020%

1.148.308,52

1.111.266,31

Caja España

1.800.223,73

4,020%

1.743.966,74

1.687.709,75

954.933,20

4,020%

925.091,54

895.249,88
609.394,87

Bankinter

Cajamar
CAM-B.Sabadell

650.021,20

4,020%

629.708,03

Fase II

Cajamar

193.932,57

4,059%

193.932,57

187.872,18

Fase III

Banc Sabadell

6.509.714,25

3,340%

6.509.714,25

6.509.714,25
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37.546.661,00

36.580.830,41

35.610.989,90

TERCER.- Comunicar l’ adopció d’ aquests acords a l’Intervenció i a la Tresoreria
Municipals.
QUART.- Notificar aquesta resolució al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques als
efectes previstos en el RDL 8/2014, de 4 de juliol, de Mesures Urgents pel creixement, la
competitivitat i l’ eficiència així com també a la resta d’ interessats (entitats bancàries
esmentades en el primer acord precedent) en la forma reglamentàriament prevista amb la
relació de recursos que poden interposar.
CINQUÈ.- Facultar a l’ Alcalde per a la formalització de les noves operacions i la
cancel·lació de les operacions subscrites per al finançament dels pagaments a proveïdors a
què es refereix el primer i segon acord precedent.
SISÈ.- Donar compte a la Comissió Informativa de l’ adopció d’ aquests acords.
Vista la proposta de resolució precedent, l’accepto i valido en la seva integritat i, a tenor de
les atribucions d’impuls dels assumptes referents a l’Àmbit d’ Economia i Hisenda, proposo
a l’Alcaldia que la sotmeti a la immediata sessió plenària amb compliment dels tràmits
reglamentaris.
Vistes les actuacions instruïdes en ordre a la proposta de resolució precedent i, a tenor de
les exigències del RDL 8/2014, de 4 de juliol, i l’article 83 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, la
sotmeto a la propera i immediata sessió de l’Ajuntament Ple, per a la seva resolució, si
escau, prèvia la declaració d’urgència adoptada per majoria absoluta.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
l’Ajuntament Ple RESOL d’acord amb la proposta precedent i disposa que es notifiqui
aquesta resolució als interessats a què es refereixen els acords objecte d’ aquest document
en la forma reglamentàriament prevista, amb la relació de recursos que poden interposar, als
efectes del que disposa el RDL 8/2014, de 4 de juliol.
SENYOR ALCALDE: Votaríem la urgència, entenc que votem a favor de la urgència. No sé
si aquí el regidor vol dir alguna referència del què estem aprovant, sí, doncs endavant.
SENYOR RIERA: Vol breu perquè.... (hi ha problemes amb el so)
SENYOR ALCALDE: Igual demano deu minuts de recés perquè mirin què passa amb els
micros i ens tornem a incorporar, no és tant que no em puguin escoltar els veïns que estan
a la Sala, si no que no queda recollit, no queda gravat, per després fer l’Acta. Per tant,
durant deu minuts aixeco la sessió són les sis menys deu, que els tècnics facin un repàs,les
set menys deu, que els tècnics passin a fer un repàs i a les 7 set i cinc tornem a començar.
(El Ple es reemprén) Ara si que s’escolta com correspon, aniríem asseient-nos, aniríem
començant, ens havíem quedat que s’havia votat la urgència de la proposta amb referència
a les tretze operacions d’endeutament a llarg termini i que tenia la paraula el senyor Riera.
SENYOR RIERA: Com explicàvem, els antecedents, el Reial Decret de 2009 de 24 d’abril
establí mesures per facilitar el sanejament dels deutes pendents amb empreses i autònoms
amb una línia d’avals de l’ICO, la situació de crisi econòmica ens va portar a acceptar
aquest Pla de pagament a proveïdors i a través dels crèdits ICO varem fer el pagament de
trenta-cinc milions sis-cents deu mil nou-cents vuitanta-nou amb noranta euros. Això es va
fer a través d’un crèdit de l’ICO que ens costava quasi un quatre per cent, més d’un quatre
per cent, molt poquet, però per sobre d’un quatre per cent i el que hem fet en aquests
moments ha estat refinançar aquest deute amb quatre bancs, que són Sabadell , BBVA,
Santander i Caixabanc i això representa per l’Ajuntament una disminució important, perquè
passem d’aquest quatre per cent a un zero noranta-nou d’interès mitjà més Euribor i per
tant, això representa un estalvi important amb interessos, que al final del préstec
representarà quatre milions dos-cents cinquanta-sis mil cinc-cents vuitanta amb quaranta.
Per tant, crec que és una operació financera avantatjosa per a l’Ajuntament, per a les
finances de l’Ajuntament, i per tant, ho portem a Plenari perquè sigui aprovada, espero amb
els vots dels grups, per tal que abans de final d’any la puguem aplicar perquè així ens
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obliga el Reial Decret. És una operació purament de tresoreria, però ens ajudarà en els
propers anys a alleugerir la càrrega d’interessos que estem suportant. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, digui senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: Doncs miri senyor Albiol demano la paraula per anunciar que ens
abstenim per afavorir l’aprovació d’aquest dictamen i que vull felicitar el senyor regidor
d’Hisenda per aquesta iniciativa que ha pres i que porta avui a Ple i que estem
completament d’acord amb el que ha fet el seu regidor d’Hisenda. Ho dic perquè vostè a
vegades diu, vostès estan en contra de tot, i no és veritat, votem molts dictàmens a favor i
en aquest cas vull dir que en aquesta Sala de Plens més d’una vegada hem debatut a
iniciativa del nostre grup sobre els fons, sobre el mal anomenat fons de pagament de
proveïdors, que varem ser el primer Ajuntament de l’Estat, que en una moció en aquest Ple
va rebutjar els interessos, va rebutjar simbòlicament perquè òbviament els hem de pagar
els interessos que es va contraure amb aquest flap. Amb aquesta operació Hisenda de
l’Ajuntament està agafant el camí correcte que és reduint al màxim els interessos lleonins
que el senyor Montoro va imposar a tots els ajuntaments de l’Estat i llavors li vull fer una
reflexió senyor Albiol, que li demano que com alcalde, cada vegada que vostè tingui
l’oportunitat de poder interlocutar amb el senyor Cristóbal Montoro o amb els càrrecs del
Ministeri d’Hisenda, posi aquest tema sobre la taula perquè nosaltres ja liquidem una part,
crec que no la totalitat del crèdit del fons de liquiditat de proveïdors, no podem liquidar la
totalitat però liquidem una part important. Com ha dit el senyor Ramon Riera ens estalviem
quatre milions d’euros de diferencial d’haver-ho pagat al Ministeri d’Economia i Finances,
que no pas pagar-ho a la banca privada. Vull dir una cosa perquè tothom que estigui aquí
se n’assabenti, al Ministeri d’Economia i Finances ja va agafar com un any i escaig, que va
liquidar el crèdit sindicat que tenien diversos bancs privats pel fons de pagament de
proveïdors. Ara tots els ajuntaments de l’Estat aquest més de 5% d’interessos que s’estan
pagant li estem pagant directament al Ministeri d’Economia i Finances. Vull fer patent en
aquest Ple i exprés i explícit que és una autèntica vergonya que el Ministeri d’Economia i
Finances li estigui cobrant el 5% d’interès a tots els ajuntaments de l’Estat Espanyol i que el
camí que avui pren l’Ajuntament de Badalona, l’ha pres que jo sàpiga, l’Ajuntament de
Santa Perpétua de la Mogoda, que és agafar un crèdit privat que és més barat que no
pagar-li el crèdit al senyor Montoro, l’estan agafant d’altres ajuntaments de l’Estat i que és
el camí a seguir i que el municipalisme, els ajuntaments, aquells que estem més a prop dels
problemes dels ciutadans no podem tolerar que se’n vagin diners que paguem els
ciutadans de Badalona a pagar interessos al govern central de l’estat. Felicitar el senyor
Riera per aquest dictamen que porta avui aquí, que creiem que és un camí positiu a seguir,
manifestar l’abstenció del nostre grup per afavorir que aquest dictamen s’aprovi i demanar-li
al senyor Albiol com alcalde la ciutat i en representació de tots, que faci arribar aquesta
queixa al Ministeri d’Economia i Finances.
SENYOR ALCALDE: Sí, senyor Serrano, perdó senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: I us absteniu?, s’abstenen, doncs jo em faig meves les paraules del
regidor Mañas, però per ser més coherent votarem a favor, està clar.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Sí, faré una intervenció semblant al senyor Mañas, però amb unes
altres paraules. Nosaltres votarem a favor, perquè pensem que és una bona operació
financera però aquest Ple ha discutit diverses vegades el tema de com es financen aquests
crèdits per pagar a proveïdors. Nosaltres l’oposició li ha retret diverses vegades fins i tot en
una moció es va dir que estaven pagant un crèdit, estaven pagant un interès excessiu i que
aquest interès doncs era lleoní i era una imposició de l’Estat per finançar-se ell mateix. La
seva intervenció em sembla correcta, em sembla que ha fet un bon treball, però en tot cas
ha donat la raó a l’oposició i a mi m’agradaria que amb aquestes paraules finals també
vostès reconeguessin que durant un temps hem estat pagant-li a l’Estat el deute del
ciutadans de Badalona.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Jo crec que ho podríem deixar aquí, sí que recordar-los una
cosa, que em sembla que és important, quan nosaltres varem demanar aquests crèdits, els
crèdits de pla a proveïdors, estem parlant de l’any 2012 i 2013 i la situació financera del
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nostre país era una molt determinada, els tipus d’interès estaven a un tipus d’interès que no
és el mateix que ara, ni molt menys. Partint també de la prima de risc que estava en aquells
moments a 600 i ara està a 100 i poc, i per tant, els tipus d’interès eren els que eren i la llei
els va dur a terme com les va dur a terme. En aquests moments el propi govern possibilita
el que puguem anar a finançar-nos en els mercats privats i és el que fem, jo crec que s’ha
fet una bona negociació com aquí s’ha apuntat i per tant, ho tiraríem endavant amb els vots
aquí expressats, d’acord, gràcies.
Votació urgència de la proposta.
La urgència de la proposta va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 27.
Votació de la proposta.
La proposta precedent va ser aprovada per majoria absoluta.
Vots a favor: 24, dels grups municipals del Partit Popular, Socialista, Convergència i Unió i
el regidor no adscrit.
Abstencions: 3, del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.
SENYOR ALCALDE: Aleshores ara ja hauríem acabat l’Ordre del Dia com a tal, abans de
passar a les paraules a mi sí que m’agradaria fer un parèntesi, perquè m’han fet arribar una
iniciativa que em sembla molt interessant, que em sembla bonica i que la volia presentar
abans d’entrar en el torn de paraules i és la que fa referència que un veí de Badalona, un
ciutadà de Badalona ha tingut la iniciativa, un ciutadà de Badalona que va tenir la desgràcia
ara no fa massa de perdre el seu fill amb 10 anys per una mor que es va produir de manera
immediata, aquesta persona coincidint amb la marató de TV3 d’aquest any, que es dedica a
les malalties del cor, ha tingut la iniciativa i així m’ho ha fet conèixer el president del grup
municipal de Convergència i Unió, en Ferran Falcó, d’elaborar unes piruletes de xocolata,
concretament n’hi ha 27 que es vendran a un preu de 3 euros, de 2 euros, un preu de 2
euros i que el que pretén és recaptar fons d’acord amb la campanya que porta a terme la
marató de TV3 per les malalties del cor. Per tant, felicitar la iniciativa d’aquest ciutadà,
agrair en Ferran Falcó que ens l’hagi presentat, que la donem a conèixer, n’hi ha 27, 27 no,
n’hi ha una menys perquè l’alcalde ha pagat rigorosament els euros, s’ha menjat una
xocolatina, una piruleta, però sí que jo espero doncs que si no és avui, al llarg dels propers
dies, els 27 regidors d’aquest Ajuntament previ pagament tinguin l’accés que s’emportin
aquesta piruleta solidària. Allà hi ha un regidora d’Iniciativa per Catalunya que ja l’ha agafat,
l’interventor no, que si no ens cobrarà l’IVA, això a la Cap del Gabinet d’Alcaldia o a la
d’Hisenda que la tenim allà i farà la recollida. No ara seriosament, és una iniciativa bonica i
aprofito ara que ha acabat l’Ordre del Dia per felicitar a aquest veí de Badalona i al Ferran
per donar-ho a conèixer. Gràcies. Seguiríem i ara ja passaríem al torn de paraules, un
segon que tinc els papers per aquí, hi hauria una primera paraula relacionada amb una
moció que presenta el grup de Convergència i Unió, en relació a suport als membres de la
Taula de Mobilitat de Badalona davnat la sanció rebuda per una acció reivindicativa sobre
la mobilitat segura a l’entorn de l’aparcament de l’Hospital Germans Trias i Pujol. Hi ha una
paraula del senyor Diego Guerrero en representació en representació de la FAVB i de la
Taula de Mobilitat, el que faríem és llegir els acords, donaríem la paraula i entraríem en el
debat.
8 Torn obert de paraules.
AP-2014/3028 Moció que presenta el grup municipal de CiU de suport als membres de
la taula de mobilitat de Badalona davant la sanció rebuda per una acció reivindicativa
sobre mobilitat segura a l'entron de l'aparcament de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
Atès que el 24 de setembre de 2014, membres de la Taula de Mobilitat, la Plataforma per la
Promoció del Transport Públic i la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona van
realitzar una acció reivindicativa per tal de reclamar el pas de vianants previst per a garantir
la mobilitat entre l’anada d’autobús i l’accés a Maternitat de l’Hospital de Can Ruti, com
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preveu Pla de Mobilitat Urbana aprovat inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament en data
23/02/2014.
Atès que l’acció reivindicativa va consistir en el pintat d’un pas de vianants simbòlic en el
punt precís on el Pla de Mobilitat en contempla un de definitiu i ajustat a norma pel que fa a
les seves característiques.
Atès que aquesta acció té l’empara en el legítim dret de manifestació que es recull a l’article
21.2 de la Constitució
Atès que l’administració ha utilitzat la potestat sancionadora que li atorga la normativa sobre
circulació per a fins aliens als que aquell dret protegeix, imposant multes a uns fets que
constitueixen expressió del dret de manifestació, del dret a reivindicar. Si volia castigar
aquells fets, l’administració havia d’haver aplicat legislació d’ordre públic.
Atès que aquesta acció es va realitzar amb pintura a l’aigua per a parets, de fàcil dissolució
i, per tant, sense que el seu ús impliqués cap desperfecte permanent o la necessitat de
reparació de cap element públic derivada del tipus de material emprat, cosa que sí passa
amb grafits i altres pintades realitzades de forma incívica a la via pública.
Atès que es tracta d'una acció demostrativa, pedagògica, pacífica i cívica, en el context de
la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, període en què les accions al carrer són un
fet ben habitual. Són exemples les activitats "Al Carrer Tots hi Pintem", realitzades per
centenars de ciutats a Europa, les demostracions de capacitat d'un autobús en relació al
vehicle privat o la històrica demostració de carril bus a la B23.
Atès que l’acció es va realitzar en terrenys amb titularitat de l’Institut Català de la Salut i no
de l’Ajuntament de Badalona, i atès que no s’ha produït cap mena de denúncia per part de
l’ens propietari de l’espai on es va realitzar l’acció reivindicativa.
Atès que, en canvi, l’Ajuntament de Badalona ha imposat una sanció de 3.000 euros per a
cadascuna de les persones que van realitzar aquesta acció reivindicativa simbòlica, malgrat
que no va provocar desperfectes en béns públics i es va realitzar en terrenys que no són
propietat de l’Ajuntament de Badalona.
Atès que la sanció és desproporcionada per la seva quantia econòmica i per la seva
naturalesa, en tractar-se d’una acció simbòlica de reivindicació sense afectacions
permanents o greus en l’espai públic.
Ateses aquestes consideracions, a l’Ajuntament Ple proposem l’adopció dels següents
ACORDS
1. El Ple de l’Ajuntament de Badalona manifesta el seu suport als membres de la Taula de
Mobilitat, la Plataforma per la Promoció del Transport Públic i la Federació d’Associacions
de Veïns de Badalona que tenen obert un procés de sanció per l’acció reivindicativa
simbòlica realitzada el 24 de setembre a l’aparcament de l’Hospital Germans Trias i Pujol,
que ha implicat l’obertura d’un procés sancionador desproporcionat.
2. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta el govern municipal a estudiar amb detall les
al·legacions que es puguin presentar contra el procés sancionador obert i a plantejar la
seva suspensió en el cas que hi hagi qualsevol element que, dins la normativa vigent,
permeti fer-ho.
3. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta al regidor de Via Pública i Mobilitat a convocar
el plenari del Consell de la Mobilitat Sostenible i Transport Públic per donar compte de
l’estat de la qüestió així com també presentar els plans de l’àrea per a la millora de la
mobilitat a l’entorn de l’Hospital, d’acord amb les fitxes d’atuació del PMU.
4. El Ple de l’Ajuntament de Badalona dóna suport al plantejament públic fet per la Taula de
Mobilitat, la Plataforma per la Promoció del Transport Públic i la Federació d’Associacions
de Veïns de Badalona sobre la necessitat urgent de fer realitat el pas de vianants a
l’aparcament de l’Hospital Germans Trias i Pujol previst al Pla de Mobilitat aprovat per
aquest Ple.
5. L’Ajuntament de Badalona informarà d’aquest acord a la Taula de Mobilitat de Badalona,
a la Plataforma per la Promoció del Transport Públic, a la Federació d’Associacions de
Veïns de Badalona i a les persones a qui s’ha obert un procés sancionador derivat de
l’acció reivindicativa simbòlica del passat 24 de setembre a l’aparcament de l’Hospital
Germans Trias i Pujol.
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SENYOR ALCALDE: Molt bé, ara sí, tindria la paraula dos minuts i mig.
AP-2014/3037 Senyor Diego Guerrero Castaño, en rep. de la FAVB i la Taula de
Mobilitat. Assumpte: Moció Taula de Mobilitat.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, el senyor Guerrero tindria 5 minuts.
SENYOR GUERRERO: bona nit, senyor alcalde, regidors, regidores, ciutadans i ciutadanes
de Badalona i premsa i assistents a aquest Ple. M’agradaria assistir a aquest Ple per
felicitar el govern perquè ha portat a terme alguna actuació molt positiva per a la ciutat de
Badalona, no és així, no és així perquè d’una reivindicació necessària i aprovada per
aquest Ple el 23 de febrer del 2014, com era la construcció, la instal·lació d’un pas de
vianants a la zona hospitalària de Can Ruti hem passat a una sanció per a mi repressió de
15.000 euros a membres de la Taula de la Mobilitat per dur a terme aquesta reivindicació.
Perquè es vegi que en cap moment havia intenció de modificar cap norma de circulació faré
lectura d’un full que explicava l’objectiu d’aquella acció. “Des de la Taula de Mobilitat i la
Federació d’Associacions de Veïns de Badalona aprofitem el marc de la Setmana de la
Mobilitat del 22 al 28 de setembre per fer públiques les demandes següents de millores
de l’accessibilitat i el transport públic a la zona sociosanitària de Can Ruti, creació d’un vial
per a vianants directa des de la terminal d’autobusos fins a l’entrada principal de maternitat
a l’Hospital, arribada de les línies d’autobusos B-6, B-24 fins a la nova terminal d’autobusos,
ampliació i dignificació de la vorera des de les C fins a les instal·lacions universitàries fins a
les escales mecàniques del Tanatori. Aquesta reivindicació figurava i consta en molts
documents i en els mitjans de comunicació, és dur a terme aquesta reivindicació el dia 24 al
matí, membres de la Taula de la Mobilitat es van desplaçar a Can Ruti per portar a terme
aquesta reivindicació, van col·locar pancartes per reivindicar el pas de vianants des de la
terminal d’autobusos fins a la porta principal de maternitat, varem pintar simbòlicament amb
pintura de parets el pas de vianants al terra. A les 10’30 varen fer acte de presència els
Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, van sancionar a cinc companys que en aquell
moment estaven pintant i la denúncia figura per instal·lar senyalització vial sense permís,
per l’article 142.2 de les ordenances municipals de circulació. A més amb una observació a
la denúncia, pinten pas de vianants, es fa lliurament als denunciats en mà de la sanció i a
més, aquesta sanció posa dos-cents euros i un cinquanta per cent de descompte si es paga
en el termini de 20 dies hàbils. Es presenten al·legacions el dia 10 a aquesta primera
sanció, sorpresa i ve la segona part, el dia 17 es va rebre una nova sanció la va rebre un
dels membres que estaven pintant i van rebre la segona sanció, la segona sanció és el
mateix, la mateixa hora, en el mateix lloc i pel mateix agent, el número 378. Aparentment
pot semblar una duplicitat, que hi ha hagut un error mecànic, però res d’això, és una altra
sanció diferent, una altra sanció diferent perquè ja no és una observació pinten un pas de
vianants, és el fet objectiu i clar, per pintar un pas de vianants i s’afegeix un altre fet, però
no com un fet objectiu, si no possiblement van extraure una part d’una tanca, cosa curiosa,
les ordenances municipals de circulació només arriben a l’article 53 i la primera vegada, la
primera sanció diu segons l’article 142.2 de les ordenances municipals de circulació. La
segona sanció ja si que ve per l’article 142.02 del Reglament General de Circulació...
SENYOR ALCALDE: Perdó, senyor Guerrero està passat de temps, jo li demanaria...
SENYOR GUERRERO: No, cinc minuts.
SENYOR ALCALDE: Si, i ja han passat i jo li demanaria que concretés i pensi que té una
segona intervenció.
SENYOR GUERRERO: concreto. Molt bé, davant d’aquest fet que per a nosaltres no és un
fet sancionador per un codi de circulació, ja que és una reivindicació i està reconegut a
l’article 12.2 de la Constitució i va ser un fet reivindicatiu, entenem que ha d’anar per
aquesta via, cosa curiosa també, quan es va a l’arxiu a preguntar sobre aquesta sanció
l’ensenya un munt de papers, de sancions administratives per ala circulació a Badalona.
Cosa curiosa, la primera sanció està separada, està segregada únicament i exclusivament
aquesta sanció, que entenem, que hi ha hagut una intervenció política pel mig, com mesura
exempleritzant perquè la ciutadania de Badalona no torni a reivindicar, no s’oposi al seu
govern, llavors diu, una acció, que és una reivindicació d’un pas de vianants, d’un pas de
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vianants es passa a una sanció, sí, sembla mentida 15.000 euros per dur a terme una
reivindicació que aquest Ple ho va aprovar i que està reconegut al Pla de Mobilitat Urbana a
les fixes número 131.1 i 131.2. Llavors que demanem, que siguin ateses les al·legacions,
que s’anul·li aquesta sanció, repressió de 15.000 euros, 3000 a cada un dels cinc membres
que van estar pintat en aquell moment...
SENYOR ALCALDE: Senyor Guerrero.
SENYOR GUERRERO: Que s’arxivi l’expedient i en el cas que es demostri que és una
sanció pintar un pas de vianants, que s’apliqui la primera sanció de dos-cents euros i que
se li enviï al senyor regidor de Via Pública que porti a terme allò que en el seu dia es va
aprovar i està pendent de fer i que va donar pas a aquesta acció reivindicativa. Llavors
senyor alcalde vostè, en aquest moment té tres problemes, va anar el seu regidor de Via
Pública que porti a terme una acció que està aprovada per aquest Ple, mirar com actua la
Guàrdia Urbana confonent ordenances...
SENYOR ALCALDE: Senyor Guerrero.
SENYOR GUERRERO: I si hi ha hagut una intervenció política per reprimir políticament...
SENYOR ALCALDE: Senyor Guerrero, escolti miri, amb tot el respecte pot asseure’s, jo li
accepto com no pot ser d’una altra manera que digui el que vulgui, però el que no pot
apuntar és que això és una repressió política, siguem una mica rigorosos i una mica
seriosos. Com vostè entendrà els regidors d’aquest govern, a les tres del matí o a les dues
del matí, no ens dediquem a reprimir, a donar instruccions per reprimir a no sé qui. Bé,
primer hi ha, bé sí, qui ha presentat la moció, el senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Si, moltes gràcies, aquesta és una moció que presenta el nostre grup,
però que compta entenc amb el suport dels altres, com a mínim dels altres dos grups de
l’oposició, que pel Reglament Orgànic Municipal doncs saben tots vostès que es poden
presentar fins a 3 mocions cada grup, i en el cas que ocupa al grup d’Iniciativa havien
cobert aquest número i en el cas del grup Socialista entenc que també. Per tant, entenguin
que aquesta és una moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió, però
que es compartida com a mínim amb la resta de grups de l’oposició i espero que també
amb el govern, perquè al final aquesta és una moció que no demana res que no es pugui
fer, que no demana que es faci cap il·legalitat, demana simplement que s’estudiïn les
al·legacions que s’han presentat, que ens sembla que són del tot raonables des d’un punt
de vista no ja del què és pròpiament l’acció, si no del què és l’aplicació del procés
sancionador. Des d’un punt de vista jurídic creiem que hi ha fonaments sobrats com per
discutir que els articles que es fan servir per imposar aquesta sanció són articles que no
són els adequats i que en el procés sancionador s’han comès errades, ja no volem dir cap
altra paraula, que fan que aquest pugui ser un procés perfectament, que pugui quedar
suspès i que pugui, diguem, posar el comptador a zero. I ho dic perquè en una ciutat,
encara que sigui tan gran com la nostra el que és més important és que hi hagi cintura, mà
esquerra, diàleg, capacitat d’arribar a acords i sobretot pels qui governen, capacitat de
governar amb proporcionalitat, amb sentit comú, amb sentit de la responsabilitat. Ens
sembla que en aquest cas per una raó o per una altra estem tots inflant un globus que de
cap manera té justificació. Al cap i a la fi el que es va fer és una activitat reivindicativa, ho
explicava el representant DE LA Taula de la Mobilitat, de la Plataforma del Transport Públic,
de la FAVB que avui ens ha adreçat la paraula. De cap manera ha estat una activitat ni
violenta, ni que hagi vandalitzat cap element de la via pública, si no que ha arribat a fer el
que nosaltres com a ciutat havíem decidit que en un moment o altra s’havia d’acabar fent,
que era pintar aquest pas de vianants. Un pas de vianants que d’altra banda ha estat o va
ser pintat amb material que era perfectament reversible i que era perfectament, és a dir,
que no es quedava allà fet a les instal·lacions de l’Institut Català de la Salut, a l’Hospital
Germans Trias i Pujol, del qual no ens consta que hi hagi cap denúncia per aquesta
activitat. En definitiva, ens sembla que a vegades l’administració per l’errada, per la manca
de visió, pel mal moment que pugui tenir algú que posa la sanció, es posa una maquinària
en marxa que el sentit comú, la proporcionalitat ha de poder aturar. Nosaltres el que
demanem amb aquesta moció, és que s’estudiïn atentament les al·legacions amb voluntat
d’acceptar-les, perquè ens semblaria una desproporció molt notable que es confirmés una
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sanció de 15.000 euros a persones que el que volen és que la ciutat millori i que la ciutat
vaig bé, que han fet una activitat pacífica i que no ha comportat cap mena de risc per a
ningú en cap moment. Creiem que aquí se’ls ha anat la mà a algú, no sabem a qui, però en
tot cas ens sembla que valdria la pena que el govern municipal posés tot el que ha de
posar, que no és gaire, és seny, per mirar que aquesta sanció i aquest episodi quedi tancat
i que aquesta acció no tingui cap mena de repercussió des d’un punt de vista econòmic per
a les persones que l’han feta, repeteixo, pacíficament, cívica, sense malmetre res del
mobiliari urbà i sense que no hi hagi hagut cap denúncia de part de la propietat d’aquells
terrenys. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Alguna paraula més? no, doncs passaríem al regidor, no pateixi
senyor Guerrero que vostè tindrà rèplica.
SENYOR GRACIA: Gràcies alcalde, bona tarda, veïns, veïnes, regidors, regidores. Jo crec
que podem estar d’acord o no amb l’import de la sanció, però en el que sí que estic
convençut que estarem d’acord és que es compleixi la normativa, vostè ho ha dit senyor
Falcó, el que és segur que no ha fet aquest govern és dir que sanciona aquest senyor o
aquest altre i repeteixo perquè quedi clar, nosaltres ni ho hem fet, ni ho farem. La Guàrdia
Urbana i els Mossos d’Esquadra reben un avís perquè s’estan produint uns fets a l’Hospital
de Can Ruti, al pàrquing, s’aixeca una acta i fruït d’aquesta acta un funcionari municipal
instrueix el corresponent expedient, s’observa una falta molt greu pel que conec de
l’expedient del Reglament General de Circulació i es sanciona des del punt de vista
únicament i merament tècnic. El que no farem aquest govern, és posar en dubte el treball
del funcionari, és mes l’expedient està a la seva absoluta disposició per si el volen
consultar, no seré jo qui posarà adjectius als fets perquè ni els conec, ni els vaig presenciar,
ni puc donar fe d’ells. No sé si van ser d’una manera o d’una altra, si la pintura era així o
aixà, això ho diu la Guàrdia Urbana i la instrucció de l’expedient que faculta un tècnic
municipal, un funcionari i és evident que s’estudiaran les al·legacions com no pot ser d’una
altra manera, però es valoraran des del punt de vista tècnic i no polític, perquè n han de ser
els polítics els qui opinin sobre els expedients. Dit això, sobre la sanció sí que m’agradaria
fer un breu apunt sobre el tema de la mobilitat al voltant de l’Hospital de Can Ruti, és ben
cert que la ciutat té un problema des de fa molts anys en la mobilitat de l’Hospital Germans
Trias i Pujol, però no és menys cert que s’’han portat ja a terme accions importants per
millorar i solucionar el problema. Ja s’ha construït l’estació dels autobusos, recordem que
abans la parada de la totalitat de la línia d’autobusos estava ubicada en una rotonda, s’han
instal·lat vuit marquesines, sis en aquesta nova parada i dues just davant de l’Institut
Guttman i les escales mecàniques del Tanatori que han possibilitat l’accés fins i tot en
diumenge quan no hi havia servei d’autobús. Si bé és cert com ha dit el senyor Guerrero i el
senyor Falcó que el pla de mobilitat urbana de Badalona contempla l’accés directe de
l’andana de l’estació d’autobusos a l’Hospital, no és menys cert que s’han de tenir en
compte altres factors per habilitar aquest pas, no és tan senzill com pintar un pas perquè
tenim problemes per exemple amb els taxistes i els vehicles particulars que s’aturen davant
de la porta de consultes que s’ha de solucionar. Però també hi ha un problema amb
l’aparcament dels vehicles privats d’aquells empleats que venen del Maresme, del Vallès,
que no poden arribar amb transport públic i no poden aparcar a l’Hospital, o per exemple el
carril d’urgències que únicament és direcció mar i que impossibilita que la B-24 i la B-6
arribin a l’estació d’autobusos i que és un tema que també s’ha de solucionar i va tot lligat.
Per tant, el que els vull dir, és que estem d’acord en què s’ha d’habilitar aquest pas perquè
el trànsit pel pàrquing de Can Ruti deixi de ser un gimcana pels veïns, que ho porten patint
molts anys, però que per fer-ho s’han de contemplar totes aquestes problemàtiques que els
detallo. De fet d’acord amb la direcció de l’Hospital i l’Àrea Metropolitana s’ha acordat que
aquesta última ens farà un pla de mobilitat específic que intentarà resoldre tots els
problemes, tots aquests factors que he comentat i poder aplicar-ho durant el primer
trimestre de 2015. Moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, senyor Durán.
SENYOR DURÁN: Sí, jo votaré a favor de la moció per motius obvis. Benvingut senyor
Gràcia tot el que diu, però és que no estem parlant d’això, ara no estem parlant del què farà
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el govern a l’Institut Català de la Salut pel Dia de la Mobilitat, estem parlant d’una altra
cosa. Estem parlant i mal assumpte, quan el govern agafa la normativa com una única
resposta. Estem parlant d’una acció reivindicativa cívica i de millora que tots nosaltres aquí
no havíem aprovat i resulta que per pintar un pas de vianants, aquests ciutadans reben una
sanció de cinc mil cadascú, quinze mil, surti al carrer, pregunti-li a la gent, ja veurà com
ningú entén que perquè una acció d’aquesta mena s’hi pugui posar una sanció, però una
sanció d’aquesta quantitat, és que és absolutament, són cinc a tres mil, no? són cinc a tres
mil, cada multa són tres mil per pintar un pas de vianants, que a més nosaltres diem que
són necessaris i que resulta que ara han donat peu a no sé quantes reunions amb l’Institut
Català de la Salut, siguem assenyats, siguem assenyats, miren les al·legacions i fem allò
que el sentit comú i òbviament la normativa, perquè si no seria una normativa que cal
canviar, una cosa és el que diu la normativa i una altra és com s’aplica. Per tant, el sentit
comú i la normativa segur que indiquen que el que s’ha de fer és o deixar sense efecte
aquesta sanció o posar la sanció mínima, ja dic que jo no veig aquesta per poder fer la
sanció. Per tant, votaré a favor de la moció.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, els recordo que ja anem pel segon torn, perquè he dit si algú
volia la paraula m’han dit que no, ha parlat el regidor del govern. Jo he dit, hi ha alguna
paraula i ningú m’ha dit res.
SENYOR SAGUÉS: No, no.
SENYOR ALCALDE: Home i tant, això ha estat així, escolti si no ho han entès a veure, no
passa res, però d’acord, que no passa res, però jo ho he repetit, alguna intervenció? i ningú
ha demanat la paraula, no passa res, senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Sí, bona tarda a tothom, jo el que he sentit és que deia alguna paraula
més i que deia intervindrà el govern, però, en fi és qüestió d’interpretacions.
SENYOR ALCALDE: No hi ha problema amb això.
SENYOR SAGUÉS: D’acord, d’acord. Molt bé, hi ha una paraula que l’hem repetit. L’han
repetit ja els que m’han precedit i que crec que és la paraula clau d’avui, en aquest tema
que és el sentit comú, posem-hi sentit comú i posem-hi seny. Em sembla que és una cosa
absolutament de calaix, que estem fent, que estem vivint un desencontre d’aquells que hi
ha de tant en tant, entre el que és l’administració i la ciutadania, coses incomprensibles i
que no es poden solventar dient, és que hi ha un reglament que diu, és que hi ha, hem de
tocar de peus a terra, saber el que estem fent. Se li està posant tres mil euros de multa a
cinc persones voluntàries que s’impliquen que dediquen temps de a seva vida personal a
treballar per la ciutat, que formen part de la taula de mobilitat, que col·laboren en el Consell
de la Mobilitat, que participen amb el que se’ls pot des d’aquest govern amb el poc que
facilita la participació. Aquí tenim una prova més d’aquesta manca de voluntat d’acostar-se
a la gent de facilitar que les persones participin també i diguin la seva i treballin per a la
ciutat i sigui reconeguda aquesta feina. Aquí el que fem és al contrari els sancionem, escolti
jo he llegit totes les al·legacions que han fet, em sembla que són unes al·legacions molt ben
fetes, molt raonades, correctes des de qualsevol aspecte que es puguin mirar. Per tant,
tenen, la solució és mirar-se aquestes al·legacions amb sentit comú, amb seny i solventar
aquest problema que d’altra manera es pot fer molt gros i seria incomprensible per a
qualsevol persona. Sentit al senyor Gracia penso que no li he vist la voluntat de solventarho, al contrari ha semblat la seva resposta anava en la línia del què diuen els seus màxims
responsables, quan només ens diuen no, no, constitució, constitució i aquí no es mou,
doncs aquí a petita escala sembla que estiguem davant del mateix. Escolti’m, mirem-ho bé
fem tot el que es pugui fer de manera lògicament correcta i legal i es pot fer i deixem sense
efecte aquesta absurditat que estan a punt de cometre. Jo recordo que el Ple passat a
darrera hora els vaig fer la pregunta també i la resposta que vaig tenir del govern va ser
tranquil que això no va, això es una cosa que es solucionarà. Bé, la solució va ser passar
de 200 euros per persona a tres mil, si aquesta era la tranquil·litat anem arreglats. Per tant,
escolti, agafint-s’ho bé, agafint-s’ho com s’ho han d’agafar, posin tot el que hagin de posar
per part del govern i solucionem aquest tema amb sentit comú que és el que toca.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, senyor Serra.
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SENYOR SERRA: Sí, bona tarda i escolti, només, no, després, hi ha un altre torn després,
jo en faré només un, jo crec que amb un em sembla que sí perquè realment crec que amb
l’exposició que ha fet el senyor Guerrero i amb el tot el que s’ha explicat, jo també crec que
també hi ha paraula que ho defineix bastant bé i que d’alguna manera és el mínim comú
denominador del què hem dit, que aquesta és una sanció desproporcionada i jo penso que
el s’ha fet és una desproporció entre el que és la sanció i entre l’activitat que la va generar.
Aquí hi ha una cosa que a més quan a la mateixa moció es parla que això es va fer amb
una pintura a l’aigua i amb una pintura que es podia netejar i que per tant, no era res
perenne, que era una cosa temporal, em sembla que entre això i els tres mil euros de multa
doncs hi ha un món, i com que hi ha un món amb el que s’ha fet, també crec que el que
s’ha de fer és acceptar les al·legacions que s’han presentat, que pel que he llegit són
bastant raonables i a més són acceptables. Per tant, no crec que s’estigui demanant res de
l’altre món, si no simplement actuar amb una certa justícia i amb una certa proporcionalitat
amb el que és, el que es va fer i la sanció. Per tant, jo crec que tampoc costa massa
atenent-nos a la proporcionalitat que algun dia també ho vaig escoltar en alguna de les
querelles que corren per aquí això de la proporcionalitat, doncs em sembla que també es
podria aplicar i que crec que és una bona solució per retirar el que s’ha fet. Escolti, deixar
això en una anècdota més, d’aquestes que a vegades passen a Badalona, però ja els dic
que tres mil euros a cinc persones a cada una de les cinc persones per pintar a terra un pas
de vianants en un terreny que a més no és de l’Ajuntament etc... etc..., no repetiré tot el
que s’ha dit, doncs creiem que no només és desproporcionat si no a més retirable, i
fàcilment retirable. Per tant, la nostra posició és votar a favor de la moció, presentar-la
també però sobretot anar una mica més enllà i dir, home, estimem les al·legacions que
s’han presentat i solucionem aquest problema que a més, és un problema que no ens
portarà en lloc .
SENYOR ALCALDE: Molt bé, senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: No, breument perquè la intervenció del senyor Gracia no ha anat en la
línia del què nosaltres esperàvem. Nosaltres creiem que a vegades sí que s’ha de posar en
dubte allò que puguin fer els funcionaris, perquè si no també ens estaríem equivocant del
què és la nostra funció. Nosaltres no hem pas de cometre cap delicte, ni de prevaricar, però
tampoc hem de deixar que es cometin abusos administratius o errors en l’aplicació dels
procediments administratius sancionadors. Hi ha un principi que és el de la proporcionalitat
que ha de vetllar totes i cadascuna de les actuacions de l’administració i que ens sembla
obvi i podríem preguntar-ho a qualsevol persona del públic o a qualsevol ciutadà de
Badalona, i fins i tot m’atreveixo a dir a qualsevol membre del govern de Badalona que tres
mil euros de sanció per una actuació que no ha comportat danys de cap tipus, que ha estat
pacífica, que ha estat cívica i que és reversible, em sembla, em sembla que qualsevol dirà
que és una autèntica desproporció. Si entrem en el fons i en el detall del procediment
administratiu, més enllà de qualsevol altra consideració trobarem arguments per declararne la nul·litat, per com primer s’aplica un article, després se n’aplica un altre, després sobre
l’altre que s’aplica resulta que es basa en haver fet obres sense permís a la via pública. Ens
preguntem si pintar aquest pas de zebra reversible és una obra o no ho és, és a dir, més
val que no entrem en el fons de la qüestió, si no que amb sentit comú, sentit de la
proporcionalitat i sentit de la justícia ens fem la pregunta i trobarem fàcilment la resposta.
La resposta no pot ser un altra que anul·lar aquest procés sancionador i arxivar aquest
expedient, aquesta és la resposta que hauria de donar legalment, ajustat a dret i de manera
proporcional, aquest Ajuntament.
SENYOR ALCALDE: El senyor Guerrero si fa falta.
SENYOR GUERRERO: Senyor alcalde quan acabi el Ple pregunta als agents de la Guàrdia
Urbana que estaven a la porta quantes sancions han posat aquest tarda nit perquè hi havia
marcat simbòlicament el pas de vianants entre el carrer de Mar, al front de la porta principal
de l‘antic Banc Central i l’entrada principal d’aquest Ajuntament, pregunti quantes sancions
han col·locat aquesta nit els agents que també representa simbòlicament un pas de
vianants. Segona qüestió, la necessitat d’aquest pas de vianants, varem ser felicitats per
moltes de les persones que es desplaçaven de la terminal d’autobusos a l’Hospital dient,
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portem més de deu anys demanant aquest pas de vianants, els senyors conductors de
TUBSAL que arribaven en aquelles hores que estàvem pintant, diu, xapó, esteu fent allò
que l’administració no és capaç de fer. Vol dir que és una reivindicació necessària no
solament perquè està aprovada aquí, si no pel recolzament de la ciutadania. Següent
qüestió, proves de la segona sanció, quan varem ser sancionats per la primera qüestió li
varem requisar, senyor alcalde li estic parlant, quan varem ser sancionats per la primera
mesura li van requisar els pot de pintura, estaven pintant, a la segona sanció no van trobar
cap tipus d’eina que haguessin fet servir per treure una part de la tanca, a més ho dic
l’article 76 del Reglament General de Circulació que quan un infractor ha comès una
infracció sobre el codi de la circulació se li lliura en mà la sanció corresponent, encara
estem esperant veure on està aquest document que demostra que estàvem fent aquella
acció. Senyor Gracia vostè va ser informat des del primer moment, i a més vostè sap
perquè li han dit qui va treure la tanca, vostè sap qui va treure la tanca, llavors faci el senyor
agent de la Guàrdia Urbana que presumptament a la seva nota diu, que van treure la tanca,
l’informe, l’informe, llavors en aquell sentit que toca, el que s’acaba de dir aquí, en paraules
de representants dels grups de l’oposició, és una bestiesa, nosaltres des del carrer
entenem únicament i exclusivament la paraula, és una repressió, les al·legacions jo també
me les he llegides i estan molt ben fetes, ja ho demostra les irregularitats que hi ha hagut
en la tramitació d’aquestes dues denúncies. Accepti les al·legacions, portin a terme les
actuacions que figuren en les al·legacions, i l’últim tema, problema de mobilitat, sí que té un
problema de mobilitat aquesta ciutat i és el senyor regidor de l’Àrea de Via Pública
president del Consell de la Mobilitat perquè ni convoca el Consell de la Mobilitat, ni escolta
les entitats que treballem a la ciutat per a la mobilitat, ni escolta. A més, quan va fer la seva
presentació com regidor i president del Consell de la Mobilitat, allò que s’havia construït en
aquesta ciutat el Consell de la Mobilitat, un consell exemplar que es reunia mensualment,
fins i tot l’única vegada que la decisió d’un consell no es va modificar ni una coma del
document que va elaborar, que va ser el pacte per la mobilitat, fins i tot va ser presentat en
un consell de la mobilitat. Aquell Ple ho va aprovar i no va modificar ni una coma, doncs el
senyor regidor en la seva presentació va dir, que aquella feina ell se li feia en una setmana i
aquí hi ha persones que són regidors que estan presents, doncs mireu, ell no és capaç de
fer el que toca fer durant tota la seva regidoria, però sí que va ser capaç en cinc minuts
carregar-se tot el procés participatiu d’aquesta ciutat referent a la mobilitat.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, senyor Guerrero. Encara li quedaven quaranta-cinc segons.
A veure em sembla a mi que els posicionaments han quedat clars, si els sembla passaríem
a la votació de la moció, entenc que hi ha els vots a favor dels tres grups de l’oposició, I
l’abstenció del govern, per tant, queda aprovada.
Votació.
La moció precedent va ser aprovada per majoria absoluta.
Vots a favor: 16, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
Abstencions: 11, del grup municipal del Partit Popular.
SENYOR ALCALDE: Passaríem a la següent paraula, hi ha una paraula del senyor Pere
Montalbán Sánchez en relació a la moció de l’àrea de gossos, pipican i també de Mariano
Vallespín amb el mateix tema, sobre la moció que presenten els grups d’Iniciativa i el PSC,
sobre la millora de la qualitat de l’àrea de gossos de Badalona i ampliació de l’oferta
d’aquests espais. Tenen dos minuts i mig cada un, endavant. Gràcies. Perdó un segon,
llegiríem els acords de la moció i aleshores li dono la paraula. Sí Convergència i Unió i
PSC, ha estat error meu això, part dispositiva.
AP-2014/3026 Moció que presenten els grups municipals de CiU i PSC, sobre la
millora de la qualitat de les àrees de gossos a Badalona i ampliació de l'oferta
d'aquest espais.
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Atès que en el mandat 2007-2011 es van posar en funcionament diverses àrees de gossos,
pensades perquè aquests animals domèstics puguin córrer sense estar lligats, en un entorn
controlat dins de places de la ciutat.
Atès que aquestes àrees de gossos han de tenir un adequat manteniment per part de
l’Ajuntament, a més a més d’un ús cívic per part dels propietaris dels gossos.
Atès que aquests espais donen un servei important als nombrosos ciutadans de Badalona
que són responsables de la tinença de gossos, i atès que aquests animals desenvolupen
una funció important dins les unitats familiars.
Atès que és missió de l’Ajuntament garantir un correcte estat de les infraestructures de
l’espai públic, i atès que en aquest sentit és també missió de l’Ajuntament adequar l’oferta
d’instal·lacions a la demanda que tenen a cada zona de la ciutat.
Atès que en els darrers temps s’ha detectat un empitjorament de l’estat d’algunes àrees de
gossos pel seu escàs manteniment, i atès que no s’ha produït una significativa posada en
funcionament de nous espais que donin resposta a les necessitats de les persones
responsables de la tinença de gossos.
Ateses aquestes consideracions, a l’Ajuntament Ple proposem els següents
ACORDS
1. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta el govern municipal a realitzar, en un termini
màxim d’un mes, un informe que auditi l’estat de les diferents àrees de gossos de la ciutat,
establint una valoració del seu estat general i detallant els problemes que aquestes puguin
tenir.
2. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta el govern municipal a elaborar, en un termini
màxim de dos mesos després de la finalització de l’auditoria sobre l’estat de les àrees de
gossos de la ciutat, un pla integral de millora que reculli les actuacions de reparació que es
faran, abans de maig de 2015 i amb calendari inclòs per a cadascuna de les àrees de
gossos actualment existents.
3. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta el govern municipal a realitzar un estudi de
zones de la ciutat on no es dóna resposta adequada a la demanda ciutadana d’aquest tipus
d’espais, i a establir un llistat de localitzacions on cal instal·lar noves àrees de gossos,
acompanyat de calendari d’obres i de característiques de cada instal·lació.
4. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta el govern municipal a garantir que el pla integral
de millora s’elaborarà amb la participació de les associacions de veïns de cada barri on hi
ha àrees de gossos, així com dels usuaris d’aquests equipaments, per tal d’assegurar el
consens en les seves actuacions de millora. També es preveurà la participació de les
entitats veïnals i dels usuaris en l’elaboració de l’estudi de creació de noves àrees de
gossos, per tal de garantir consens al voltant de la seva ubicació.
5. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta el govern municipal a garantir la inclusió d’una
partida específica al pressupost anyal per al manteniment de les àrees de gossos, que
haurà de ser assumit per un únic departament o servei responsable.
MARIANO VALLESPÍN: Bona tarda senyor alcalde i tots els que estan presents en el Ple.
En la nostra societat el ser humà té mascotes com a companyia per a temes d’ànims o
temes de sentiments socials. Pel gran cens d’animals de companya que existeix a
Badalona la vida té inconvenients entre els animals i els sers humans, perquè el ser humà
les seves necessitats, els seus problemes, lladrucs, excrements etc., fan que realment que
el ser humà o el ciutadà com l’animal en si, creïn problemes a la ciutat. Això comporta
concretament a què l’Ajuntament en el seu moment a crear una sèrie d’àrees anomenades
“pipican” o en un moment determinat “àrees de gossos”, dividits en dos grans sectors, el
sector àrea petita de menys de cent metres quadrats i els d’àrea grans o creatius de més
de cent metres quadrats. Les àrees de gossos de menys de cent metres quadrats
únicament serveixen per deixar el gos allà que faci els seus excrements. I els de més de
cent metres quadrats o superiors a dos-cents o tres-cents, és on realment l’animal hi fa vida
socials. Ens hem adonat realment que en totes les àrees de gossos o de pipicans tenen
una deficiència extremadament de manteniment, i en aquest cas puc detallar quins són
aquests errors. Les tanques són curtes, tenen pegats i a més a més, estan trencades, les
teles on on hi ha els pipicans les teles estan a sobre i els gossos en un moment determinat
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poden entrebancar-se. No existeix en cap moment determinat higiene, no hi ha
manteniment en cap moment de la terra, això porta concretament a un tema de salubritat.
Tenim un problema en els pipicans de salubritat. Les papereres estan plenes. Mal
il·luminats, es diu que la gent a la nit no recull els excrements, si no hi ha llum a les set de
la tarda no hi ha forma humana de recollir els excrements. No és un tema ciutadà, és un
tema de il·luminació. En alguns pipicans no existeix la font, no hi ha font, no hi ha aigua.
Quan reculls alguna cosa com pots rentar-te? No hi ha un element de suport cara a
aquestes àrees de serveis. I un tema molt important i per a nosaltres essencial, és que els
nens no poden entrar en les àrees de pipican perquè no estan higienitzats. És una llàstima
que realment aquestes àrees que l’Ajuntament ha col·locat arribi un moment determinat en
què no siguin factibles per als ciutadans, i el que fan concretament és rebutjar-los i no anar
a aquestes àrees, la fent les defuig, va a altres elements perquè el que realment ha posat
l’Ajuntament, per falta de manteniment, fa que realment aquestes àrees de servei siguin
inútils per al ciutadà.
AP-2014/3038 Senyor Perez Montalbán Sánchez. Assumpte: Moció àrea gossos.
SENYOR PERE MONTALBÁN: Bé, davant de tot moltes gràcies al senyor alcalde, a tots
els membres d’aquest Ple. Bé, atès que la temporada passada, el 2007-2011, es van posar
en marxa aquestes àrees on es deixava córrer el gos en semillibertat, controlats,
l’Ajuntament en aquestes àrees ha tingut un manteniment deficient, parlo en general, no
parlo d’una àrea en concret, sinó en general, pel que és l’ús cívic d’aquestes àrees. També
és important que aquestes àrees hi hagi un desenvolupament del que és el manteniment,
una programació. Després crec que és important que aquestes infraestructures que fan una
missió important a la ciutat, ja no només com una cosa cívica, sinó com una cosa adequada
a l’oferta. I després creiem que aquestes àrees de forma generalitzada han estat
empitjorades per falta de manteniment i llavors no donen respostes a aquestes necessitats.
Moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies, qui pren la paraula dels que han presentat la moció?
Comencem com abans per no tenir problemes?
SENYOR FALCÓ: Comencem nosaltres que som el grup minoritari dels dos que han
presentat la moció, però ho fem amb ganes de reivindicar l’obra feta per la regidora de Medi
Ambient en l’anterior govern municipal de coalició amb els Socialistes i amb Esquerra
Republicana, que em sembla que va donar el fruit de 19 nous serveis per als ciutadans de
Badalona anomenats àrees de gossos, jo agreixo als veïns que han intervingut avui que
anem introduint la paraula àrea de gossos enlloc de pipican, perquè la de pipican ens
transporta a l’època en què els ciutadans es pensaven que allà el gos podien anar allà a fer
el seus excrements i sortir-ne sense cap tipus d’obligació per part del seu propietari de
recollir-la. Per tant, em sembla que és important que anem acceptant que aquestes àrees
de gossos es van crear en paral·lel amb una altra cosa, que era l’ordenança de civisme.
L’ordenança de civisme preveia que els gossos per la ciutat no podien anar lliures, però al
mateix temps el govern anterior va tenir la sensibilitat de al costat de posar una normativa
que deia que els gossos havien d’anar lligats per la ciutat, preveure espais perquè els
gossos poguessin anar deslligats. És a dir, al costat de la normativa que preveia una
sanció, hi havia la creació d’un servei per fer possible que els gossos poguessin anar
lliures. Se’n van fer 19, algunes de més grans, d’altres de més petites. En cap d’elles es pot
fer que l’animal deixi els excrements i no recollir-los, no és excusa, ni els metres, ni si hi ha
llum, ni si no hi ha llum. Crèiem en l’anterior govern i nosaltres ho seguim creient en aquest
moment, que és l’obligació dels propietaris la de fer-se càrrec de tot allò que els seus
gossos facin al carrer, a la via pública i també a les àrees de gossos. Però al mateix temps,
a l’altra banda hi havia l’opció que els propietaris d’animals poguessin deslliurar els gossos i
fer-los socialitzar i fer-los córrer. Nosaltres som uns defensors que aquelles àrees
s’haguessin creat, i ens sap greu veure com la feina que vam fer en l’anterior govern es va
malmetent per la manca de manteniment, i també, cal dir-ho, perquè quan una cosa es
comença a deixar s’acaba deixant més fins que es degrada totalment. I la gent comença a
no anar-hi, i la gent comença a veure que està massa brut com per entrar-hi el seu animal, i
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la gent comença a buscar altra tipus d’opcions. Creiem per tant, que valdria la pena que la
ciutat en el seu conjunt, tots nosaltres, totes les forces polítiques apostéssim d’una manera
clara per mantenir bé aquestes àrees de gossos, per ampliar-les, i per fer que la gent que
tenim gos i que usem aquestes àrees de gossos, amb la resta de ciutadans que no en
tenen, fos la millor possible. Dins del respecte, dins del civisme, dins que cadascú compleixi
amb les seves obligacions, però també demanant-li a l’Ajuntament aquest petit esforç de
mantenir, d’ampliar aquestes àrees, que no és un esforç tan titànic, ni és un esforç tan
absolutament car i impossible, és simplement tenir-les higienitzades, algunes sí que ho
estan, l’Àrea Metropolitana deixa neta de tant en tant, l’àrea de Ca l’Arnús, però les que són
municipals no sempre tenen aquest nivell de manteniment. És una petició en positiu, és una
petició constructiva, és una petició que busca que la gent a la ciutat visqui millor i que els
animals a la ciutat visquin millor. No ens agrada veure com mica en mica les coses es van
degradant, ni en les àrees de gossos, ni en els parcs pels nanos, ni en tantes altres coses.
Però avui estem parlant de les àrees de gossos i demanaríem a l’Ajuntament que féssim
aquesta auditoria, que busquéssim els recursos per fer possible una posada al dia
d’aquestes àrees, que planifiquéssim si n’hi ha d’haver més, que miréssim d’ampliar-les, i
sobretot una altra cosa, que busquéssim entre la gent de l’Ajuntament aquells
professionals, nosaltres en dèiem Unitat de Civisme de la Guàrdia Urbana, que lluny d’anar
als llocs a posar sancions, anaven als llocs a explicar la normativa, i a mirar de, a través de
l’autoritat que els imposava el fet de ser policia local, sense entrar a l’aplicació directa de la
normativa, explicar, fer pedagogia, explicar per què servien les àrees de gossos, demanar-li
a la gent que els cuidessin, que se’ls fessin seus. És a dir, l’Ajuntament pot fer una gran
feina de pedagogia al voltant de la convivència entre gossos i persones, i pot fer una gran
feina de pedagogia perquè totes aquestes àrees estiguin ben mantingudes i la gent se les
faci seves i entenguin quines són les normes del jocs, sense entrar en la sanció, amb
aquesta feina que feia la Unitat de Civisme, que no sé si ara s’està fent on o s’està fent,
però que en tot cas a nosaltres ens agradaria també que es pogués recuperar. Hi havia els
agents cívics, ara em sembla que no hi són, hi havia la unitat de civisme, ara no sé si hi és
on o hi és. Però sobretot el que és important és el tarannà, la manera, l’actitud amb la qual
mirem que la gent entengui quins són els serveis que els posa l’Ajuntament al seu abast,
quina és la seva obligació de corresponsabilitat per mantenir-los bé i quina és en definitiva,
la convivència que volem que hi hagi a la ciutat de Badalona. Per tant, ens felicitem que hi
hagi una Plataforma de gent preocupada per l’estat de les àrees de gossos, els donem tot
el suport. Esperem que l’Ajuntament agafi aquesta proposta pel que és fonamentalment,
que és en positiu i amb esperit constructiu i que entre tots puguem sentir-nos orgullosos
d’un servei que no és només perquè els gossos vagin a fer les seves necessitats i ens
n’oblidem, sinó perquè tots i totes en aquesta ciutat puguem viure millor.
SENYOR LARA: Bona tarda. Primer de tot felicitar als veïns, Pedro i Mariano, perquè avui
una cosa que sembla que sigui molt simple, per mi i per al grup Socialista significa quelcom
que és molt important, les àrees de gossos que tenim a Badalona perquè a més, són molts
els ciutadans que es preocupen per aquesta qüestió. He de dir que també els felicito per la
feina feta, especialment a l’hora de recopilar tota la informació i informar a tots els grups
municipals representats aquí al Ple de com estan les àrees de gossos. He de dir que des
del grup municipal Socialista donem total suport a les peticions ciutadanes, i a més, som
conscients d’una cosa que avui s’ha comentat, abans comentava el senyor Pedro que
s’havien començat a fer en l’any 2011 aquestes àrees de gossos, no, van començar al 2007
fins al 2011. I també és veritat que això ho van treballar directament, no només des de Medi
Ambient, sinó conjuntament l’Àrea de Via Pública amb Medi Ambient, i no teníem un
pressupost com demanaven vostès, sinó que era una qüestió de responsabilitat i
coherència, si fas unes àrees de gossos s’ha de donar una resposta al manteniment. Hem
de dir que en aquest sentit, som tots els grups polítics els que hem de donar aquesta
resposta, i sobretot el grup que governa, perquè la realitat és que hem passat a mirar, ho
hem de dir clarament, jo he passat a mirar moltes de les àrees de gossos que tenim a la
ciutat, i la realitat és que estan totalment deixades, no hi ha manteniment. Però penso, i ho
dic així clarament, que és una cosa general a nivell de ciutat, ara arriben les eleccions i
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sembla que s’hagin posat les piles en algun sentit, perquè vostès saben perfectament que
van canviar l’àrea de gossos d’Arquitecte Fradera, la van canviar sense comptar amb ningú.
Penso que això de les àrees de gossos s’ha de consensuar amb associacions de veïns,
amb la gent que té els gossos, amb la Plataforma en aquest sentit, als grups polítics,
perquè no poden significar un problema per a la ciutadania. Jo li dic al govern si necessiten
algun espai per trobar més ampli per posar àrees de gossos, nosaltres tenim solucions.
Estem d’acord amb la petició real que s’ha fet a la moció perquè recull d’alguna manera
quelcom que podria significar una manera de fer, de treballar, i un protocol a l’hora de poder
possibilitar tenir unes àrees de gossos totalment decents, perquè els animals són molt
importants a la vida de les persones. Hem de dir que em ratifico en aquest sentit, estan
deteriorats d’una forma lamentable, tanques trencades, s’han posat fustes per part de
vostès a les tanques perquè no saltin els gossos i això pot significar un problema, fonts que
no tenen aigua, altres que no tenen ni aigua, espais sense neteja, la terra, que és molt
important, està contaminada, i això significa un perill de salubritat, de sanitat, i és veritat, no
poden entrar els nens. És impossible, perquè jo no deixaria al meu nét que entrés en una
àrea de gossos en aquestes condicions. Tenen puces i paparres molts d’aquests espais, i
això no s’ha dit aquí, en tenen. Falta il·luminació en moltes d’elles i un llarg etcètera que
podríem treballar molt detingudament. He de dir també que tots els grups disposen en
aquest sentit, fins i tot el govern, disposen d’informació molt clara de com estan les àrees
de gossos, perquè vostès han fet arribar unes fotografies i un informe de l’estat en què es
troben totes les àrees de gossos de la ciutat, i això no se li escapa a ningú, o sigui que la
falta de manteniment està ratificada. Hem de dir també que en aquest sentit, i el govern
podria comentar que falten recursos, hem de dir i com s’ha dit també per part de
Convergència i Unió, hem de dir que això no costa tants diners, és una qüestió de voluntat.
Pensem també que s’ha fet una campanya per part de l’Ajuntament en la qüestió cívica de
sancions a 900 euros al que no reculli els excrements, li han posat una cara de porc, i hem
de dir una cosa, nosaltres no podem posar sancions de 900 euros, que si són necessàries
s’han de posar, si no donem també una resposta a l’estat de les àrees de gossos que tenim
a la ciutat, és molt important. La gent no necessita simplement sancions, necessita
educació, estic d’acord en què es podrien fer campanyes de mentalització, d’educació des
de les escoles i en d’altres espais de la ciutat. Mirin, en aquest sentit m’agradaria preguntar
o li preguntaria a l’Ajuntament, quantes sancions d’han fet de cara a la gent que no recull
els excrements dels gossos al carrer? Perquè la realitat és que hem gastat més en la
campanya aquesta que en el que podria significar realment arreglar les àrees de gossos
d’aquesta ciutat. Nosaltres, jo no m’estendré més perquè a més a més tenia aquí una
intervenció una mica llarga, com acostumo a fer, però he de dir una cosa, la realitat és que
hauríem de treballar, com s’ha dit aquí, fer una auditoria, donar resposta d’aquí a abans de
les eleccions, i que es vegi realment si l’Ajuntament d’aquesta ciutat, en aquest cas el
govern, ven fum o realment està disposat a treballar per aquesta ciutat. Perquè hem de dir
una cosa, vendre fum és molt fàcil i en s hi tenen acostumats, però li he de dir una cosa,
nosaltres, des del govern que serem, perquè ho serem, i a més, des del grup municipal
Socialista, des de Convergència i Unió, des d’Iniciativa EUiA, estem disposats a treballar en
aquest sentit, i esperem que el govern en aquest sentit, se sumi a aquesta petició que fem
els grups de l’oposició perquè és necessària per aquesta ciutat.
SENYOR DURAN: Molt breument perquè el senyor Lara ho ha dit tot i molt ben dit, per tant
poca cosa afegiré, només agrair a les dues persones que s’han adreçat i un prec al govern,
que si ha nascut aquesta Plataforma benvinguda sigui, però s’ha de mimar, perquè aquest
govern, i ho deia el senyor Lara, té tendència a veure només la part negativa o la part
incívica de la tinença de gossos i jo crec que aquí tenim un exemple de tot el contrari. I per
tant, el que estan demanant és una cosa molt assenyada, de poc cost econòmic, i que cal
precisament cuidar perquè de la pedagogia dels bons exemples, es treu moltes vegades
més conclusions que no pas i de la pura i dura sanció. Per tant, benvingut sigui i aprovaré
la moció.
SENYOR SAGUÉS: També breument perquè em sembla que és molt clar, abans parlàvem
de sentit comú i ara tornem a estar en una petició que és clarament de sentit comú. Si hi ha
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un espai públic, sigui el que sigui, estigui dedicat al que sigui, a aquest espai públic se li ha
de fer el manteniment i ha de ser adequat per allò que es necessita. Si estem parlant
d’àrees de gossos han d’estar adequades per a àrees de gossos, pel servei que han de
donar, per aquesta vida social a la que es referien el que han parlat. Una vida social que és
per als gossos però que també és per a les persones, perquè al voltant d’aquestes àrees, si
estan adequades i hi ha prou gent que decideix portar allà els seus animals, es genera una
interessant vida social de relacions entre persones que van més enllà de senzillament
portar el gos a passejar. I crec que això és interessant també des del punt de vista ciutadà.
Així com és interessant, com deia el senyor Duran, que hi hagi hagut un grup de gent que
hagi tingut la iniciativa d’organitzar-se per reivindicar allò que creuen que és just i allò que
toca, és una forma interessant de participació, de recollir, d’utilitzar les xarxes socials, de
posar un problema sobre la taula, i amb el temps acabar-lo de traslladar aquí al Ple que és
on s’ha de prendre la decisió. I per tant, a mi em sembla que és una cosa de lògica, clara,
que igual com amb altres espais públics, aquests, els dels destinats als gossos, s’ha de fer
també el seu manteniment i han d’estar adequats per allò que es necessita perquè
realment, com també ha dit algú abans, si estan per això que s’utilitzin per això i que les
persones vegin que és útil per aquell servei per al que estan pensats. Per tant, jo crec que
tot el que es demana en aquesta moció hauria de ser assumit pel govern municipal. I
només acabar dient que aquesta moció, igual que l’anterior, són dues mocions que
nosaltres de bon grat les haguéssim també presentar però que per qüestions de la
normativa només en tenim tres cada grup municipal, avui n’hi ha set, si no m’equivoco, i les
set que hi ha avui podrien ser, des del nostre punt de vista, les set les podríem haver
presentat nosaltres mateixos, però lògicament ens hem quedat amb tres com toca, però
que hi estem absolutament a favor.
SENYORA EGEA: Bona tarda a tothom. Jo he sentit moltes coses, però nosaltres vam
arribar al govern a l’any 2011 amb un contracte de verd urbà que veníem arrossegant de la
legislatura passada, d’un contracte llarg, un contracte que no preveia el manteniment ni la
neteja de les zones de gossos, només dos cops a la setmana, i això ha significat un
problema. Jo voldria agrair el to de les dues persones que han presentat la paraula perquè
realment sí que es dóna un servei just i si de vegades les persones que porten els gossos
tampoc no col·laboren amb la recollida dels excrements això fa que sigui una periodicitat
molt justa. Doncs clar, recalcar que no és que nosaltres no vulguem que les àrees de
gossos estiguin ben mantingudes i que no veiem que la situació s’hagi de corregir, sinó que
el que criem és que amb un contracte, que és l’eina que tenim nosaltres en aquest moment
de poder netejar i de poder mantenir, no és suficient, això ens limita molt la nostra actuació.
Aleshores, a part d’aquests dos dies a la setmana que s’ha anat fent el manteniment i la
neteja, s’ha anat reforçant molt puntualment amb els nostres propis mitjans de l’Ajuntament,
tant sigui de Via Pública com sigui de Medi Ambient, tant sigui neteja com manteniment,
com bonament s’ha pogut anar fent perquè tampoc en el contracte de Via Pública hi ha una
partida que pugui servir per poder afrontar un possible manteniment, si s’ha de reparar
tanques, si s’han de reposar papereres, això no està inclòs en el contracte, i per tant, no hi
ha mitjans econòmics per poder-ho solventar com a nosaltres ens agradaria. Jo penso que
també s’ha de tenir en compte que pel que fa al contracta de verd urbà, hem hagut d’anar
assumint zones com l’escorxador, el carrer del Progrés tocant a Sant Adrià, hem anat
assumint tasques com Pompeu Fabra, també amb mitjans propis, perquè això tampoc
estava contemplat al manteniment a dintre del contracta de verd, i això ha obligat a haver
de fer un reforç propi amb mitjans de l’Ajuntament per intentar que aquestes zones es
netegin i es vagin mantenint. I amb això vull dir que amb un contracte, que crec que ara es
millorarà perquè amb aquesta nova licitació anirem a un servei de neteja diari, penso que
molts d’aquests problemes que teníem ara se solvataran perquè crec que amb una neteja
diària penso que l’aspecte i la salubritat d’aquestes espais millorarà moltíssim. També s’ha
parlat pel que fa al tema de la salubritat, clar, tampoc això està contemplat en el contracte,
aleshores, l’Ajuntament a partir del laboratori i a partir de Salut s’ha pogut també per mitjans
propis anar mantenint aquestes zones. Però la legislatura passada no es va fer res en
quant a salubritat, i en aquesta legislatura s’està desinfectant dues vegades a l’any, que no
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és que sigui gran cosa, però és el que a nivell de contracte s’ha pogut anar fent. Bé, la
moció ens demana tot un seguit de punts com pot ser l’informe d’auditoria, amb això no hi
ha cap problema perquè tenim tota la informació de com estan aquestes àrees de gossos i
per tant, plasmar-ho en un informe no crec que sigui cap problema. Se’ns demana també
un pla integral de millora on es recullin actuacions de reparació, tampoc no crec que sigui
problema perquè sabem el que s’ha de reparar i el que s’ha de mantenir, una altra cosa és
saber d’on traurem els recursos econòmics per poder-ho fer. Després se’ns demana també
que es faci un estudi de zones a on es demani, per part de la ciutadania, aquests tipus
d’espais, cosa que quan jo he llegit aquest punt m’ha sorprès perquè si arribem, ens trobem
19 zones d’àrees de gossos, home, potser això s’hagués hagut de valorar des d’un principi,
valorar la situació, veure quins són els espais i distribuir per tota la ciutat quins serien els
punts de poder posar aquestes zones de gossos. Bé, tampoc hi hauria problema per
treballar per mirar si es podria augmentar les zones o podríem veure, perquè el problema
qui hi ha també és que moltes d’aquestes zones que hi ha ara en ús de les àrees de
gossos, creen problemes amb els veïns, i ens hem trobat que amb aquestes 19 zones de
gossos, amb quatre o cinc d’aquestes zones hi ha problemes amb el veïnat, perquè una
cosa és el que pot semblar un acord en un principi, i després a la pràctica, això genera
queixes perquè molta gent no vol àrees de gossos a prop de casa seva i això ha generat
que ens haguem de replantejar moltes vegades, com la de l’Escorxador, que estava en un
extrem i s’ha hagut de traslladar a l’altre extrem, també per problemes amb els dos blocs de
veïns que teníem allà al costat. Jo penso que és una moció que se’ns demana una feina en
positiu per poder millorar aquestes àrees de gossos, penso que nosaltres no hem tingut les
eines per poder oferir un bon servei, crec que les tindrem al nostre abast amb el nou
contracte i la votarem a favor perquè creiem que tota la feina que se’ns està demanant a la
moció pràcticament la sabem i sabem com hem d’articular-ho. I per tant, jo donaria el vot a
favor.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, tindrien un segon torn també de dos minuts.
AP-2014/3039 Senyor Mariano Vallespín Morales. Assumpte: Moció àrea gossos.
SENYOR VALLESPÍN: Moltes gràcies a tots per donar suport a la moció, però vull donar a
entendre que com a sentit comú l’important és realment fer les correccions i les reparacions
urgent en cada pipican, hi ha moltíssims pipicans que ara la gent no hi pot entrar perquè les
fonts estan trencades, perquè hi ha goteres, perquè hi ha moltíssim fang i només que el gos
hi entri està tot fet un fàstic fins i tot a casa. Jo entenc que no hi ha diners, jo entenc que els
contractes, jo entenc moltes coses, però el que no entenc en cap moment, és que en
aquestes àrees de gossos no s’hi pugui entrar, en cap moment, com a persona ni com a
ciutadà. No estic demanant, no estem demanant en un moment determinat que es facin
coses noves, el que estem demanant és que es mantinguin, que es col·loquin les tanques,
que si la font està trencada que l’arreglin, que si hi ha un forat que el reparin. Jo estic
demanant això, no estic demanant res més, això no es fa a l’Ajuntament de Badalona, això
no és normal. Senzillament demano que per favor facin els manteniments normals i
corrents com si fos un parc normal i corrent.
SENYOR MONTALBÁN: Bé, a mi em sorprèn que em diguis que no hi ha mitjans per
aquestes àrees, què diríem si aquestes àrees fossin de nanos, no hi hauria mitjans pels
nanos? Home, si us plau, portem tres anys, ja va sent hora que la cosa es posi una mica en
marxa. I a més a més de tot això, tot això és passat, anem a mirar en futur, anem a mirar
com es pot solucionar aquest tema, anem a mirar de conciliar que totes les àrees de
gossos es posin en llocs on no molestin a ningú, i que siguin en positiu, no en negatiu, i que
totes les àrees de gossos siguin un bé per a la ciutat.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Senyor Falcó, intentem ser breus.
SENYOR FALCÓ: Sí, vull ser molt breu, però en tot cas la intervenció de la regidora m’ha
suggerit primer el seu entusiasme relatiu amb la proposta que hem portat a aprovació, de
les seves paraules no se’n desprèn pas una adhesió feliç a allò que estem discutint i això
em preocupa. I en tot cas, només voldria fer una pregunta, que és si el nou contracte de
verd urbà, aquest que hem portat avui per ampliar terminis perquè pugui haver-hi possibles
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adjudicataris, inclou o no inclou les àrees de gossos. Fer un matís, el contracte de verd
urbà es podria haver modificat perfectament en el transcurs dels darrers tres anys i mig i no
s’ha modificat. Fer un altres matís, fins al maig de l’any 2011 en què es van posar en marxa
aquestes 19 àrees, de queixen no n’hi van haver, bàsicament eren totes noves i la gent
encara moltes ni les coneixia, ni les feia servir. Una reflexió, sobre les queixes dels veïns o
els veïns si hi estan a favor o hi estan en contra, els veïns que podrien arribar a estar en
contra, que per cert n’hi van haver i es van fer canvis d’ubicació d’àrees de gossos en
aquell moment d’acord amb el pressupost que teníem assignat per poder fer aquesta tasca,
n’hi va haver, però per què hi havia les queixes? Perquè la gent no tenia confiança a què
aquelles àrees de gossos no acabessin sent un lloc on els excrements es multipliquessin
cada dia i per tant, les olors els poguessin arribar a perjudicar. És a dir, la gent no confiava
en el civisme dels propietaris, però menys encara en la capacitat de l’Ajuntament de
mantenir aquelles àrees. Per tant, no és una qüestió d’intentar fer que tots estiguem d’acord
amb les àrees de gossos, no, no va d’això, va precisament de fer que la convivència sigui
possible amb les àrees de gossos allà on creguem que és millor, assegurant per això un
bon manteniment. Amb quina autoritat podem fer campanyes posant-li a una persona la
cara d’un gos i una sanció de nou-cents euros si després com incapaços nosaltres de fernos càrrec d’aquelles àrees que nosaltres mateixos ens hem obligat a mantenir, sigui quin
sigui el color polític que governi l’Ajuntament. Aquesta també hauria de ser una reflexió que
hauria de valer per aprovar aquesta moció però a més a més, entusiàsticament apuntar-se
a la idea que molta gent de Badalona té dret a viure i a conviure amb aquests animals i no a
sentir-se perjudicant a ningú.
SENYOR LARA: Sí, seré molt breu. He de dir que m’alegro que tots estiguin a favor, ara es
tracta de complir amb aquest compromís. He d dir també que dos cops a la setmana netejar
un espai de gossos és insuficient, primer perquè hem de dir que necessita una mica més
d’atenció. Quan la regidora, que me la crec, perquè penso que diu que no té un pressupost
destinat exclusiu, hem de dir una cosa, ells governen, podien haver canviat una mica l’opció
i destinar o posar una regidoria o el que volguessin destinat a aquest tema. Jo li donaré una
idea d’on treure una mica de diners senyor alcalde, abans preguntava sobre el tema
relacionat de quantes sancions havien imposat, que en podrien posar moltes més, també
és veritat, el que no sé si... una cosa és posar-les i una altra és cobrar. Quan ha fet un
càlcul, el regidor Miguel Jurado ha dit que 26 sancions a 900 euros, són 23.400 euros, amb
23.400 euros podrien fer moltes coses, almenys arreglar totes les tanques que hi ha a les
àrees de gossos, això és insuficient, però podria servir. També m’agradaria preguntar,
perquè quan deia que es queixava la gent, molta gent que té al costat una àrea de gossos,
és primer perquè hi ha una cosa, per posar una àrea de gossos s’ha de consensuar amb la
gent, s’ha de tenir en compte als veïns, a l’associació de veïns, a la gent que té en aquest
cas que representa a la gent que mira per les àrees de gossos, als grups polítics, i estic
convençut que tots arribaríem a un consens per ubicar qualsevol àrea de gossos. Per altra
part, també li demanaria, que abans preguntava la regidora que es podria mirar a on
podríem posar unes altres àrees de gossos, nosaltres tenim informació, si en necessita
nosaltres li podem dir perquè tenim estudiats alguns llocs que seria possible i no
fastiguejaria a cap veí, però també és veritat que no fastigueja a cap veí si el tenim net,
compte, perquè sinó al final les queixes abundarien per tot arreu. I per altra part, quan deien
que no tenien una gent especialitzada que podia cuidar-se de tot això, home, podrien fer
una cosa també, tenim plans d’ocupació i molta gent en aquests plans d’ocupació, amb uns
recursos que s’hi podrien destinar, podrien ocupar-se de mantenir les àrees de gossos. Una
altra cosa és la sanitat, que això ho hauríem de mirar per una altra part. Gràcies.
SENYOR EGEA: Sí, responent a la pregunta del senyor Falcó, la neteja la farà Via Pública,
perquè hi ha hagut un traspàs en concepte de neteja, que estava fent en el contracte de
verd urbà, i això es passarà a fer a Via Pública. I al senyor Lara, ostres, se li il·lumina el
cervell a vostè ara que està a l’oposició, perquè abans que estava governant no veia jo que
tingués aquestes idees. Aleshores a veure, venir aquí a donar lliçons de com s’ha de fer i
d’on s’han de treure els diners, home, no és molt seriós, la veritat. I aleshores, vostè que
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ens digui això quan nosaltres estem aprovant un contracte que no vam aprovar nosaltres i
tenim els mitjans que tenim, home, jo trobo que és fer demagògia pura i dura.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs cadascú ha dit el que pensava, jo el que els vull dir als
veïns, i ho ha dit la meva companya, és que creiem que tenen raó i quan algú té raó
intentar justificar el contrari és absurd. L’estat de la majoria dels pipicans és una estat que
no és el desitjable, que ha faltat manteniment, i això és així, i per tant, no es pot negar. Ha
estat així per una sèrie de conseqüències que hem intentat explicar, i és que es construïen
pipicans però un cop construïts no hi havia la previsió d’adaptar els contractes de la neteja
a què també netegessin aquests pipicans, només dos dies a la setmana, m’ha semblat
entendre. I aleshores diu el senyor Lara, és que dos dies a la setmana és insuficient, sí,
però és el que vostès van portar, és que ho van portar vostès, no ho vam portar els que
governem ara perquè en aquells moment no teníem responsabilitats de govern i m’alegra,
és insuficient però és el que vostès van portar. A partir d’aquí, quines són les propostes que
nosaltres presentem? Doncs a partir de principis de gener hem fet una sèrie de canvis i el
manteniment i la neteja de zones de gossos està contemplada dins de la neteja diària. Per
tant, es netejarà, no en un pipican, sinó a tots els de Badalona de forma diària. S’està
treballant ja amb intentar reparar aquelles àrees de gossos que tenen un problema
d’infraestructura, de manteniment. En d’altres casos, com pugui ser per exemple el que hi
ha al costat de l’escorxador, s’ha canviat de lloc perquè molestava als propis veïns. En
d’altres situacions es crearan noves zones de gossos en els propers mesos. I ho ferm ara i
no ho vam fer fa dos anys perquè el pressupost d’inversions el vam poder aprovar en el
primer semestre d’aquest any, o sigui, no teníem pressupost d’inversions ni en el 2012, ni
en el 2013. I ho fem ara perquè es va aprovar en el primer semestre i tota la tramitació
administrativa ens porta a què en aquests moments es podran dur a terme aquests
modificacions i aquestes millores. Ara per exemple em ve a la memòria la setmana passada
vaig estar amb l’associació de veïns a la zona del Gran Sol, i a la zona del Gran Sol també
es canvia la ubicació de l’espai de gossos i es fa millor. Em diuen que concretament es
creen la construcció de tres noves zones de gossos a la ciutat que fins aquest moment no
existien, i s’arreglen la del Gran Sol, la de Sant Salvador i la Rambla de Sant Joan, així des
d’un punt de vista important, i els manteniments de la resta. I aquesta jo crec que ha de ser
la part important que ens hem de quedar, no tant, sí que és bo fer memòria d’on veníem i
de per què probablement ens trobem com ens trobem, però l’important és quines són les
mesures que prenem, i les mesures són les que jo acabo de detallar. Per tant, donaríem
suport a aquest proposta perquè crec que anem en la mateixa direcció i gràcies per la
intervenció.
Votació.
La moció precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 27.
SENYOR ALCALDE: Passaríem a l’última moció relacionada amb una paraula, que és la
moció de la senyora Carmen Vilarrorya, en relació a la moció de ciutats per la vida, i hi ha
una moció presentada per ICV-EUiA en motiu del dia Internacional “ciutat per la vida-no a la
pena de mort”. Tindria cinc minuts.
AP-2014/3030 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, amb motiu del dia
internacional "ciutat per la vida-no a la pena de mort".
El 30 de novembre centenars de ciutats al món commemoren el Dia Internacional de
“Ciutats per la Vida - No a la Pena de Mort”, celebrant la data en què per primera vegada en
la història un estat, el Gran Ducat de la Toscana, va abolir la pena de mort a 1786.
Aquesta jornada és una iniciativa internacional de la Comunitat de Sant Egidi, amb el suport
de la Coalició Mundial contra la Pena de Mort, a la qual pertany Amnistia Internacional. Més
de 1600 ciutats s'han declarat “Ciutats per la Vida - No a la pena de mort”.
Considerant que la pena de mort representa la negació més extrema dels drets humans
fonamentals, com el dret a la vida i el dret de tota persona a no ser sotmesa a penes cruels,
inhumans i degradants. No obstant, encara hi ha molts països que mantenen la pena
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capital en els seus ordenaments jurídics. La pena de mort legitima un acte de violència i
venjança dut a terme pels Estats que perllonga el dolor de les famílies de les víctimes del
delicte i el sofriment dels éssers estimats de la persona condemnada.
Atès que es tracta d'una pena arbitrària i irreversible i, tenint en compte que la justícia
humana no és infal·lible, mai no es podrà eliminar el risc d’executar a una persona innocent.
Sovint s’utilitza de forma discriminatòria i desproporcionada dirigida contra els
econòmicament més desfavorits, les minories, els membres de comunitats racials, ètniques
i religioses. Per tant, cal que els governs de tot el món posin fi a aquesta forma inhumana
de tractar a les persones.
Tenint en compte que malgrat que el món avança cap a l'eradicació de la pena de mort, cal
seguir lluitant per a posar fi a les execucions i aconseguir l'abolició de la pena capital. En
els últims trenta anys, 140 països han abolit la pena de mort en la llei o en la pràctica.
Encara que no tot són avenços en la lluita, durant l'any 2013 les execucions augmentaren
quasi un 15 per cent respecte al 2012. Almenys 778 persones van ser executades a 22
països. Per tant, no podem tancar els ulls davant el fet que segueixen sent molts els països
que continuen mantenint la pena capital i moltes les persones executades cada any.
Considerant que l'any 2007, l'Assemblea General de Nacions Unides, va aprovar una
“Moratòria de l'ús de la pena de mort”, fent una crida a aquells països que la mantenen per
fer els passos necessaris per abolir-la.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’ICV-EUiA recullin la proposta d’Amnistia
Internacional, Grup de Badalona i Santa Coloma de Gramenet, proposa al Ple de
l’Ajuntament de Badalona l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Manifestar expressament el rebuig de la nostra ciutat contra la pena de mort
commemorant el 30 de novembre el Dia Internacional de “Ciutats per la Vida. No a la Pena
de Mort”.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a que traslladi al Govern espanyol la necessitat
de promoure iniciatives a favor de la moratòria universal en l'ús de la pena de mort al món i
dur a terme gestions per les persones condemnades a mort.
Tercer.- Transmetre aquest acord a la Secretaria d'Afers Exteriors de la Generalitat de
Catalunya, a la Comunitat Sant Egidi i a Amnistia Internacional Catalunya.
AP-2014/3040 Senyora Carme Villarroya Font, en rep. de la Coordinadora d'Aministia
Internacional . Assumpte: Moció dia internacional "ciutat per la vida-no a la pena de
mort".
SENYORA CARME VILLARROYA: Bona nit, senyor alcalde, senyores i senyors regidors
d’aquest Consistori, la moció que els presentaré ara és en motiu del Dia internacional de
ciutats per la vida i no a la pena de mort. El 30 de novembre centenars de ciutats al món,
commemoren aquest dia internacional de ciutats per la vida i no a la pena de mort,
celebrant la data en què per primera vegada en la història un estat, en concret el gran ducat
de la Toscana, va abolir la pena de mort ja al 1786. Aquesta jornada és una iniciativa
internacional de la comunitat de Sant Egidi, amb el suport de la Coalició mundial contra la
pena de mort, a la qual pertany Amnistia Internacional. Actualment, més de 1600 ciutat
s’han declarat Ciutats per la i no a la pena de mort. Considerant que la pena de mort
representa la negació més extrema dels drets humans fonamentals, com el dret a la vida, el
dret de tota persona a no ser sotmesa a penes cruels, inhumanes i degradants. No obstant
encara, hi ha molts països que mantenen la pena capital en els seus ordenaments jurídics.
La pena de mort legitima un acte de violència i venjança dut a terme pels estats, que
perllonga el dolor de les famílies, de les víctimes, del delicte i el sofriment de les persones
condemnades. Atès que es tracta d’una pena arbitrària i irreversible, i tenint en compte que
la justícia humana no és infalible, mai no es podrà eliminar el risc d’executar a una persona
innocent. Sovint, s’utilitza de forma discriminatòria i desproporcionada, dirigida contra els
econòmicament més desafavorits, les minories, els membres de comunitats racials,
ètniques i religioses. Per tant, cal que els governs de tot el món posin fi a aquesta forma
inhumana de tractar a les persones. Tenint en compte que malgrat que el món avança cap
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a la eradicació de la pena de mort, cal seguir lluitant per posar fi a les execucions i
aconseguir l’abolició d’aquesta pena capital. En els últimes trenta anys, més de 140 països
han abolit la pena de mort, en la llei o en la pràctica. Encara que no tot són avenços en la
lluita, ja que en l’any 2013, les execucions han augmentat en un 15 % respecte del 2012,
almenys 778 persones van ser executades en 22 països. Per tant, no podem tancar els ulls
davant el fet que segueixen sent molts els països que continuen mantenint la pena capital i
moltes les persones executades cada any. És per tot això que els he exposat, que el grup
local de Badalona-Santa Coloma d’Amnistia Internacional Catalunya, vol demanar a tots els
grups municipals l’aprovació d’una moció en què es manifesti el rebuig del nostre municipi a
la pena capital commemorant el 30 de novembre, el Dia internacional de les ciutats per la
vida i no a la pena de mort. Aprofito també per agrair-los el seu temps i atenció i esperem
que des d’aquest Consistori facin seva aquesta present iniciativa. Moltes gràcies.
SENYOR SAGUÉS: Breument perquè la moció ho diu tot i la intervenció de la senyora
Villarroya també crec que ha quedat molt clar. No més dir que nosaltres ens sentim
satisfets d’haver pogut assumir aquesta proposta de moció que ha fet arribar amnistia
internacional, haver facilitat que es portés a Ple i que pugui intervenir. I només recordar que
des de 1786, em sembla que ha dit, que es va abolir en el primer estat del món la pena de
mort, doncs bé, estem a 2014 i en segueixen quedant molts i molts que encara ho tenen, i
per tant, no és qualsevol cosa avui portar a aprovació aquesta moció, ni és qualsevol cosa
que es commemori una diada internacional com aquesta perquè cal seguir fent molts
esforços, cadascú des d’allà on estigui,d es d’allà on arribi, per intentar eradicar aquesta
pena de mort legal que existeix a molts països i en alguns estat plenament democràtics,
podríem dir, i que en canvi segueixen tenint aquesta pràctica dins dels seus codis penals, i
també davant del perill que hi pugui haver que en moments com aquests, que hi ha en
algunes zones d’Europa en què algunes ideologies de caràcter xenòfob, de caràcter
ultradretà, estan avançant, que algunes d’elles porten en les seves propostes també inclosa
la pena de mort. Per tant, és un bon moment per posar-ho a sobre de la taula, per fer
reflexionar a tothom, per ajudar a què tothom prengui consciència del que significa això i
que qualsevol esforç que es pugui fer amb aquesta direcció en què avui ho fem, crec que
val la pena, i que Badalona es posicioni com a ciutat també en aquesta direcció ens sembla
també que és una cosa del tot normal, democràtica i que nosaltres hi donem tot el suport
perquè sigui així.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, com que suposo que tots hi estem d’acord, donaríem suport
a la moció... a veure, senyor Duran.
SENYOR DURAN: Sí, molt breument, agrair a Amnistia Internacional la presentació
d’aquesta moció mitjançant Iniciativa per Catalunya, perquè és un tema superimportant, no
només la moció en sí, sinó el treball que Amnistia Internacional fa dia rere dia per la
defensa dels drets humans. En la moció en si està tot dit, jo crec que el que s’ha de fer és
intentar abolir que els estats facin la violència extrema contra els seus ciutadans, que és la
pena de mort, i acabarem amb una cita d’Einstein que deia “trista època la nostra que s’ha
de defensar el que és ben evident”.
SENYOR FALCÓ: Molt breument, no voldríem no dir que evidentment ens posicionem a
favor d’aquesta moció des de la convicció personal de tots i cadascun de nosaltres, dels
regidors de Convergència i Unió, en contra de la pena de mort.
SENYOR SERRANO: Jo crec que la moció que ens ha presentat la Carme, o que ha llegit
la Carme, resumeix perfectament el que és el nostre pensament. Nosaltres no hem
presentat aquesta moció perquè ja havíem cobert la nostra quota de la limitació que tenim
de tres. Dir que estem totalment d’acord perquè l’abolició de la pena de mort forma part del
nostre ADN de l’humanisme socialista.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Com que també forma part del nostre ADN dels Populars, hi
donarem suport i per tant, aquesta moció quedaria aprovada per unanimitat. I felicitar-nos.
Votació.
La moció precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 27.
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SENYOR ALCALDE: S’haurien acabat les mocions relacionades amb les paraules. Hi havia
una paraula de la senyora Palmira Martínez que s’ha retirat i per tant, com que ho ha retirat
al migdia, entra la següent, la primera que era de reserva, el senyor Emilio Fernández
Murciano, en qualitat de president del CCPP Los Planetas, en relació a la campanya de
recollida d’aliments.
AP-2014/3042 Senyor Emilio Fernández Murciano, en qualitat de president de CCPP
Los Planetas. Assumpte: Campanya recollida d'aliments.
SENYOR EMILIO FERNÁNDEZ: Bona nit alcalde i a tot aquell que em saluda quan em veu
al carrer, al que no li dono la bona nit, aquesta és la primera. Tinc dues o tres cosetes a dir,
però abans de mostrar-los el cartellet que tinc aquí el que vull dir és a veure si us esplaieu
tots, el mateix que amb els gossos, amb els pisos... amb el que jo diré, perquè efectivament
us heu esplaiat. Jo els vull dir als senyor dels gossos que el senyor Jurado i jo vam estar
parlant fa un mes, estava jo parlant per telèfon amb ell, i em va haver d’enviar una
ambulància perquè em vaig quedar en coma perquè dos pitbulls van saltar del pipican de
les pipes i se’m volien menjar, va home, ah senyor, va home, va... (paraules del públic que
no se senten) que quina culpa té? Que té gos també, o no?
SENYOR ALCALDE: No, però no entrem en discussió.
SENYOR EMILIO FERNÁNDEZ: Em va enviar la l’ambulància, em van ingressar a l’hospital
amb coma diabètic, per culpa dels dos maleïts gossos, o no? I li van posar una multa de ...
euros...
SENYOR ALCALDE: Emilio, Emilio, centri’s en la paraula.
SENYOR EMILIO FERNÁNDEZ: D’acord, ja està, molt bé, però vull dir-li que em va passar
a mi. Miri, això és per al dia 13, menys mal que tots els partits polítics, encara que se n’han
anat alguns, moltes gràcies, és igual, molta educació hi ha aquí en aquest món. Això és per
una recollida que es farà el dia 13 d’aliments, per a totes les parròquies de Badalona i
càrites, perquè puguin menjar el dia de Nadal, això és tots els partits estan d’acord en
donar-me suport. Vull dir una cosa, no hi és el..., se n’ha anat el teu coordinador, el Carlos
Pérez, però aquest matí jo estava parlant també amb ell, mira quina casualitat, i li estic
dient, Carlos, tinc aquí una senyora amb dues nenes petites, que m’estan demanant,
“senyor Emilio” em deien, que són del meu barri, les meves filles no van sopar ahir ni han
esmorzat aquesta matí, llavors, li vaig dir, “doncs va, que et porto a esmorzar al bar”, si
haguéssiu vist a les dues nenes petitones menjant-se el croissants us moriu. I li dic a Carlos
Pérez, què faig amb aquestes senyores? I em va dir “envia-me-les cap aquí que els
donarem aliments”. Això és el que haurien de fer molts polítics, passejar-se pel barri on jo
visc. Es menjaven els croissants a queixalades, dues nenes de quatre anys. I també vull dir
una coseta dels gossets, senyor Sagués, i a la senyor Pilar Rahola, el seu gos, que és així
de gran, que és un llop, i el de la Pilar Rahola que és com un llop, els veig deslligats pel
carrer de la meva filla i cagant-se a la porta de casa meva. Li dic perquè ho he vist jo, i vaig
estar a punt d’anar a picar a la seva casa i a picar a la de la Rahola perquè hi havia una
caca així de grossa a la porta de casa meva, és així, jo parlo així, jo sóc així.
SENYOR ALCALDE: Emilio, jo el que li demanaria és que se centrés en la seva intervenció.
SENYOR EMILIO FERNÁNDEZ: Bé, d’acord, però és que me’n recordo de moltes coses
que van passant, perquè la Pilar Rahola té un gos que fa por i el deixa anar a la porta de
casa seva, i això ho sap ell, i córrer per tots cantons.
SENYOR ALCALDE: Sí, però Emilio, vostè no ha vingut a parlar dels gossos, sinó que ha
vingut a parlar de... li queda un minut i mig.
SENYOR EMILIO FERNÁNDEZ: No, no, però em porten, em porten. Tots els partits tenen
el paper en el seu poder, de manera que si es volen posar d’acord amb mi jo els diré els
punts, que ja els porta aquí, a on es fa la recollida, si volen prestar personal dels seus
partits a què estiguin a la recollida, els ho agraeixo, i sinó, del que guanyen en aquest Ple
que donin una mica i comprin menjar i la portin allà que jo la recullo. Moltes gràcies senyor
alcalde. I m’he tirat aquí dues hores escoltant.
SENYOR ALCALDE: Hi ha alguna intervenció? Bé, se’n va? A veure, el senyor Emilio és
una persona coneguda que participa en diferents activitats solidàries a la ciutat, que les
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organitza ell, i que per tant, en funció de les nostres possibilitats suposo que qui més qui
menys, intentarà donar un cop de mà per aquesta causa. Per tant, gràcies a aquest tipus
d’iniciatives. Aleshores hauríem acabat ja totes les paraules, passaríem a les mocions.
En aquest moment el regidor Ferran Falcó Isern surt del Saló de Sessions.
9 Mocions dels grups municipals.
AP-2014/3024 Moció que presenten els grups municipals del PSC i ICV-EUiA, en
relació a la defensa de les polítiques de lluita contra la violència vers les dones.
Atès que avui 25 de novembre és el Dia Internacional contra la violència de gènere i
malauradament, aquest any commemorem aquest dia amb la convicció del retrocés en la
lluita contra la seva eradicació per una clara manca de voluntat política.
Atès que 10 anys després de l’aprovació de la Llei integral de violència de gènere i 6 anys
després de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que van significar
un pas en ferm per traslladar la violència masclista de l’àmbit privat a l’àmbit públic i polític,
constatem la necessitat de reafirmar un compromís estable i perseverant de les
administracions públiques. Un compromís que ha d’impulsar la necessària transformació
dels valors socials i implementar les mesures i dotació de recursos que permetin combatre
la xacra de la violència masclista des d’un abordatge integral i interdisciplinar, i incidir en
tots els factors que la perpetuen.
Atès que cal invertir recursos i esforços per visualitzar la Tolerància Zero amb la violència
masclista. Una societat que vol ser moderna i cosmopolita no pot deixar de lluitar contra
una xacra que cada any ens deixa dones assassinades i nens i nenes víctimes.
Atès que el govern de l’Estat ha fet desaparèixer el principi d’igualtat del discurs polític i la
violència de gènere de les seves prioritats per fer que torni a ser un problema privat,
invisible. Està desmantellant la llei integral amb contínues retallades pressupostàries i amb
reformes legislatives que ataquen directament la transversalitat i efectivitat de la llei, com la
Llei Wert, la fallida reforma de l’avortament, o la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local que farà desaparèixer molts serveis municipals, com els de promoció i
protecció de les dones (programes d’atenció, punts d’informació, pisos d’acollida per a
dones maltractades,...). Tot això afeblirà més encara la xarxa d’entitats que donen suport a
les dones maltractades.
Atès que les xifres visibles de la violència masclista en totes les seves formes i expressions,
des dels maltractaments en l’àmbit de la parella, la violència sexual o els assetjaments
laborals, entre altres múltiples manifestacions, així com els perfils dels agressors masclistes
i la gravetat de l’augment de la violència en la població més jove, com alerten recents
estudis, constaten una realitat inacceptable en qualsevol país democràtic. Més enllà de les
dades visibles, informes recents com el de l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió
Europea presentava unes conclusions alarmants: un 22% de les dones a l’Estat espanyol
afirmava haver patit violència física o sexual i ho callava. Un 30% denunciava haver patit
violència física, psicològica o sexual a la infància per part d’un adult.
Atès que 9 dones han estat assassinades per violència masclista a Catalunya i 42 dones a
l’Estat en el que portem d’any. 47 dones mortes des del 2010 a Catalunya. 282 dones
mortes des del 2010 a l’estat espanyol. Enguany, 55.853 dones víctimes de violència en
l’àmbit de la parella han estat ateses a Catalunya per la Unitat de Suport d’Atenció a les
Víctimes. Xifres que tenen rostre, nom i cognoms. Vides que descriuen una xacra que no
para de créixer i que esdevé una situació dramàtica que qüestiona els fonaments de la
nostra democràcia incapaç de garantir el dret de les dones a viure lliures de violència.
Atès que és una urgent necessitat tornar a prioritzar la perspectiva de gènere i les
polítiques contra la violència vers les dones, amb els recursos i mesures desmantellades en
els darrers anys. Perquè les polítiques d’igualtat d’oportunitats, educació, salut,
d’acompanyament a la inserció laboral i les polítiques de suport a les persones amb
dependència són innegociables i imprescindibles per a la justícia social.
Atès que en el Dia Internacional per l’eradicació de les violències masclistes, 25 de
novembre, és una oportunitat per fer visible, una vegada més, aquesta situació devastadora
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que nega a milions de dones el seu dret a viure una vida lliure de violències. Però no n’hi ha
prou en fer-la visible, cal un compromís ferm, social i polític per tal de combatre-la i
eradicar-la. Cal posar fre a aquesta situació alarmant.
Es per tot això, que els Grups Municipals Socialista i d’ICV-EUiA, proposem a l’Ajuntament
Ple els següents,
Acords
PRIMER.- Instar a les forces polítiques a articular des del Parlament de Catalunya, la
constitució d’un Acord Social i Polític per l’eradicació de la violència masclista integrat per
les organitzacions socials i feministes, que treballen en l’àmbit dels drets de les dones, i les
organitzacions polítiques. L’Acord tindrà per objectiu elaborar les recomanacions i mesures
per la lluita contra la violència masclista a totes les institucions públiques de Catalunya així
com fer-ne el seguiment, avaluar les polítiques i emetre informes de caràcter públic.
SEGON. L'Ajuntament es compromet al fet que les polítiques i les estratègies que
s'implementin per prevenir les agressions sexistes parteixin d'una educació afectiu-sexual a
tots els nivells que faciliti desenvolupar una sexualitat basada en el respecte i la igualtat real
entre dones i homes.
TERCER. Ampliar els recursos econòmics i humans destinats al desenvolupament de
polítiques d'igualtat actives, integrals i participatives, per la consecució d'una societat lliure
de violència de gènere, en la línia de l'apuntat pel Conveni d'Istanbul sobre prevenció de la
violència de gènere i les propostes enunciades pels col·lectius feministes.
QUART.- Demanar a l’Estat que impulsi el desplegament i l’aplicació de la Llei de Mesures
de Protecció Integral contra la Violència de Gènere en coordinació amb tots els poders
públics, tant locals, com autonòmics, i més específicament:
• Que reposi els fons pressupostaris que han patit retallades.
• Que desenvolupi el sistema de seguiment integral dels casos de violència masclista.
• Que impulsi la implantació dels medis telemàtics i avaluar aquesta implantació en
col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial.
• Que revisi i avalui els protocols de coordinació actuals per augmentar la seva eficiència i
garantir la seva aplicació a tot el territori.
• Que avanci en una major formació i especialització de tots els professionals que
intervenen davant aquesta violència i garanteixi que qualsevol modificació que es porti a
terme en les estructures desenvolupades per combatre aquesta violència no perdi la
seva especialització.
• I, finalment, que garanteixi el compliment del Conveni del Consell d’Europa sobre la
prevenció i la lluita contra la violència de la dona i la violència masclista, conegut com el
Conveni d’Istanbul.
CINQUÈ. Comunicar aquest acord als grups polítics amb representació al Parlament de
Catalunya i a la Mesa del Parlament, al Consell Municipal de la Dona de Badalona, així com
a totes les entitats de Dones de la localitat, a la FAVB i a l’Institut Català de les Dones.
SENYOR ALCALDE: Bé, aquesta moció, com que està molt relacionada amb el dia d’avui,
jo crec que tots podem fer com a pròpies les paraules abans de la celebració d’aquest Ple.
Em sembla que la podríem aprovar per unanimitat, estaríem d’acord. Bé, intentem que sigui
breu, gràcies.
SENYORA TERESA GONZÁLEZ: Bona nit, ciutadans, ciutadanes, regidors, regidores,
alcalde, seré breu en la meva intervenció ja que avui presentem una moció en relació a la
defensa de les polítiques de lluita contra la violència masclista, violència de les dones, i avui
és el Dia internacional contra la violència de gènere. M’agradaria remarcar quatre idees
claus de què és el que estem portant avui a terme en la votació de la moció. D’una banda
tenim que el 28 de desembre aquest any farà deu anys de l’aprovació de la Llei de mesures
de protecció integral contra la violència de gènere, i farà sis anys de la Llei de les dones per
eradicar la violència de gènere. Fa poc més d’un més, el dia 15 d’octubre, Espanya va
rebre a Ginebra una menció d’honor del premi de polítiques de futur amb l’objectiu de posar
fi a la violència i l’eradicació de la violència de gènere. Malgrat això, tota la legislació en la
matèria i tots els reconeixements internacionals que hi ha, això no és prou perquè les dones
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no continuïn sent assassinades per les seves parelles o exparelles. Com a exemple
posarem que en aquest darrer mes d’agost, hi ha hagut dotze dones assassinades i durant
aquest any 2014 en van ja 44. Per tant, aquesta llei de mesures de protecció integral, la Llei
integral, no està fent la labor que en un principi va portar-se a terme. Per què?
Principalment aquesta llei està amenaçada per tres factors fonamentals, d’una banda les
retallades, que tenim el 33 % en polítiques d’igualtat de gènere, i un 22 % en la darrera
legislatura en matèries de violència de gènere. D’altra banda, tenim les reformes
legislatives, com la LRSAL, que considera com a competència impròpia la gestió de matèria
d’atenció pública. Per tant, estem dient que els serveis socials que donen atenció a les
dones en matèria d’atenció inicial a la persona afectada, no es portaran a terme
directament des de la pròpia administració local, sinó que serà una competència impròpia. I
com a exemple de reforma legislativa, podríem parlar de la Llei de custòdia imposada, ja
que hi ha moltes dones que opten per no denunciar, sinó per separar-se, i aquesta Llei va
en contra de la seva salubritat. I per últim parlaríem del factor de la crisi, aquesta crisi que
fa que es retalli i que en funció de la ideologia política es retalla d’una banda o d’una altra.
Per exemple, avui teníem un recull de premsa i la Federació de Dones de Badalona, ha
manifestat que en el darrer any han atès 103 dones víctimes de la violència masclista i
d’aquestes 103 només vint havien denunciat. Per tant, des de les administracions públiques
estem obligats, des de l’àmbit local, autonòmic i estatal, a treballar perquè aquestes dones
deixin de tenir por a denunciar per poder pal·liar aquesta lacra social que tenim que és la
violència masclista. Per tant, la finalitat d’aquesta moció és exigir tolerància zero en l’àmbit
del maltractament, demanar que s’incrementin els recursos, els serveis, reforçar les
campanyes públiques, impulsar els desplegaments i tot el número d’acords que es
plantegen en la moció.
SENYORA ASUNCIÓN GARCÍA: Continuant amb el que deia la regidora Teresa, dir que
avui no celebrem res i que avui és un dia per continuar reivindicant i no tancar els ulls.
Segons el Consell d’Europa, entre el 20 i el 50 % de les dones a Europa són víctimes de
violència a mans de la seva parella sense que hi hagi cap tipus de diferència de classe
social o de grup d’edat. Amnistia Internacional assenyala que una de cada tres dones
pateix abusos al llarg de la seva vida. Jo, tenint en compte que reivindico que és un dia de
lluita, sí que en record de totes les dones de la nostra ciutat que avui han fet un acte al
Museu, sí que m’agradaria fer, no tant una intervenció, sinó com dedicar-los a totes les
dones i a tots els homes també, perquè no podrem tenir un món millor si les dones no
deixem de patir aquesta xacra. Jo els vull dedicar un poema de Benedetti i simplement és
perquè les dones continuem tenint esperança, i es diu així, No te rindas: No te rindas, aún
estás
a
tiempo.
De
alcanzar
y
comenzar
de
nuevo,
Aceptar tus sombras, Enterrar tus miedos, Liberar el lastre, Retomar el vuelo. No te rindas
que la vida es eso, Continuar el viaje, Perseguir tus sueños, Destrabar el tiempo, Correr los
escombros, Y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, Aunque el frío queme,
Aunque el miedo muerda, Aunque el sol se esconda, Y se calle el viento, Aún hay fuego en
tu alma Aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo Porque
lo has querido y porque te quiero Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay
heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, Quitar los cerrojos, Abandonar las murallas
que te protegieron, Vivir la vida y aceptar el reto, Recuperar la risa, Ensayar un canto, Bajar
la guardia y extender las manos, Desplegar las alas E intentar de nuevo, Celebrar la vida y
retomar los cielos. Això és un d’esperança per a totes les dones, i espero que tots
continuem lluitant per acabar amb aquesta xacra social que tenim avui en dia.
SENYOR ALCALDE: Volia dir alguna cosa la regidora de la Dona?
SENYORA SALGADO: Bona tarda, primer de tot jo voldria dir que des del govern municipal
compartim el fons d’aquesta moció i condemnem qualsevol tipus de violència de gènere.
D’igual manera ens reiterem en el compromís de continuar treballant sense escatimar
esforços, per la prevenció, al detecció, la tensió, el ple suport i la recuperació de les dones
que pateixen o han patit una situació de violència, tant ells com les persones que els
envolten. Mostra d’això i conscienciat, aquest govern al mes de juny, va portar a l’aprovació
d’aquest Ple municipal, el Pla d’igualtat 2014-2017, per planificar i implementar accions de
Ajuntament de Badalona –Secretaria General –Actes Sessió núm. 17 /25-11-14
secretariageneral@badalaona.cat –www.badalona.cat

74

Secretaria General

política d’igualtat. El nostre govern està portant a terme espai d’anàlisi de casos i tallers
d’aprofundiment de l’autoestima i d’intercanvi d’experiències. Estem treballant també en la
línia de la recerca aplicada a través de la diagnosi dels col·lectius susceptibles de ser
objecte de la violència masclista, la valoració de les necessitats, l’avaluació de les
intervencions i l’aportació de millores entre d’altres. Així mateix, estem treballant amb
diversos protocols i intervencions, tant individualitzats com grupals, amb dones que han
patit o pateixen violència de gènere, així com d’orientació per als fills i les filles de les dones
ateses al servei d’atenció integral a la víctima, SAIV, servei creat per aquest govern fa tres
anys i mig. Igualment, creiem que tot això s’ha de veure complimentat amb un important
paper preventiu en l’àmbit educatiu, per aconseguir que els joves avancin cap a la
construcció d’un model sociocultural molt més just i igualitari. I és per això que nosaltres
donarem suport a aquesta moció. No obstant, ens trobem novament i un cop més, davant
d’un contingut amb un plantejament partidista i amb aquest accent polític i gent objectiu,
que pretén culpabilitzar el govern de l’estat pels problemes de violència de gènere,
barrejant reformes i lleis, sense tenir en compte aquest problema és una xacra, com deia
vostè, senyora regidora d’Iniciativa, de la nostra societat, que malauradament perdura en el
temps independentment del govern que en aquell govern estigui davant de l’estat. Per tant,
reitero el nostre recolzament i tolerància zero evidentment, i la votarem a favor.
SENYOR ALCALDE: Per tant, entenc que la votaríem tots. Sí que aclarir això últim que ha
dit la regidora. Jo crec que ens hem de quedar amb l’important, l’important és que ho votem
a favor tots. Ara, aquest migdia, aquest matí quan hem fet junta de portaveus, en la qual jo
com a alcalde hi sóc present, jo he demanat als grups que presentaven aquesta proposta,
que dins de l’explicació d’aquesta moció, dins del text, hi ha un paràgraf que és una
acusació directa cap al govern central. Jo els he fet una petició dient que ja que en la part
expositiva, que no eren els acords, perquè en els acords hi estem d’acord, però en la part
expositiva, es recollia un paràgraf, que no el llegiré, el tinc aquí, que era un atac directe al
govern central, i que en un tema com aquest consideràvem que hauríem d’intentar votar
entre tots, arribar a una proposta mínimament conjunta. No s’ha acceptat, no s’ha acceptat,
per què? Perquè jo crec que hi havia una clara voluntat que el govern de Badalona no
votéssim a favor d’aquesta proposta, per què? Per dir, “veieu com els del PP són molt
dolents”. Nosaltres no ens perdrem amb el politiqueig barat. Amb la idea hi coincidim, deixo
recollit i consta en acta que estem absolutament en contra, concretament del paràgraf 4 de
la part expositiva, i així vull que quedi recollit en l’acta, però que en els acords i en l’esperit
de la proposta hi votarem a favor. I si algú pretenia quedar-nos que el govern de Badalona
o el Partit Popular ens quedéssim al marge, no ho ha aconseguit, el motiu és suficientment
important, per deixar de costat els interessos polítics i centrar-nos amb l’important, que és
el suport a les dones que són víctimes de la violència masclista. Gràcies.
Votació.
La moció precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 26.
SENYOR ALCALDE: Passaríem a la següent moció que la presenta el PSC en defensa i
suport clubs esportius de base.
AP-2014/3025 Moció que presenta el grup municipal de PSC, en defensa i suport als
clubs esportius de base.
Atès que l’Esport està ara més amenaçat que mai. Que les mesures en matèria esportiva
que està adoptant el Govern de l’Estat, en un intent de complir amb els seus objectius
electorals, recaptatoris i pressupostaris, estan posant en perill la supervivència de clubs i
entitats esportives, així com la permanència en aquestes d’entrenadors, esportistes i
professionals que volen aportar la seva experiència i formació al col·lectiu d’una manera
altruista i voluntària realitzant una magnifica tasca al voltant de l’Esport de base.
Atès que en l’actual legislatura, el món de l’esport en general i el dels clubs en particular ha
hagut d’afrontar mesures tant dures del Govern de l’Estat com la pujada de l’IVA del 8 al
21% per l’ús d’instal·lacions esportives.
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Atesa la amenaça que penja sobre el món de l’esport d’imposició de la Llicència Esportiva
Única, que persegueix com a únic objectiu recentralitzar l’esport, limitar greument els
ingressos de les federacions catalanes, augmentar els costos dels esportistes que vulguin
competir i envaeix, una vegada més, les competències de la Generalitat de Catalunya en
matèria esportiva.
Atès que, des de l’1 de novembre, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha iniciat una
campanya que, sota la denominació “Regularización laboral de la actividad desarrolada en
los clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro”, posa en greu perill la supervivència
de l’esport de base. Una mesura que llença pel terra el magnífic treball i la insubstituïble
funció que realitzen centenars de clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.
Atès que el que hi ha al darrera d’aquesta mesura és l’atac al gran moviment de voluntariat
esportiu sense ànim de lucre que fins ara realitzava una funció fonamental i imprescindible
en els clubs i associacions esportives catalanes i de l’Estat Espanyol, de la mateixa manera
que la resta de països de la Unió Europea.
Atès que la voluntat del Govern és rebaixar aquesta tasca altruista a una relació
exclusivament laboral, cosa què, entre d’altres perjudicis, provocarà l’increment de les
despeses derivades de la pràctica esportiva de base casi en un 50%; eliminant de cop la
important funció social d’interès general que realitzen els clubs esportius de base i en gran
mesura, abocant-los a l’empobriment o fent desaparèixer irremeiablement molts d’ells.
Atès que l’efecte immediat de tot plegat serà l’augment de la desigualtat d’oportunitats i
l’escletxa social en matèria esportiva, limitant i vetant a una part important de la població
l’accés al seu dret a l’esport en condicions d’igualtat per motius de renda.
Es per tot això, que els Grups Municipals Socialista, ..., proposem a l’Ajuntament Ple els
següents,
Acords
Primer.- Instar al Govern de l’Estat i als organismes competents que aturin i revisin el pla
d’inspeccions massives a l’esport de base que ha estat considerat en el sector com una
causa general que els sanciona socialment de manera injusta, sense que hagi causa
objectiva que ho demandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar aquestes
mesures.
Segon.- Instar al Govern de l’Estat a revisar i proposar les alternatives necessàries per
regular convenientment les activitats remunerades que es realitzen dins de l’àmbit de les
entitats esportives, en el marc del Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base,
d’acord amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat
esportiva, alhora que no exclogui a ningú per la seva situació; així també, proposar les
mesures oportunes per assegurar el manteniment de la xarxa consolidada de voluntariat
esportiu, que realitza una tasca altruista i la compensació econòmica de la qual per les
despeses ocasionades per l’activitat que realitzen, en cap cas pot ser considerada com a
salari.
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat, amb
participació de les federacions esportives i el teixit associatiu del sector, a acordar un Pla de
Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, incorporant la prestació dels diferents de
serveis que realitzen els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre..
Quart.- L’Ajuntament donarà suport, dins les seves possibilitats, a totes les entitats del
municipi, i les acompanyarà amb els recursos tècnics disponibles per a la seva
regularització si la situació particular ho requereix.
Cinquè.- Donar trasllat dels acords al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, al President
de la Generalitat de Catalunya, al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, a les
entitats municipalistes (ACM i FMC), a la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC),
a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), al Consell Esportiu Barcelonès
Nord, a Badalona Basquet Base, a la Federació Catalana d’Esports per a Minusvàlids i a
Badalona Associació de Futbol.
Esmena “in voce” presentada pel grup municipal d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa.
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Esmena “in voce” presentada pel grup municipal d’Iniciativa per Catalunay Verds-Esquerra
Unida i Alternativa en el sentit que el punt cinquè es substitueixi pel text següent: “Donem
suport als entrenadors de base cara al reconeixement dels seus títols que en aquests
moments s’està posant en qüestió”, i en conseqüència l’acord cinquè passa a ser el sisè”
SENYOR SERRA: Breument, perquè parlant d’esports, com que ja veig que anem quedant
pocs en aquest Ple deu ser que ja ha començat el Barça i la gent ja va marxant...
SENYOR ALCALDE: Jo, com que sóc de l’Espanyol, com vostè sap, no tinc problema.
SENYOR SERRA: Als que ens agrada el futbol, encara que no fóssim gaire de Barça,
també pot està bé, també hi ha un Bayer-Manchester City, que també està bé, en fi, hi ha
gent a qui li agrada l’esport en general sense necessitat d’estar aficionat a uns colors
determinats. Però la veritat és que aquesta moció que també fa referència, ho dic pel que
deia vostè abans, aquesta moció també fa referència al govern de l’Estat, hi ha una
iniciativa que també ha aportat el Govern de l’estat, però la nostra voluntat al posar aquest
paràgraf aquí, no és que el PP no ho voti, el que voldríem és que el PP també ho voti i que
ho faci igual que ho va fer a la mateixa moció, més o menys, a una preventiva, sobre el que
ara estem portam, que vam presentar aquí fa un any i mig més o menys, al juny del 13 més
o menys, ho hem mirat avui quan l’havíem presentat, la vam presentar al juny del 13, en la
qual s’avisava que hi havia tot un moviment i tota una llei en la qual s’anava a fer unes
inspeccions als clubs esportius amateurs i que això podia suposar una greu problemàtica
per a totes les persones i per a tots els clubs que d’alguna manera no tenen ingressos
suficient per fer front a què hi hagi una regularització de les persones que en el seu temps
lliure fan d’entrenadors, fan de monitors i que tot això no era un frau a Hisenda, ni un frau a
la Seguretat Social, sinó que era una col·laboració voluntària. Això estem parlant de fa un
any i mig i tot això ha quedat en res i tot això s’ha fet. Aquí hi ha unes inspeccions, hi ha
unes sancions, però en canvi tampoc hi ha unes denúncies, o sigui no hi ha gent que
denunciï perquè es facin aquestes inspeccions, i és clar, el que passa és que moltes de les
entitats esportives amateurs es troben amb un problema que ja veien a venir però que ara
els està passant. A tot això sumin-li que hi ha l’IVA de tots aquests clubs que han de pagar
també que ha passat del 8 al 21 %, cosa que és una problemàtica per a molts dels gimnàs i
per les entitats també que han vist un augment de les despeses d’un 13 % així d’un any per
l’altre, i tot això junt i tot això plegat fa que tornem a portar aquesta moció que espero que la
tornem a votar tots i que d’alguna manera el que fem és reflectir allò que diuen tots els
clubs de bàsquet, de petanca i de futbol de la ciutat i de tots els esports que hi ha a la ciutat
i també a Catalunya. Hi ha un malestar evident perquè es considera que aquí s’estan fent
unes inspeccions que no toquen i unes sancions que tampoc toquen. I per tant, aquí la
qüestió està, sigui de qui sigui la responsabilitat, sigui del govern de l’estat, sigui de la
Generalitat, és igual, el que hem de fer que tot això s’aturi, que no passi i que aquesta tasca
voluntària, perquè estem parlant de tasques voluntàries que fa moltíssima gent, es puguin
continuar fent com es feien abans sense necessitat que això comporti cap mena de sanció,
perquè la veritat és que no és molt lògic que això passi. Per tant, tornem a reiterar el que ja
vam dir fa un any i mig, intentem que anant tots junts, com a mínim quedi palès que el Ple
de l’Ajuntament de Badalona dóna suport a la tasca amateur que fan la majoria dels clubs
esportius de la nostra ciutat, com a mínim em sembla que això és el que hauria de votar
avui aquest Ple.
SENYOR SAGUÉS: Només donar suport a aquesta moció, totalment d’acord, i faig una
proposta per si es pot acceptar una esmena in voce d’un afegitó, d’un punt més, que fa
referència a la problemàtica que s’ha generat aquests dies sobre el reconeixement dels
títols d’entrenadors que estan patint molts entrenadors de base, fonamentalment de la
Federació de Bàsquet, però també que afecta a altres esport i que em consta que avui
mateix a la nostra ciutat, segurament a aquesta mateixa hora, hi ha una reunió de desenes
d’entrenadors i entrenadores joves de la nostra ciutat amb aquesta problemàtica. Per tant,
jo els faig la proposta d’afegir un punt més que digui que donem suport a la reivindicació
dels entrenadors de base de cara al reconeixement dels seus títols que en aquests dies
s’està posant en qüestió. Si el Partit Socialista l’accepta?
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SENYOR SERRA: Sí, sí, però em sembla que encara no ens toca dir-ho no?
SENYOR SUBIRANA: Nosaltres donaríem suport perquè també coincidim plenament amb
la moció, i fins i tot l’aportació que fa Iniciativa per Catalunya, que també som coneixedors
d’aquesta problemàtica, també nosaltres votaríem a favor de l’esmena in voce, sempre i
quan el Partit Socialista, que és qui la presenta, l’accepti. Per tant, votaríem l’esmena i la
moció incorporada a favor.
SENYOR FERNÁNDEZ: Gràcies alcalde, jo volia fer un oferiment, perquè abans ho parlava
amb el president del grup municipal de Convergència i Unió. Jo crec que aquesta moció és
un pèl partidista i al final no està del tot actualitzada, i se m’ha avançat el Carles Sagués
amb això de les titulacions que és pel que ara mateix en aquests moments hi ha centenars
de persones reunides al pavelló de Països Catalans amb la col·laboració de l’Ajuntament,
perquè aquesta reunió ha tingut la col·laboració de l’Ajuntament per parlar d’allò que afecta
a onze mil entrenadors i és un canvi de normativa del Departament d’Ensenyament que fa
que una persona, un entrenador que té un títol d’entrenador per entrenar equips de primera
divisió a ACB, no pugui entrenar a Catalunya a un equip de premini i jo crec que aquesta
una mica ha estat la gota que ha fet vessar el got de la reivindicació que porten molts
mesos duent a termes molts clubs. Hi ha també un estat d’alarma produït per la Generalitat
de Catalunya i alguns partits a Catalunya sobre el tema de les inspeccions, perquè les
inspeccions, jo li preguntaria al senyor Serra si coneix, a banda del Club de Futbol
Badalona, d’algun club de la ciutat que hagi tingut alguna inspecció? No n’hi ha cap ni un,
cap ni un, i sinó me’l presenta i cap problema, però és que a dates de principi d’aquest any,
des de 2009 fins a principis d’aquest any, hi havia hagut 12 inspeccions a tota Catalunya,
que no s’han fet d’ofici, sinó que s’han fet en base a denúncies de “treballadors” d’aquestes
entitats, i aquí de Badalona tenim més de 80 entitats esportives, més de 80, i només una ha
estat inspeccionada a instàncies d’una denúncia que se li va fer per part d’un treballador.
Per tant, aquest estat d’alarma en quant a les inspeccions de la Seguretat Social, és un
estat d’alarma provocat per alguns partits i per la Generalitat de Catalunya que jo crec que
no té fonament. Per tant, jo faig una proposta que crec que és sincera i que crec que va en
el camí de no polititzar, que és l’esport, i és, escoltin, retirin la moció, parlem amb els clubs,
de futbol i de bàsquet i altres clubs de la ciutat, consensuem una moció que tingui com
afegit també el tema de les titulacions, que jo crec que és quelcom molt important, i
presentem una moció unitària al Ple de desembre, que crec que és el que s’ha de fer,
perquè al final aquest és un tema que no ha d’entrar en camins polítics.
SENYOR SERRA: Puc parlar? Bé, em sembla que aquí som polítics que podem parlar de
política i donar-li una vesant política a temes socials i a problemàtiques que hi ha. Per tant,
no ho veig contraproduent que segons què tingui un toc polític. D’altra banda, nosaltres
portem aquí una moció que en el seu tercer punt, que de fet és l’important, reclama un pla
de suport econòmic i millora de l’esport base, un pla de suport econòmic i millora de l’esport
base, més enllà del tema de les inspeccions. Per tant, suposo que estem tots d’acord en
què es pot votar aquí un pla de millora de l’esport base, si a més a més, sense que tingui
massa a veure, però aquí també ja que estem parlant d’esport base, doncs plantegen
aquest problema de la titulació dels entrenadors de bàsquet, doncs cap problema, l’afegim i
fem un pac d’esport base que crec que a més és adient i també encaixa bé. Retirar-la per
tornar a fer el mateix més o menys d’aquí quinze dies, perquè el Ple de desembre com
aquell que diu és d’aquí a quinze dies, ho trobo absurd. Per tant, aquí hi ha una proposta
clara, concreta, celebro que segons vostè tot això només sigui pànic i que no obeeixi a
realitats, però sí que és cert que hi ha inspeccions, que n’hi ha a Catalunya, que n’hi ha
també a Badalona, i que d’alguna manera el que volem és un pronunciament, i per això la
portem com molts d’altres temes, un pronunciament del Ple de l’Ajuntament de Badalona
respecte a una qüestió que està portant el govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya.
Per tant, des d’aquest punt de vista entenem que no està de més expressar un suport a un
Pla que diu de millora de l’esport base i a més, que s’incorpori amb una esmena in voce
que a nosaltres ens sembla bé, un reconeixement cap a una millora dels títols dels
entrenadors, cap problema. Per tant, nosaltres la mantenim, acceptem l’esmena que ha

Ajuntament de Badalona –Secretaria General –Actes Sessió núm. 17 /25-11-14
secretariageneral@badalaona.cat –www.badalona.cat

78

Secretaria General

presentat el senyor Sagués en nom d’Iniciativa – Esquerra Unida i evidentment creiem que
és el que toca.
SENYOR ALCALDE: D’acord, doncs passaríem a la votació de l’esmena primer, entenc, a
favor de l’esmena tots i amb el vot en contra del Partit Popular pels motius que ha explicat
el regidor. Al desembre, em diu el regidor que presentarem una proposta, entenem més
ajustada a la realitat de la problemàtica i esperem que sigui consensuada per tothom.
L’esmena queda incorporada i ara passem a votar la moció, el mateix posicionament? Pe
tant, queda aprovada tal com ha quedat expressat.
Votació de l’esmena.
L’esmena precedent va ser aprovada per majoria absoluta.
Vots a favor: 15, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
Vots en contra: 11, del grup municipal del Partit Popular.
Votació de la moció.
La moció prèvia incorporació de l’esmena aceptada va ser aprovada per majoria absoluta.
Vots a favor: 15, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
Vots en contra: 11, del grup municipal del Partit Popular.
La moció prèvia incorporació de l’esmena acceptada va ser aprovada amb el redactat
següent:
“Atès que l’Esport està ara més amenaçat que mai. Que les mesures en matèria esportiva
que està adoptant el Govern de l’Estat, en un intent de complir amb els seus objectius
electorals, recaptatoris i pressupostaris, estan posant en perill la supervivència de clubs i
entitats esportives, així com la permanència en aquestes d’entrenadors, esportistes i
professionals que volen aportar la seva experiència i formació al col·lectiu d’una manera
altruista i voluntària realitzant una magnifica tasca al voltant de l’Esport de base.
Atès que en l’actual legislatura, el món de l’esport en general i el dels clubs en particular ha
hagut d’afrontar mesures tant dures del Govern de l’Estat com la pujada de l’IVA del 8 al
21% per l’ús d’instal·lacions esportives.
Atesa la amenaça que penja sobre el món de l’esport d’imposició de la Llicència Esportiva
Única, que persegueix com a únic objectiu recentralitzar l’esport, limitar greument els
ingressos de les federacions catalanes, augmentar els costos dels esportistes que vulguin
competir i envaeix, una vegada més, les competències de la Generalitat de Catalunya en
matèria esportiva.
Atès que, des de l’1 de novembre, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha iniciat una
campanya que, sota la denominació “Regularización laboral de la actividad desarrolada en
los clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro”, posa en greu perill la supervivència
de l’esport de base. Una mesura que llença pel terra el magnífic treball i la insubstituïble
funció que realitzen centenars de clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.
Atès que el que hi ha al darrera d’aquesta mesura és l’atac al gran moviment de voluntariat
esportiu sense ànim de lucre que fins ara realitzava una funció fonamental i imprescindible
en els clubs i associacions esportives catalanes i de l’Estat Espanyol, de la mateixa manera
que la resta de països de la Unió Europea.
Atès que la voluntat del Govern és rebaixar aquesta tasca altruista a una relació
exclusivament laboral, cosa què, entre d’altres perjudicis, provocarà l’increment de les
despeses derivades de la pràctica esportiva de base casi en un 50%; eliminant de cop la
important funció social d’interès general que realitzen els clubs esportius de base i en gran
mesura, abocant-los a l’empobriment o fent desaparèixer irremeiablement molts d’ells.
Atès que l’efecte immediat de tot plegat serà l’augment de la desigualtat d’oportunitats i
l’escletxa social en matèria esportiva, limitant i vetant a una part important de la població
l’accés al seu dret a l’esport en condicions d’igualtat per motius de renda.
Es per tot això, que els Grups Municipals Socialista, ..., proposem a l’Ajuntament Ple els
següents,
Acords
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Primer.- Instar al Govern de l’Estat i als organismes competents que aturin i revisin el pla
d’inspeccions massives a l’esport de base que ha estat considerat en el sector com una
causa general que els sanciona socialment de manera injusta, sense que hagi causa
objectiva que ho demandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar aquestes
mesures.
Segon.- Instar al Govern de l’Estat a revisar i proposar les alternatives necessàries per
regular convenientment les activitats remunerades que es realitzen dins de l’àmbit de les
entitats esportives, en el marc del Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base,
d’acord amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat
esportiva, alhora que no exclogui a ningú per la seva situació; així també, proposar les
mesures oportunes per assegurar el manteniment de la xarxa consolidada de voluntariat
esportiu, que realitza una tasca altruista i la compensació econòmica de la qual per les
despeses ocasionades per l’activitat que realitzen, en cap cas pot ser considerada com a
salari.
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat, amb
participació de les federacions esportives i el teixit associatiu del sector, a acordar un Pla de
Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, incorporant la prestació dels diferents de
serveis que realitzen els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre..
Quart.- L’Ajuntament donarà suport, dins les seves possibilitats, a totes les entitats del
municipi, i les acompanyarà amb els recursos tècnics disponibles per a la seva
regularització si la situació particular ho requereix.
Cinquè.- Donem suport als entrenadors de base cara al reconeixement dels seus títols que
en aquests moments s’està posant en qüestió.
Sisè.- Donar trasllat dels acords al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, al President de
la Generalitat de Catalunya, al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, a les
entitats municipalistes (ACM i FMC), a la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC),
a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), al Consell Esportiu Barcelonès
Nord, a Badalona Basquet Base, a la Federació Catalana d’Esports per a Minusvàlids i a
Badalona Associació de Futbol.”
AP-2014/3027 Moció que presenta el grup municipal de CiU, per la cessió avançada
del tram del carrer Eduard Maristany al terme municipal de Badalona afectat pel
projecte de desenvolupament urbanístic de l'antiga central tèrmica de Badalona i
Sant Adrià.
Atès que l’entorn de l’antiga central tèrmica ubicada en terme municipal de Badalona i Sant
Adrià del Besòs és objecte d’un projecte d’urbanístic impulsat el Consorci del Besòs i
l’empresa ENDESA, propietària de la instal·lació que ha entrat en desús.
Atès que l’Ajuntament de Badalona no forma part del Consorci que està desenvolupant el
projecte d’urbanització, que inclou actuacions en el tram que va des del Port de Badalona
fins al propi recinte de l’antiga central tèrmica.
Atès que en el marc de les actuacions que ja s’han realitzat, especialment en matèria de
deconstrucció de la central, l’estat de degradació del l’entorn és important, especialment al
carrer Eduard Maristany, i requereix una intervenció urgent, que podria passar per una
cessió avançada del vial al consistori perquè es pugui urbanitzar el més aviat possible i
eliminar els problemes de seguretat que genera el seu estat actual.
Atès que més enllà d’aquesta grans projectes hi ha actuacions urgents al barri de La Mora
que requereixen la implicació de l’Ajuntament de Badalona.
Ateses aquestes consideracions, a l’Ajuntament Ple proposem els següents
ACORDS
1. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta el govern municipal a sol·licitar a ENDESA la
cessió avançada de la titularitat de la zona de l’antiga central tèrmica corresponent al terme
de Badalona, per tal de fer-hi una urbanització, especialment al carrer Eduard Maristany,
que hi garanteixi la seguretat viària, per a repercutir-ho posteriorment a la companyia quan
es desenvolupi el planejament pendent de tramitar.
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2. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta el govern municipal a sol·licitar la integració al
Consorci del Besòs per a poder participar en l’elaboració del projecte d’urbanització de la
façana marítima que inclou actuacions al terme municipal de Badalona, en tot el tram litoral
que va des del port fins a la frontera amb Sant Adrià.
3. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta el govern municipal a realitzar, en el menor
període de temps possible, diferents actuacions de microurbanisme i de gestió del transport
públic al barri de la Mora q
ue permetin millorar la connectivitat de la zona i els serveis
que reben els seus veïns, com ara la instal·lació de marquesines a les parades d’autobús
on per la seva ubicació sigui possible, la coordinació dels horaris de la línia B7 amb el
d’altres mitjans de transport públic com el tren, o l’estudi de la viabilitat d’incloure altres
línies d’autobús pel barri.
4. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta el govern municipal a informar de totes
aquestes actuacions a les associacions de veïns presents a la zona, facilitant-los la
participació en el procés de presa de decisions.
5. L’Ajuntament de Badalona informarà d’aquests acords al Consorci del Besòs, a la
delegació d’ENDESA a la demarcació de Barcelona, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a
l’empresa TUSGSAL, i a les associacions de veïns de la façana marítima i de La Mora.
SENYOR ALCALDE: Passaríem a la següent moció que fa referència a una moció de
Convergència i Unió per la cessió avançada del tram del carrer Eduard Maristany al terme
municipal de Badalona afectat pel projecte de desenvolupament urbanístic de l’antiga
central tèrmica de Badalona i Sant Adrià.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Jo crec que hi podem estar d’acord. Vol prendre la paraula
senyora Rius?
SENYORA RIUS: Gràcies senyor alcalde. No és que no funcioni el micròfon sinó que avui
si que no tinc veu. A veure, si el govern està d’acord i accepta tots els punt de la moció,
evidentment la meva defensa seria molt breu. Nosaltres, com a grup municipal de
Convergència i Unió vam tenir una reunió amb els veïns de La Mora, ens vam traslladar
tota una sèrie d’inquietuds que hi havia a la zona. A partir d’aquí el que hem fet ha estat
doncs demanar reunions, per exemple, amb la gent que porta tot el tema de transport de
l’Àrea Metropolitana, amb la gent del Consorci del Besòs i hem estat veient que en aquí
s’estan fent tota una sèrie d’actuacions i això ens ha motivat a entrar aquesta proposta en
la qual entenem que totes les peticions que hi ha són absolutament raonables i, moltes són
factibles en el sentit de què s’avanci aquesta cessió de vial corresponent a Eduard
Maristany, que ho urbanitzi l’ajuntament i que després ho repercuteixi quan es faci tota la
reforma urbanística de la zona. També demanem que, ja que en aquests moments tenim el
Consorci del Besòs que és una entitat constituïda pels ajuntaments de Barcelona, Sant
Adrià, Santa Coloma i Montcada i Reixac que estan realitzant tot el planejament de la zona,
tota aquesta reforma de les tèrmiques de Sant Adrià, però que una part afecta a Badalona i
que no només estan treballant en la part que afecta a Badalona, sinó que també estan
realitzant avantprojectes del que suposa moure el col·lector que va a primera línia de mar.
També estan fent avantprojectes de tot el que seria la regeneració de les platges de La
Mora i estan també fent un avantprojecte del que seria una millora del Passeig Marítim, fins
al port. Entenem que l’Ajuntament de Badalona hauria de forma part d’aquest consorci per
tal de poder incidir també en el disseny de tota aquesta zona. I a més a més, també, donem
suport a una reivindicació antiga que és el tema de millorar la connectivitat amb el transport
públic, amb l’autobús i entenem que també seria possible moure una mica els horaris per
tal d’adequar-los a que realment l’autobús els hi sigui més útil, sobretot quan hi ha
arribades, o sigui que connecti o que estigui més bé coordinat amb les arribades i sortides
dels trens i així com amb l’entrada dels nens a l’escola, que és el que demanen els veïns.
En aquest sentit, l’Àrea Metropolitana, per exemple, estava disposada també a fer una
enquesta tant a la zona de La Mora com la zona de la façana marítima per veure realment
quines són les necessitats dels veïns i veure si seria possible o si seria interessant ampliar
la freqüència de la B7 a altres horaris dels que s’estan fent actualment. Per tant, doncs,
creiem que tot això l’Ajuntament ho hauria d’haver fet i per això presentem aquesta moció i
esperem que tots els grups hi donin suport i que el govern del PP doncs arribi a tirar
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endavant totes aquestes accions que creiem que són perfectament possibles. Moltes
gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Si no hi ha cap més intervenció, dir que estem treballant en
aquesta direcció des de fa setmanes amb els veïns i amb diferents àmbits per intentar
donar resposta a la major part d’aquestes demandes que han fet els veïns. Anunciar-li
també, senyora Rius, que la primer quinzena de desembre ja hi ha prevista una trobada
amb l’alcalde de Sant Adrià del Besòs per parlar del tema del Consorci del Besòs i per
parlar de tot el desenvolupament de l’entorn de les tres xemeneies de la FECSA i que
estem avançant en aquesta direcció. Per tant, com que jo crec que suma aquesta proposta
nosaltres li donaríem suport i entenc que hi votem tots de forma unànime.
Votació.
La moció precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 26.
SENYOR ALCALDE: Passaríem a la següent moció que presenta el grup municipal d'ICVEUiA de rebuig a l’acord comercial d’associació transatlàntica per al comerç i la inversió TTIP- entre la Unió Europea i els Estats Units. Ull que aquesta és... bé, els acords.
AP-2014/3029 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA de rebuig a l'acord
comercial d'associació transatlàntica per al comerç i la inversió-TTIP- entra la UE i els
EEUU.
Atès que l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l'Acord Transatlàntic de
Comerç i Inversió (TTIP per les seves sigles en anglès), va molt més allà del comerç ja que
l'acord tindrà un impacte ampli i irreversible en molts aspectes de la nostra vida quotidiana.
Especialment en la salut, l'alimentació, el treball, la seguretat dels productes, el medi
ambient, els drets laborals i les polítiques de privadesa. Fins i tot podria canviar
profundament la manera en què usem les institucions democràtiques per establir
regulacions en tots aquests camps, assaltant, per tant, els drets de la ciutadania.
Atès la falta de transparència que està caracteritzat les negociacions del TTIP, és una
vulneració en el dret de tot ciutadà a saber el que s'està negociant en el seu nom. El
mandat de negociació que el Consell de la UE va donar a la Comissió encara està
classificat com un document secret. Fins i tot als membres del Parlament Europeu que
exerceixen un paper important en les relacions comercials d'Europa, ja que pot vetar els
acords comercials (com va fer amb l'Acord Comercial Antifalsificación, ACTA), només se'ls
permet l'accés limitat als textos de negociació.
Atès que un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de solució de
controvèrsies inversora-estat que permetria als inversors estrangers eludir als tribunals
nacionals i presentar les seves queixes directament als tribunals internacionals d'arbitratge.
Es tracte d'un privilegi per a les empreses més poderoses injustificable entre dos subjectes
polítics amb tribunals de justícia desenvolupats i plenament operatius. Així, si un tribunal
d'arbitratge conclou que les polítiques decidides democràticament podrien reduir els guanys
projectats d'un inversor, aquest mecanisme podria obligar a un govern a pagar milers de
milions en danys i perjudicis. Això limitaria la llibertat democràtica per legislar sobre
assumptes ambientals, de salut i financers, entre altres. Aquest tipus de mecanismes ja
existeixen en altres acords comercials i els resultats han estat desastrosos: sancions
milionàries a Austràlia per la seva legislació antitabac, sancions a Argentina per impostos
sobre l'Energia, a Canadà per una moratòria al fracking, a Alemanya per la seva política
energètica, a Eslovàquia per paralitzar privatitzacions d'hospitals. Exemples que demostren
que és un pseudo tribunal format per defensors dels interessos de les empreses que les
anteposa a les lleis i a la pròpia democràcia.
Atès el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una àmplia varietat de
sectors, es veuria encara més afectades per l'establiment d'un Consell de Cooperació
Regulatòria (CCR) entre els EUA i la UE. El concepte bàsic que persegueix aquest
organisme és simple: abans d'elaborar la nova legislació (en alguna de les matèries
afectades pel TTIP, com la matèria ambiental o de consum, drets laborals o preocupacions
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agrícoles, etc) un organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE i de representants
d'empreses, tindran l'oportunitat d’"analitzar" prèviament possibles impactes d'aquesta
legislació en els interessos dels seus negocis. Els lobbies empresarials, per tant, podran
coordinar estratègies per bloquejar els esforços legislatius, fins i tot abans que s'engeguin.
Atès que els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del treball de
l'Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció sobre la llibertat sindical i
el dret de negociació col·lectiva. L'agenda de negociació del TTIP mostra que no hi ha cap
ambició d'avançar en major protecció dels drets laborals.
Atès que el TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de l'aplicació de
conceptes com el "reconeixement mutu" dels estàndards i altres estratègies, poden tenir
indirectament el mateix efecte, encara que sense canviar formalment cap reglament de la
UE. Sobre la base del "reconeixement mutu", les empreses transnacionals podrien utilitzar
les seves empreses subsidiàries en l'altre continent per aprofitar els avantatges de les
diferències en la regulació. A la pràctica, s'anul·laria de manera efectiva el dret de regular i
es fomentaria un dúmping desregulador sense precedents.
Atès que un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes europees establertes
per als serveis d'interès públic. Per exemple, facilitaria la privatització dels serveis d'aigua, o
limitaria fortament les opcions per a l'adjudicació de les licitacions públiques en funció de
criteris ecològics o socials. Creiem que és un atac inacceptable a les clàusules socials i
ambientals en la contractació pública, la protecció de determinats sectors econòmics que
són essencials i la defensa de béns públics, que tindrà un impacte molt negatiu a les
polítiques desenvolupades a l’àmbit local.
Atès que la protecció de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual sigui un pilar
de la identitat europea. No obstant això, el fet que no s'inclogui l'excepció cultural en els
esborranys TTIP, podria perjudicar seriosament a la indústria del cinema i a la cultura en
general.
Atès que les negociacions comercials recentment concloses del Tractat de Lliure Comerç
Canadà-UE (ZETA) ja van en aquesta línea, el TTIP promouria la carrera mundial d'acords
comercials bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha estat una força impulsora des de
l'any 2005, soscavant el multilateralisme comercial. De la mateixa manera, EUA evita el
multilateralisme allà on hagi estat desafiat i ara vol formar un club exclusiu amb la UE. En el
mig termini, això podria fins i tot afeblir la posició de la UE al món. Podria suposar la
formació de blocs econòmics rivals, sotmetent als països més febles i més pobres a normes
en les quals no han tingut cap manera d'influir, amenaçant a la cooperació mundial i afeblint
les iniciatives de reforma del sistema de comerç global per enfrontar millor els desafiaments
globals comuns, especialment el canvi climàtic i la protecció del medi ambient.
Atès que la firma d’aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la porta del darrera
que afectaria directament a matèries tant sensible, com la salut, el medi ambient o els
serveis públics, entre ells els serveis que presta el món local, amb una clara voluntat de
privatitzar i laminar competències i capacitats a les institucions públiques.
Per tot això, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
ACORDS
Primer.- Declarar a aquest Municipi de BADALONA com a Municipi insubmís i oposat al
TTIP, defensant els serveis públics bàsics per a la solidaritat i redistribució social.
Segón.- Sol·licitar del Ministeri d'Administracions Públiques del Govern de la Nació el seu
suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels anomenats serveis
socialment
útils.
Tercer.- Sol·licitar del Ministeri d'Economia la suspensió de les negociacions del TTIP i
altres
acords
comercials
similars,
amb
la
finalitat
d'aconseguir:
● que mecanismes com el ISDS no siguin inclosos en aquest ni cap altre tractat.
● defensar l'actual política reguladora de la UE i dels seus Estats de manera que no es
perdin competències en matèries de legislació social, protecció al consumidor i medi
ambient.
● que el tractat no es limiti a objectius merament econòmics, i que se li doni la mateixa
importància i siguin tractats d'igual forma en l'acord, els objectius socials i els ambientals.
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● que s'acabi l'actual falta de transparència de les negociacions, es faci pública tota la
informació i s'obri un debat públic en la UE i els seus respectius parlaments nacionals.
● que els serveis públics i la propietat intel·lectual siguin exclosos de l'acord.
Quart.- Traslladar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió Europea, així
com als grups parlamentaris del Parlament europeu, del Congrés i el Senat de l’Estat
espanyol.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, jo crec que ens ha quedat clar a tots, no? Val, doncs vinga.
Seguim.
SENYORA GARCIA: No, crec que no, perquè si hagués quedat clar segurament haguessin
votat a favor en el Parlament espanyol fa uns dies, uns mesos, ara miraré la data, on es va
plantejar una moció per part de l’esquerra plural a on es parlava d’aquest tema i que es
pogués parlar i informar a la ciutadania d’allò que s’estava pactant per part dels Estats Units
i de la Comunitat Europea i que no passaria per les nacions, perquè el que es demanava és
informació i després fer un referèndum sobre aquests temes. Aquest tema, el primer que
molta gent m’ha dit quan nosaltres vam presentar aquesta moció és el de sempre, que
aquest tema no toca a l’Ajuntament, que és un acord de progrés entre el comerç i
inversions i que el nostre text reflexa una política antineoliberal, etc, etc, molt radical. I jo
dic, que aquest tractat, que és molt llarg i allò del TTIP és el nom o la traducció de l’anglès
sí que afecta a tota la ciutadania de tot Europa i dels Estat Units, evidentment, i el que
anem a fer és a perdre drets i que la ciutadania no conegui allò que està negociant altres, i
què a, més a més perdem, allò que dèiem d’una mínima participació, ni tan sols la de votar
cada 4 anys, no ens comentaran, no ens consultaran temes tan importants que afectaran
no només al tema d’inversions, sinó també al tema de drets, de drets socials, de drets
laborals i de drets des de qüestions a nivell mediambientals, de tots. Vull dir que afecten
sobretot a dret públics, des de l’educació, salut, etc, etc. Per tant, jo crec que això no
només és important sinó importantíssim, i posaré un exemple perquè probablement estem
cansats i no és un tema fàcil, però sí que voldria dir que una vegada que es decideixi o que
s’aprovi aquest tractat que no votarem els ciutadans dels països que formem part de la
Comunitat Econòmica Europea, un tractat que s’està negociant d’esquenes, fins i tot als
eurodiputats, hi ha una comissió i està catalogat de secret, s’han filtrat alguns documents i
sabem que s’està negociant, però no poden accedir, és més han posat un segell de què
això és secret durant 30 anys, per tant, ni tant sols els representants dels pobles poden
consultar que és allò que s’està decidint des de fa molt temps i que hi ha una comissió que
en formen part grans multinacionals que són les que estan assessorant i arribarà un
moment, si això s’aprova, que no podrem dir com a Estat que no a una llei que s’aprovi i
que afecti o que pugui intervenir en aquells interessos a nivells privats. L’exemple va a ser
molt clar, si entre dos integrants internacionals que estan treballant a Estats Units o aquí,
per exemple, a Catalunya, diguem-ne, el nostre país, diguen-ne també que haguéssim
aconseguir la independència, una mica estranya perquè Convergència va votar en contra
de què es fes aquest referèndum a nivell estatal, però bé, som independent i tenim una llei
que protegeix a nivell laboral als treballadors d’una empresa que esta en un costat i en un
altre, aquesta empresa pot dir que com que aquí paguen més als treballadors ells surten
perdent i què passarà? Doncs que l’Estat no podrà tutelar, els treballadors perdran i
passaran a estar com a Estats Units en aquella empresa. Dir-vos que a nivell d’Estat Units
hi ha menys cauteles en tots els temes que afecten a drets i fins i tot a temes alimentaris.
Com que és molt llarg, el que nosaltres demanàvem era poder fer un referèndum per poder
explicar-lo a la ciutadania juntament amb altres ONG’s i altres grups que estan fent estudis
sobre com ens afectaria. Insisteixo, està sent negociat d’esquenes a la ciutadania. Vam
demanar el referèndum i tant el PP com el Partit Socialista, com Convergència i Unió, com
UPyD van dir que no volien el referèndum i ens afectarà en aquelles coses que són
prioritàries per nosaltres, probablement la sanitat que ja està molt retallada i va camí de
privatitzar-se, amb aquest tractat el que aconseguiran serà que es privatitzi del tot perquè
com que als Estats Units està privatitzada diran que no hi ha guanys i, evidentment, l’Estat
no podrà prioritzar els seus ciutadans per sobre d’aquest tractat. Jo crec que és prou greu,
com a mínim perquè la puguem debatre i no continuar perdent drets democràtics i socials.
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Bé, jo ho deixo aquí. Sé que és llarg i crec, continuu insistint que és un tema que ens afecta
a totes i a tots.
SENYOR RIERA: Molt bé senyora Garcia. Alguna intervenció? Sí, Rosa Bertran.
SENYORA BERTRAN: Sí, hola. Gràcies senyor tinent d’alcalde. Bé, nosaltres en aquesta
moció explicarem perquè hi votarem en contra, ja que considerem que el intercanvi
comercial que pot suposar entre els Estats Units i Europa pot donar una força important a
l’economia. No s’oblidi que està previst de què això pugui incrementar uns 400.000 llocs de
feina en tota la zona euro, un 25 % d’aquests a Espanya concretament, amb una injecció
econòmica que és el que beneficiarà més per reduir una mica i molt la taxa d’atur. Si amb
aquest intercanvi que vostè veu tant costós per la Comunitat Europea aconseguíssim
arribar a les taxes d’atur que estan gaudint els Estats Units, jo crec que això ja hauria valgut
la pena. Pensem que estem en una situació d’atur molt alta i que cal aplicar mesures de les
que sigui. Per tant, en aquest cas votarem en contra aquesta moció perquè no hi veiem el
que hi veu vostè.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs si no hi ha cap... sí? Va doncs serà l’última perquè la
regidora no li contestarà. Oi que no? Val.
SENYORA GARCIA: No m’ho prendré com una ofensa el que no em contesti. N’hi ha
diferents estudis de diferents economistes que discreparien molt del que acaba de dir la
regidora, i com que no tindré molt de temps li diré que si es preveu en aquest tractat
aconseguir un milió de llocs de treballs i una quantitat de diners que ara hauria de mirar
massa papers i no li diré, però sí que sé que representarien com uns 580 euros per
persones, i hi ha altres que diuen que això no és cert. Però com que entraríem en una
dinàmica de veure qui jo diu més i argumentacions, sí que li diré que un exemple com és el
tractat que ja van fer Estats Units, Canadà i Mèxic està reconegut de que no ha aconseguit
allò pel que ho van fer, tot el contrari, i aquests països estan molt neguitosos d’haver-lo fet.
Jo crec que és un molt bon exemple. Li diria, li diria més coses, però, en tot cas, cregui’m,
no només s’ha de llegir a una part de les persones que opinen amb documents secrets, a
no ser que vostès coneguin tota la documentació, però, la gent que coneix aquesta petita
part de documentació, també hi ha economistes com el professor Stiglitz i altres que diuen
tot el contrari. Ni aconseguirem aquest treball i menys l¡aconseguirem com un treball digne,
perquè el que està clar és que a Canadà i a Mèxic el que han aconseguit són més llocs de
treball a precari. I això és una evidència que les estadístiques ho diuen, no jo, les
estadístiques.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs passaríem a la votació.
SENYOR FALCÓ: En contra.
SENYOR ALCALDE: En contra del govern. A favor? Els socialistes que fan? En contra. Per
tant, amb el vot en contra gairebé unànime de tothom, queda rebutjada. A favor el senyor
Durán.
Votació.
La moció precedent no va ser aprovada.
Vots a favor: 4, dels grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
alternativa i el regidor no adscrit.
Vots en contra: 22, dels grups municipals del Partit Popular, Socialista i Convergència i
Unió.
SENYOR ALCALDE: Hauríem acabat les mocions abans de passar a precs i preguntes si
que dir-los que hem incorporat per primer cop en aquest Saló de Plens perquè ho sapiguen
una reivindicació històrica, especialment per part dels regidors i és el wi-fi d’accés gratuït i
lliure en aquest Saló de Plens. Per tant, que ho sàpiguen per a tothom, però no avui, tots
els dies hi haurà wi-fi perquè tots puguin, els periodistes treballar millor I el públic quan
s’avorreixi pugui consultar Internet i els regidors per la feina doncs també ho puguin portar
a terme. Amb clau? no, és obert, és obert. Molt bé, precs i preguntes el senyor Sagués, la
senyora Asun, endavant.
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10 Precs i preguntes.
SENYOR SAGUÉS: Dos precs que els hi faré ja seguits i així guanyem temps. Un és avui
com és ben sabut havíem demanat la paraula per intervenir la representació de la
comunitat educativa de l’Institut Ventura Gassol, però per motiu d’excés de paraules doncs
no han pogut entrar, senzillament havien preparat la seva intervenció i hi ha una part que és
un prec dirigit al Ple i llegiré aquesta part que diu: “ Per tots aquests motius ens adrecem al
Ple per demanar a tots aquells que varen signar per la construcció i a tots els que no hi
varen poder ser presents i que estan a favor dels dos centres, que ens ajudin a aconseguir
entrar en els pressupostos de la Generalitat i a tenir el calendari de construcció, parlant
amb els seus representants en el Parlament i demanant entrar en els pressupostos o bé a
través de canals directes amb el Departament d’Ensenyament. Els pares i mares creiem
que ja toca que la nostra situació és insostenible, els nens de l’escola estan en el seu sisè
curs amb barracons, amb les limitacions que això comporta i l’Institut té unes instal·lacions
velles i no adequades, amb problemes continus com la inundació dels lavabos de la
setmana passada. Badalona, una ciutat de primera, no pot tenir centres educatius de
segona, gràcies per la seva col·laboració i la seva atenció.” Aquest era el final de la
intervenció que ens han fet arribar els pares i mares que avui pretenien fer-ho, un prec a
tots els grups municipals, perquè cadascú a través dels nostres representants al Parlament
fem el que puguem perquè aquesta demanda quedi inclosa en els pressupostos, trasllado
aquest prec. Un altre prec que té a veure amb l’aspecte educatiu, d’alguna manera fa
referència a l’escola Baldiri Reixach, com és sabut també des de fa uns dies s’hi ha iniciat
les obres de construcció d’un ascensor llargament reivindicat i que lògicament són unes
obres dins de l’edifici escolar i estan generant una problemàtica d’increment de brutícia i de
pols fonamentalment. La comunitat educativa està reclamant que mentre durin aquestes
obres s’augmenti la dotació del personal de neteja per tal d’evitar la problemàtica en que es
troben, que és una problemàtica per l’escola, pels usuaris de l’escola i també pel personal
de neteja que lo ha sobrevingut una càrrega de feina a la qual no poden, amb l’horari que
tenen i el personal que hi ha no poden fer-ho amb les condicions en què s’hauria de fer. Per
tant, aquest és un prec que també els trasllado de part de la comunitat educativa i que ens
hi sumen clarament, per demanar-los que mentre duri aquesta problemàtica de les obres de
l’ascensor s’habiliti el que faci falta perquè es garanteixi que la neteja es pugui fer en
condicions sense sobrecarregar de feina les persones que ara treballen.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, en relació a les dues demandes, a la primera dir-li que com a
mínim per part del govern tenen tot el suport, estem treballant colze a colze amb els
representants escolars des de fa bastant de temps i intentant que la Generalitat porti a
terme aquesta obra llargament reivindicada i totalment necessària, aquestes dues obres,
llargament reivindicada i totalment necessària per a Badalona i pel barri de Montigalà. Per
tant, en aquesta línia estem. En relació a la segona qüestió em diu el regidor que no tenia
constància d’aquesta informació, demà s’hi posen ho miren i a veure que podem fer.
SENYORA ASUNCIÓN GARCÍA: Jo, primer, abans de fer la pregunta que la faré a la
regidora de la dóna, era comentar, no m’ha donat temps abans, que la moció que hem
presentat en contra de la violència de gènere no hi havia cap voluntat de què no la votessin,
és més jo he baixat per parlar amb la portaveu, no l’he trobada i després ja no ho hem fet,
ha baixat, he deixat una nota i en tot cas, tal com s’havia quedat a la Junta de Portaveus.
Sí, que dir-li que més enllà de dir si s’inverteix més o menys això tampoc no és una crítica
que no puguem reconèixer, perquè escolti, és veritat. La meva pregunta és per la regidora
si em podria comentar amb el tot el projecte i el que estem fent del document que vostè ens
ha parlat abans, no sé si està ben bé incorporat, però quan una dóna pateix agressions i
no ho denuncia el servei d’atenció a la dóna li fa recolzament, li fa algun tractament la
deriva, l’acompanya, què és el que fa, o no fa res fins que no denuncia. Voldríem saber
quin és el comportament.
SENYOR ALCALDE: Si té resposta breu i ràpida. Vinga, endavant.
SENYORA SALGADO : Com el propi nom del servei indica és servei d’atenció integral a la
víctima, o sigui, es fa un seguiment des del moment que entra la dóna amb un problema de
maltractament i lògicament si que es contempla en mans de professionals, psicòlegs, i
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assistents socials, si realment és necessària una denúncia, però el que sí que és cert és
que es fa un seguiment a nivell psicològic i bon assessorament.
SENYOR ALCALDE: Molt bé.
SENYORA SALGADO: ...I tant que sí, aquest servei es va crear per això.
SENYOR ALCALDE: Ja ha quedat aclarit, al senyor Durán li voldria donar la paraula perquè
avui és un dia especial per a ell.
SENYOR DURÁN: Sí, a veure, com suposo que tothom sap, he anunciat que renuncio en
els propers dies a la meva Acta.
SENYOR ALCALDE: Perdó senyor Durán, algú més vol fer alguna intervenció, si no
acabaríem amb la del senyor Durán, que em sembla que el motiu és especial, estem
d’acord? doncs vinga senyor Durán.
SENYOR DURÁN: Com suposo que tothom sap, he fet públic que renuncio, en els propers
dies renunciaré a la meva plaça, a la meva Acta de regidor i per tant, és l’últim Ple en el que
assistiré com a regidor. Només volia dir que ha estat un orgull per a mi poder representar
la ciutadania de Badalona, tant des del govern, com des l’oposició i donar les gràcies a tots
i cadascun dels membres dels grups municipals d’aquest Consistori i dels anteriors, perquè
penso que més enllà de les legítimes diferències polítiques sempre hem tingut un bon clima
i per tant, volia agrair-ho, res més. Moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, gràcies senyor Durán. Dir-li en nom propi i dels meus
companys que més enllà de la discrepància política que hem tingut en moltes ocasions, en
altres doncs hem coincidit en projectes bons per a la ciutat, sí que han estat molts anys
compartint Saló de Plens amb vostè i he dir que més enllà dels moments polítics i de les
propostes que ens hagin pogut unir o separar sempre ha demostrat un tarannà que anava
disposat en la voluntat de millorar el que vostè entén que són les prioritats de Badalona.
Han estat, quants anys? 11 anys aquí al Saló de Plens, li desitjo encert, sort en el tema
personal i encert en aquesta nova etapa que inicia i estic segur que ens veurem d’una o
altra manera ens anirem veient com a bons badalonins. Per tant, molta sort i que la vida li
porti per allò que vostè desitja. Gràcies. Molt bé, doncs aixecaríem el Ple.
Final.
La Presidencia dóna per acabada la sessió a les vint-i-una hores i quaranta minuts, de la
qual com secretari general acc., dono fe.
Vist i Plau
L’alcalde,

Xavier Garcia Albiol

El secretari general acc.
(Resolució 18-08-14)

Albert Müller i Valentí
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