Resum Ple dia 27 de gener de 2009
Aprovació provisional de la modificació puntual del
PGM a l’avinguda dels Vents. S’hi construiran 80
habitatges dotacionals de lloguer i 54 habitatges
protegits de venda
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió
ordinària celebrada el dimarts 27 de gener la modificació del PGM a l’avinguda
dels Vents. Aquest modificació constitueix una peça més de l’eix Torrent
Batllòria, que ha d’estructurar la ciutat en sentit mar-muntanya, juntament amb
la construcció del nou estadi del CF Badalona, l’espai comercial de Can
Llamas, l’actuació de l’Estrella i la transformació de l’Illa Central.
Aquesta actuació urbanística té com a objectiu ordenar un espai residual entre
els barris del Sant Crist i el sector oriental de Montigalà, afavorint la connexió
urbana entre aquests dos barris. El sector s’utilitza actualment com a
estacionament indiscriminat de vehicles i té uns desnivells topogràfics
importants entre l’espai central i les vies que el delimiten.

Es proposa una ordenació amb usos d’equipament i d’habitatge protegit,
organitzats al voltant d’una gran plaça pública d’uns 7.200 m2, de manera que
les edificacions resolen els diferents salts topogràfics, adaptant el seu
programa funcional per tal de prioritzar que la plaça funcioni a un sol nivell. A
sota d’aquesta plaça s’ha reservat un espai per instal·lar un dipòsit de retenció
d’aigües pluvials.

L’ordenació proposada inclou un complex esportiu a l’avinguda dels Vents, amb
capacitat d’incorporar, entre altres, una piscina coberta i un pavelló. Aquest
edifici ocupa totalment la façana de l’avinguda dels Vents i defineix també la
façana Nord de la futura plaça.

Dues edificacions més donen forma a aquest nou espai urbà. Un dels edificis
es destinarà a la construcció de 80 habitatges dotacionals de lloguer i la planta

baixa s’habilitarà com a equipament sanitari (CAP). L’altre edifici es destinarà a
la construcció de 54 habitatges protegits de venda, amb una planta baixa
comercial que afegirà intensitat urbana a l’ús d’aquest espai públic.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del
PSC, CiU i ICV-EUiA. El grup municipal del Partit Popular es va abstenir. (El
grup municipal d’ERC no va votar a causa de l’absència per malaltia del seu
representant, Jaume Vives).

Construcció d’habitatges protegits al barri de Sistrells
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada
el dimarts 27 de gener la cessió a l’empresa pública REGESA (Societat
Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA) de les finques
municipals situades a l’avinguda Catalunya, 1-9, 11-15 incloses dins les Unitats
d’Acció número 4 de la modificació puntual del Pla Especial de Reforma Interior
PERI del barri de Sistrells per a la construcció d’habitatges protegits
L’Ajuntament de Badalona cedeix a REGESA dues parcel·les com a part del
conveni de col·laboració signat amb aquesta entitat per tal d’executar la Unitat
d’Actuació número 4 del Pla Especial de Reforma Interior de Sistrells.
Mitjançant aquesta figura urbanística s’ordena la cantonada que formen el
carrer de Marià Benlliure amb les avingudes de Salvador Espriu i de Catalunya.
El desenvolupament d’aquesta actuació suposarà la construcció d’una nova
plaça d’uns 1.200 m2 per al barri de Sistrells, així com l’obtenció de 2.600 m2
de sòl per a equipaments.
La proposta urbanística inclou la construcció de dos edificis que s’aixecaran
sobre les dues parcel·les de propietat municipal, que es cedeixen a l’empresa
pública REGESA. El nombre aproximat d’habitatges serà de 80, tots ells
protegits. Aquests habitatges cobriran en primer lloc les necessitats de
reallotjament dels afectats urbanístics del sector.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.
(El grup municipal d’ERC no va votar a causa de l’absència per malaltia del seu
representant, Jaume Vives).

Aprovació definitiva del pressupost general per a
l’exercici de 2009
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat definitivament en la sessió
ordinària celebrada el dimarts 27 de gener el pressupost general per a l’exercici
2009 i la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament i als seus organismes
autònoms i societats anònimes municipals. El pressupost de l’Ajuntament de
Badalona per al 2009 ascendeix a la quantitat de 163.506.140,31 euros. En
relació al 2008, el pressupost del proper exercici presenta un increment de
només un 3,95% com a conseqüència dels efectes de la crisi econòmica sobre
els ingressos de l’Ajuntament.
El pressupost municipal per al proper any ha estat confeccionat amb rigor i
austeritat, amb l’objectiu de fer front a la crisi i alhora reforçar la cohesió social.
En aquest sentit, el Govern municipal fomentarà l’ocupació, reforçarà la
protecció social i assegurarà el manteniment de les infraestructures ciutadanes.
Pel que fa les despeses de personal, s’ha acordat congelar les retribucions dels
membres electes de la Corporació i del personal de confiança.

El pressupost general consolidat de l’Ajuntament, compost pel pressupost de la
pròpia entitat, organismes autònoms i societats que de ella depenen, se situa
en els 281.742.413,70 euros.

Mesures per reforçar la protecció social:
•
Despesa en serveis a les persones: 49,70 % del total
•
Pressupost societat Badalona Serveis Assistencials, SA: increment
del 5,88 %
•
Pressupost organisme Institut Municipal de Serveis Personals: increment
del 8,45 %
•
Pressupost dels serveis d’Acció Social de l’ajuntament: increment del
29,60 %
•
Despesa en teleassistència: es multiplica per 2,4
•
Despesa en assistència domiciliària: es multiplica per 2
•
Pressupost dels serveis de Ciutadania i Convivència de l’ajuntament:
increment del 11,76 %

•
•
•

Mesures d’austeritat:
Despeses en papereria: reducció del 18,4 %
Despeses protocol·làries: reducció del 18,76 %
Despeses en publicitat i propaganda: reducció del 22,16 %
Pressupost
Ens

2009

Variació

s/2008

Ajuntament
163.506.140,31 3,95%
Patronat de la Música de Badalona
3.257.865,70 3,65%
Institut Municipal de Serveis Personals 23.638.922,82 8,45%
Museu de Badalona
1.461.542,84 5,82%
Institut Municipal de Promoció de
l'Ocupació
2.955.280,84 30,11%
Badalona Serveis Assistencials, SA
79.390.150,59 5,88%
Badalona Comunicació, SA
3.403.460,00 -2,91%
Reactivació de Badalona, SA
1.495.122,24 9,58%
Ens de Gestió Urbanística, SA
23.551.921,06 110,36%
Transferències internes

20.917.992,70

Total Pressupost General consolidat

281.742.413,70 8,56%

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del
PSC i CiU. Els grups municipals del PP i ICV-EUiA han votat en contra. (El grup
municipal d’ERC no va votar a causa de l’absència per malaltia del seu
representant, Jaume Vives).

Aprovació de la cessió a la Generalitat de Catalunya de
quatre solars de propietat municipal per a la
construcció de nous centres educatius
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada
el dimarts 27 de gener la cessió gratuïta de quatre solars al Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la construcció de nous
equipaments escolars.
Els terrenys es troben situats en aquests emplaçaments:
1 . Terreny delimitat pels carrers d’Eduard Maristany, de la Mar Egea i pel
passatge de la Mar Adriàtica, de 4.696 m2.

2. Terreny situat entre l’avinguda de la Comunitat Econòmica Europea i el
carrer Manuel Moreno Mauricio, amb una superfície de 5.033 m2.
3. Terreny situat al carrer de la Ciència, amb una superfície de 570 m2.
4. Terreny situat al parc de Ca l’Arnús, amb façana al carrer de la Riera
Canyadó, de 7.309 m2 de superfície.

Recordem que el protocol de col·laboració signat el passat mes de desembre
entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badalona per tal d’atendre
les necessitats d’escolarització de la ciutat amb la creació de noves places
escolars ja preveia que l’Ajuntament posaria a disposició de la Generalitat
quatre solars per a la construcció dels nous CEIP’s.
El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.
(El grup municipal d’ERC no va votar a causa de l’absència per malaltia del seu
representant, Jaume Vives).

Moció d’adhesió de l’Ajuntament de Badalona a la
Convenció Internacional de Persones amb Discapacitat
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada
el dimarts 27 de gener una moció relativa a la Convenció Internacional de
Persones amb discapacitat.
La moció proposa els següents acords:
1.- Compartir de forma expressa per part de l'Ajuntament de Badalona el
contingut de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat de les Nacions Unides, la vocació de les quals és la d’impulsar el
reconeixement de les persones amb diversitat funcional com subjectes de drets
humans en igualtat de condicions, instant als països que integren la comunitat
internacional a la seva protecció i garantia.
2.- Expressar la disposició d’aquest consistori a col·laborar en la plena i efectiva
implementació dels valors, principis, mandats i disposicions recollits en la
Convenció, a través de l’aplicació dels mateixos en tots els actes originats en
aquest Ajuntament, vetllant per la seva plena accessibilitat i pel seu respecte al
dret d’igualtat d’oportunitats i no discriminació.

3.- Rebutjar i condemnar la violació dels principis i disposicions continguts en la
Convenció i qualsevol altre acte que vulneri el dret de no discriminació,
comprometent-se a eradicar-los sempre que recaigui en l’àmbit de les seves
competències.
4.- Així mateix i conforme al mandat de la Convenció a través del seu article
4.b) sobre obligacions generals, en el qual diu textualment:
“b) Prendre totes les mesures pertinents, incloses mesures legislatives, per a
modificar o derogar lleis, reglaments, costums i pràctiques existents que
constitueixin discriminació contra les persones amb diversitat funcional;”
per a això des d’aquest consistori s’aniran revisant i modificant aquelles
ordenances, reglaments o costums conforme al contingut dictaminat en la
mateixa, per a la seva millor aplicació i seguiment.”
5.- Promoure que, en el termini més breu possible, el departament municipal
competent, asseguri la tasca d’assessorament jurídic tècnic, amb garantia
d’accés a totes les diversitats, intel·lectual, mental, auditiva, visual, motora, etc.
sobre la convenció i la resta de la legislació de diversitat funcional, que gestioni
el consistori. Des d’aquest departament, s’ha de donar informació i
assessorament a les persones i familiars de persones amb diversitat funcional,
a la vegada que haurà de controlar el seguiment del compliment legal i registrar
tot tipus de consultes i/o denúncies ciutadanes. Per això, des de l'Ajuntament
de Badalona, com administració publica, ens volem sumar al compliment de
tota la Convenció i, especialment, de l’article 8, sobre la presa de Consciència
que vénen obligats els Estats i per tant totes les Institucions, locals, provincials,
i autonòmiques.
6.- Comunicar el contingut d’aquesta moció i els seus acords a la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC), a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM) i al govern de la Generalitat de Catalunya.
7.- Traslladar els presents acords al Fòrum de Vida independent, la Plataforma
Deixem de Ser Invisibles, a AMIBA, a ASPANIN, a ASPACE, a la ONCE, a la
Llar de Persones Sordes de Badalona, al Consell Social i de Participació de
l’Institut GUTTMANN, a les entitats de la ciutat que treballen amb o per a
persones amb diversitat funcional, i a la FAVB.
La moció s’ha aprovat per unanimitat.

Moció sobre la crisi humanitària a Gaza
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada
el dimarts 27 de gener una moció relativa a la situació de Gaza.

La moció proposa els següents acords:
1.- Reclamem l’adopció d’un alto al foc permanent i definitiu com reclama
Nacions Unides.
2.- Promoure iniciatives de solidaritat de caràcter urgent en favor de les
col·lectivitats locals i de la població civil de la Franja de Gaza.
3.- Reiterem la nostra ferma convicció que el diàleg entre les parts és la única
via per una solució pacífica i durable al conflicte, des del compromís amb la
cultura de la pau, que ha expressat de manera àmplia i reiterada la ciutadania
de Catalunya
4.- Donar coneixement d’aquesta resolució al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, al Consell municipal de Solidaritat i Cooperació, als grups
polítics amb representació al Parlament de Catalunya, a la presidència del
Govern de la Generalitat, del Govern de l’Estat i al Parlament Europeu.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC,
CiU i ICV-EUiA. El grup municipal del PP ha votat en contra. (El grup municipal
d’ERC no va votar a causa de l’absència per malaltia del seu representant,
Jaume Vives).

Departament de Comunicació
Ajuntament de Badalona

