NÚM.:
6
ÒRGAN:
Ple de l'Ajuntament
SESSIÓ:
ORDINÀRIA
DATA:
30 d'abril de 2013
HORA:
18:07
DOCUMENT: ACTA
_________________________________________________________________
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial en: 1ª convocatòria.
ASSISTENTS:
ALCALDE
REGIDORS

SECRETARI GENERAL ACC.
INTERVENTOR

Xavier Garcia Albiol
Mª Jesús Hervàs Mínguez
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
Sònia Egea Pérez
Rosa Bertran i Bartomeu
Salvador Lerma Timonel
Montserrat Salgado Romero
Daniel Gracia Àlvarez
Jordi Serra Isern
Francesc Serrano Villarroya
Desirée García Roig
Josep Durán Vázquez
Teresa González Moreno
José Antonio Lara Olivera
Concepción Botey i Teruel
Pablo Hernán Tapias
Aniceto Ramírez Vilches
Ferran Falcó Isern
Jordi Subirana Ortells
Josep Pera Colomé
Maria Mercè Rius Serra
Carles Sagués Baixeras
Asunción García Cotillas
Alex Mañas Ballesté
David Gomez Villar
Albert Müller i Valentí
Julián Álamo Guijarro

ABSENTS
Ramón Riera Macia

Regidor

ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2013/2576 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local de 22-03-13
d'acceptació d'assistència tènica per part de la Diputació de Barcelona per a l'actualització
del sistema de gestió del patrimoni municipal.
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3 AP-2013/2577 DONAR COMPTE. Resolucions de cessament de personal de confiança o
assessorament especial.
4 AP-2013/2578 DONAR COMPTE. Resolucions de contractació en matèria de personal.
5 AP-2013/2579 DICTAMEN. Aprovar provisionalment la modificació de la ordenança fiscal
núm. 25, reguladora de la taxa per estacionaments regulats amb horari limitat a la via
pública.
6 AP-2013/2580 Donar compliment a la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004 de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacins comercials, referits al 4rt trimestre 2012 i 1er trimestre 2013.
7 AP-2013/2581 DICTAMEN. Modificació del pressupost de 2013, en pròrroga del de 2012,
de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació.
8 AP-2013/2582 DICTAMEN. Modificació del pressupost de 2013, en pròrroga del de 2012,
de l'Institut Municipal de Serveis Personals.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
9 AP-2013/2583 DICTAMEN. Aprovació definitiva de la Modificació de l'Estudi de detall per
a l'ordenació arquitectònica de la façana al parc del Polígon J de Montigalà, en el sentit de
deixar-lo sense efectes en l'àmbit de l'illa 2.
10 AP-2013/2584 DICTAMEN. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial de
protecció del Patrimoni historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i
tradicional de Badalona. Fitxa E-3: Casa Eduard Agustí.
11 AP-2013/2585 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local, de data 12 d'abril,
de donar per verificat el Text refós del Pla especial de transformació d'ús de les naus del
carrer Jaume Ribó núm. 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 i 57.
12 AP-2013/2586 DICTAMEN. Adjudicació de la promoció d'habitatge protegit i dotacional
previst a la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'avinguda dels Vents -carrer
de la Batllòria (barris de Sant Crist i Bufalà).
13 AP-2013/2587 DICTAMEN. Aprovar la pròrroga de contracte de les obres de construcció
del dipòsit regulador d'aigües de la conca Rambla de Sant Joan- Sant Ignasi de Loiola.
14 Proposicions urgents.
AP-2013/2590 DONAR COMPTE. Donar compte de la resolució de l'alcalde de 15/04/13
per la qual s'encomana temporalment el despatx ordinari dels assumptes relatius a la
Regidoria d'Hisenda i Recursos Interns i la Presidència de la CIAMB.
AP-2013/2589 DONAR COMPTE. Informe d'Intervenció emès en compliment de l'Ordre
HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre, referit al 1er trimestre de 2013.
AP-2013/2591 PROPOSTA. Aprovació de la modificació del pressupost de l'Ajuntament
2013, en pròrroga del de 2012, i del seu annex d'inversions.
AP-2013/2592 PROPOSTA. Aprovació de la modificació del pressupost de l'Ajuntament
2013, en pròrroga del de 2012.
15 Torn obert de paraules
AP-2013/2597 Senyor José López Beltrán. Assumpte: Problema de circulació a Nova
LLoreda Nord.
AP-2013/2598 Senyora Montserrat Garcia Fernández. Assumpte: Demana un habitatge
social, ja que està en procés de desnonament.
AP-2013/2599 Senyora Josefa Peregrina Martín Pita. Assumpte: Demana un habitatge
social, ja que està en procés de desnonament
AP-2013/2600 Senyor Marc Morente Muñoz. Assumpte: Demana un habitatge social, ja que
està en procés de desnonament.
AP-2013/2601 Senyora Ana Mª LLopis Martínez, com presidenta del comitè d'Empresa
BASI, SA. Assumpte: Defensar els llocs de treball i l'activitat econòmica
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16 Mocions dels grups municipals
AP-2013/2593 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, per defensar la funció
social de la propietat d'habitatge i el foment de la construcció d'habitatge cooperatiu
AP-2013/2594 Moció que presenta el grup municpal d'ICV-EUiA, de suport a la plantilla de
BASI, SA
AP-2013/2595 Moció que presenta el grup municpal del PP, de suport a la candidatura de
TEAMING per al premi Príncep d'Asturies.
AP-2013/2596 Moció que presenten els grups municipals de PSC,CIU, ICV-EUiA, en
defensa del model actual d'immersió lingüïstica a l'escola
17 Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
SENYOR ALCALDE: Aniríem començant, abans de començar amb l’ordre del dia com fem
en cada un dels plens, guardaríem un minut de silenci en record de les dones que han estat
víctimes de la violència de gènere.
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió anterior que va
tenir lloc el passat dia 19 de març de 2013, la qual és aprovada per unanimitat.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2013/2576 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local de 22-03-13
d'acceptació d'assistència tènica per part de la Diputació de Barcelona per a
l'actualització del sistema de gestió del patrimoni municipal.
Identificació de l'expedient

Tipus d’acord: Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, de 22 de març
de 2013, d’acceptació d’assistència tècnica per part de la Diputació de Barcelona
per a l’actualització del sistema de gestió del patrimoni municipal.
Òrgan al que s'adreça: Ple municipal

Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa.
La Junta de Govern Local, en data 22 de març de 2012, ha acordat una proposta que
transcrita literalment el següent:
“ Antecedents
Vista la resolució de data 13 de febrer de 2013 dictada pel President delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns de la Diputació de Barcelona, per la qual s’autoritza
l’assistència tècnica puntual de la Diputació de Barcelona per a l’actualització del sistema
de gestió del patrimoni municipal, sol·licitada per aquest Ajuntament. Aquesta assistència
es concreta a través de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de la Corporació.
Fonaments jurídics
Atesa la potestat d’autoorganització reconeguda als municipis per l’art. 4.1a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i l’art 8.1.a) del Text
Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya (TRLMRLC).
Atès l’art 36.1.b) de la Llei LRBRL atorga a la Diputació de Barcelona competències per a la
prestació del servei d’assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis del seu territori.
Vist l’Acord de Ple de data 12 de juliol de 2011, de delegació de competències del Ple a la
Junta de Govern Local.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de
Govern Local adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER. Acceptar l’assistència tècnica puntual de la Diputació de Barcelona per a
l’actualització del sistema de gestió del patrimoni municipal de l’Ajuntament de Badalona.
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SEGON. L’esmentada assistència es concretarà a través de l’Oficina de Patrimoni i Gestió
Immobiliària de la Diputació, la qual es desenvoluparà mitjançant les següents fases:
- Avaluació inicial.
- Assessorament per definir el Model de Gestió del patrimoni municipal, que haurà de
materialitzar l’Ajuntament de Badalona.
- Avaluació final de la implementació del model per part de l’Ajuntament.
TERCER. Aquesta col·laboració no representa cap compromís econòmic a càrrec de
l’Ajuntament de Badalona.
QUART. Notificar la present resolució a la Diputació de Barcelona i als departament i
serveis de l’Ajuntament interessats.
.../...
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de
resolució formulada, la Junta de Govern Local resol de conformitat.”
3 AP-2013/2577 DONAR COMPTE. Resolucions de cessament de personal de
confiança o assessorament especial.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió:
Donar compte de diversos decrets de nomenament/
cessament de personal de confiança o assessorament
especial
Òrgan al qual s’adreça:
Ajuntament Ple
309/PLE-3/13
Núm. expedient:
Atès el que disposa l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals preveu que l’Alcaldia ha de donar compte al Ple de les resolucions
adoptades, per tal que els regidors les coneguin als efectes de control i fiscalització dels
òrgans de govern que preveu l’article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local.
Atès allò que estableix l’article 104 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, l’article 304 DL 2/2003 de
28 d’abril, i l’article 9 D. 214/1990 de 30 de juliol.
a/ Cessament de personal eventual de confiança o assessorament especial.
Expedient

Empleat/da

63/CESPE-2/13

Julia Sánchez Osma

55/CESPE-1/13

Miriam Barahona Orpinell

633/CESPE-5/12

Antonio Cortés Cerreruela

4 AP-2013/2578 DONAR COMPTE. Resolucions de contractació en matèria de
personal.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió:
Donar compte de diversos decrets de contractació en
matèria de personal i/o nomenaments de personal.
Òrgan al qual s’adreça:

Ajuntament Ple

311/PLE-4/13
Núm. expedient:
Atès el que disposa l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals preveu que l’Alcaldia ha de donar compte al Ple de les resolucions
adoptades, per tal que els regidors les coneguin als efectes de control i fiscalització dels
òrgans de govern que preveu l’article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local.
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Segons criteri de qui subscriu i en base a la normativa citada es proposa al Tinent d’Alcalde
i Regidor de l’Àrea de Recursos Interns, Hisenda i Promoció Econòmica, d’acord amb la
delegació aprovada pel Decret de l’Alcaldia de 5 de juliol de 2011, per tal que proposi a la
Comissió Informativa de l’Àrea de Govern, Hisenda i Recursos Interns els decrets següents:
a/ Contractació personal laboral temporal/nomenament personal interí.
Expedient

Data del

58/LINTV-2/13

31/01/2013

M.Carmen Chaves Díaz

49/LINTV-1/13

28/01/2013

Encarnación García Nieto

520/JPC-13/12

30/12/12

Esther Palacios Pérez

71/LINTV-3/13

14/02/2013

Cristina Gómez Domínguez

143/LINTV-4/13

12/03/2013

M.Teresa Torres Cabau

150/LINTV-7/13

12/03/2013

Silvia Escrihuela Miralles

219/LINTV-8/13

20/03/2013

Martin Gallego Cuadros

180/LRELL-1/13

14/03/2013

Sergio Hernández Hernández

217/FINTV-3/13

18/03/2013

Alexandra Mellado Moreno

69/LACUM-2/13

07/02/2013

Sergio Hernández Hernández

147/LINTV-5/13

12/03/2013

Judith Parès Subirana

149/FINTV-1/13

20/03/2013

M.Teresa Juan Pujol

148/LINTV-6/13

12/03/2013

M.Carmen Rojano León

18/JPC-2/13

19/03/2013

Cristina Arribas Sánchez

203/FINTV-2/13

19/03/2013

Gisela Bou Garriga

decret

Empleat/da

5 AP-2013/2591 PROPOSTA. Aprovació de la modificació del pressupost de
l'Ajuntament 2013, en pròrroga del de 2012, i del seu annex d'inversions. (RETIRAT)
6 AP-2013/2579 DICTAMEN. Aprovar provisionalment la modificació de la ordenança
fiscal núm. 25, reguladora de la taxa per estacionaments regulats amb horari limitat a
la via pública.
SENYOR ALCALDE: Aquest també quedaria retirat perquè és un tema que hem parlat amb
els grups, sembla que volien una mica més d’informació de com s’aplicaria la mateixa i per
tant, ho portaríem el proper Ple.
El dictamen precedent es va retirar.
7 AP-2013/2580 Donar compliment a la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacins comercials, referits al 4rt trimestre 2012 i 1er trimestre
2013.
INFORME D’INTERVENCIÓ
Destinatari: Regidor de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Promoció Econòmica per tal
que doni compta al Ple.
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Tipus de document Informe trimestral d’intervenció d’acord amb la Llei 15/2010
Òrgan que informa L’Interventor General
Expedient 020817-GE-INF2013/00008
Interessat El Ple Municipal
Objecte Donar compliment a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
Període 4t. trimestre 2012 , 1r. trimestre 2013
Vist el precedent els informe elaborats per la Tresoreria Municipal, en relació a l’article 4.3
de la Llei 15/2010.
Vist l’article 5.4 de la Llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, que diu literalment:
“5.4. La intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat
ha d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article anterior una relació de les
factures o els documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres
mesos des de la seva anotació en el dit registre i no s’hagin tramitat els corresponents
expedients de reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de
tramitació. El ple, en el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui
coneixement d’aquesta informació, ha de publicar un informe agregat de la relació de
factures i documents que se li hagin presentat agrupant-los segons l’estat de tramitació.”
Vist les dades que figuren en la comptabilitat, el registre de factures i d’acord amb els
articles 4.3 i 5.4 mencionats anteriorment.
INFORMO
Que el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’està incomplint
el termini de pagament fixat en la Llei 15/2010, referents al 4 trimestre 2012 i al 1r trimestre
2013 són:
4 Trimestre 2012
Notes
Quantia global
Nombre
obligacions
Ens
obligacions
pendents
pendents
AJUNTAMENT DE BADALONA
985
20.589.020,81
(1)
IMSP
951
2.566.921,92
(1)
IMPO
165
339.799,07
(1)
PATRONAT DE LA MÚSICA
106
42.612,41
(1)
MUSEU DE BADALONA
0
0,00
(1)
TOTAL
2.207
23.538.354,21
Veure annexos adjunts
1 Trimestre 2013
Nombre
Quantia global
Notes
obligacions
obligacions
Ens
pendents
pendents
AJUNTAMENT DE BADALONA
220
4.737.626,84
(1)
IMSP
928
2.920.673,01
(1)
IMPO
0
0,00
(1)
PATRONAT DE LA MÚSICA
170
48.999,72
(1)
MUSEU DE BADALONA
0
0,00
(1)
TOTAL
1.318
7.707.299,57
Veure annexos adjunts
Que les factures o documents justificatius respecte als quals han transcorregut més de
tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’han tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi
justificat l’absència de tramitació, referent al 4t trimestre 2012 i al 1r trimestre 2013, són:
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4 Trimestre 2012
Ens
AJUNTAMENT DE BADALONA
IMSP
IMPO
PATRONAT DE LA MÚSICA
MUSEU DE BADALONA
TOTAL
Veure annexos adjunts
1 Trimestre 2013
Ens

Nombre
factures
pendents
155
0
0
0
0
155

Quantia global de
factures pendents

Nombre
factures
pendents
218
0
0
0
0
218

Quantia global de
factures pendents

651.815,04
0,00
0,00
0,00
0,00
651.815,04

Notes

(1)

Notes

AJUNTAMENT DE BADALONA
1.455.700,94
(1)
IMSP
0,00
IMPO
0,00
PATRONAT DE LA MÚSICA
0,00
MUSEU DE BADALONA
0,00
TOTAL
1.455.700,94
(1) Veure annexos adjunts
Que dels informes emesos per les diferents empreses municipals, el nombre i la
quantia global de les obligacions pendents en les quals s’està incomplint el termini de
pagament fixat en la Llei 15/2010, referent al 4t trimestre del 2012 i al 1r trimestre de
2013, són:
4 Trimestre 2012
4t, Trimestre 2012
Nombre
Quantia global
obligacions
obligacions
pendents
pendents
Ens
ENGESTUR
260
282.580,39
BADALONA SERVEIS ASSITENCIALS
4.041
5.412.134,08
REACTIVACIÓ BADALONA
49
20.486.64
BADALONA COMUNICACIÓ
7
11.835,19
BADALONA CULTURA
21
18.840,14
TOTAL
4.378
5.745.939,80
Veure annexos adjunts
1 Trimestre 2013
1r, Trimestre 2013
Nombre
Quantia global
obligacions
obligacions
pendents
pendents
Ens
ENGESTUR
173
553.274,43
BADALONA SERVEIS ASSITENCIALS
4.874
6.175.236,14
REACTIVACIÓ BADALONA
30
15894,39
BADALONA COMUNICACIÓ
18
7.821,45
BADALONA CULTURA
23
16.872,95
TOTAL
5.118
6.769.099,36
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8 AP-2013/2592 DICTAMEN. Aprovació de la modificacIó del pressupost de
l’Ajuntament 2013, en pròrroga del de 2012 (RETIRAT)
9 AP-2013/2581 DICTAMEN. Modificació del pressupost de 2013, en pròrroga del de
2012, de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació.
Fets
1. En data 3 d’abril de 2013 el Vicepresident de l’INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIO
DE L'OCUPACIO proposà que el Consell d’Administració elevi al Ple municipal l’aprovació
de la proposta de modificació del seu pressupost, la qual consta en aquest expedient i està
formulada en base a consideracions d’eficàcia i eficiència en la gestió municipal
2. L’Interventor General ha informat la proposta presentada.
Fonaments de dret
1. 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 RDL 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.
2. D’acord amb l’article 12 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.
3. 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.
4. Conforme al que preveu l’article 179.4 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes
locals, aprovat pel RDL 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.
5. 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
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,
l'Ajuntament Ple adopti la proposta següent i la converteixi en resolució:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la proposta de modificació de Pressupost detallada a
continuació:
Secció Despeses:
Transferències Positives
Descripció

Import

Expedient

Op

Aplicació pressupostària
000-0110-31000

Interessos préstecs llarg termini

12.054,57
12.054,57

201300000014

TRANSF+

Expedient

Op

Transferències Negatives:
Import
Aplicació pressupostària

Descripció

000-9341-35900

Altes despeses financeres

12.054,57
12.054,57

201300000014

TRANSF-
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SEGON.-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 de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, perquè 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.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per majoria simple.
Vots a favor: 9, del grup municipal del Partit Popular
Abstencions: 17, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
10 AP-2013/2582 DICTAMEN. Modificació del pressupost de 2013, en pròrroga del de
2012, de l'Institut Municipal de Serveis Personals.
Fets
1. El Consell d’Administració de l’organisme INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS
PERSONALS, en data 09/04/2013, ha formulat la proposta de modificació del seu
pressupost que consta en aquest expedient, en base a consideracions d’eficàcia i eficiència
en la gestió municipal.
2. L’Interventor General ha informat la proposta presentada.
Fonaments de dret
1. 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 RDL 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.
2. D’acord amb l’article 12 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.
3. 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.
4. Conforme al que preveu l’article 179.4 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes
locals, aprovat pel RDL 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.
5. 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 de Barcelona, per tal que es
puguin formular 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, l'Ajuntament Ple adopti la proposta següent i la converteixi en
resolució:
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PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la proposta de modificació de Pressupost detallada a
continuació:
Secció Despeses:
Transferències Positives
Descripció

Import

Expedient

Op

Aplicació
pressupostària
0100-011031000
0100-231013000
0100-231015101
0100-231020200
0100-231022300
0100-231022799
0100-231023120
0100-231113002
0100-231116000
0100-232213000
0100-232213002
0100-232215000
0100-232216000
0100-2330-143
0100-233015101
0100-233023120
0100-24140113000
0100-3120-120
0100-312013002
0100-312015101
0100-312016000
0100-320113000
0100-320121300
0100-324013000
0100-3240-143
0100-324016000
0100-920010101
0100-920013000
0100-920013002
0100-920015000
0100-920016000

Interessos préstecs curt termini

76.000,00

201300000003

TRANSF+

3.250,86

201300000003

TRANSF+

Gratificacions

990,76

201300000003

TRANSF+

Arrendament edificis i altres construccions

427,16

201300000003

TRANSF+

52.796,94

201300000003

TRANSF+

Altres treballs realitz.per altres empreses i prof

9.512,89

201300000003

TRANSF+

Locomoció del personal no directiu

1.114,00

201300000003

TRANSF+

Altres remuneracions personal laboral

1.737,54

201300000003

TRANSF+

710,84

201300000003

TRANSF+

Retribucions bàsiques personal laboral

13.842,40

201300000003

TRANSF+

Altres remuneracions del personal laboral

11.276,16

201300000003

TRANSF+

Complement de productivitat

1.889,75

201300000003

TRANSF+

Seguretat Social

8.138,27

201300000003

TRANSF+

Altre personal
Gratificacions

2.435,49
3.142,23

201300000003
201300000003

TRANSF+
TRANSF+

103,00

201300000003

TRANSF+

2.339,70

201300000003

TRANSF+

80,88
23.099,30

201300000003
201300000003

TRANSF+
TRANSF+

3.154,41

201300000003

TRANSF+

32.612,50

201300000003

TRANSF+

1.954,24

201300000003

TRANSF+

Rep., mant. i conserv.maq.,instal·lac. i utillatge

90.000,00

201300000003

TRANSF+

Retribucions bàsiques personal laboral

18.864,94

201300000003

TRANSF+

Altre personal
Seguretat Social

2.681,39
23.142,50

201300000003
201300000003

TRANSF+
TRANSF+

Altres remuneracions personal directiu

39.709,42

201300000003

TRANSF+

Retribucions bàsiques personal laboral

24.751,42

201300000003

TRANSF+

Altres remuneracions del personal laboral

18.356,80

201300000003

TRANSF+

1.274,49

201300000003

TRANSF+

16.825,25

201300000003

TRANSF+

Retribucions bàsiques personal laboral

Transports

Seguretat Social

Locomoció del personal no directiu
Retribucions bàsiques personal laboral
Retribucions bàsiques personal funcionari
Altres remuneracions del personal laboral
Gratificacions
Seguretat Social
Retribucions bàsiques personal laboral

Complement de productivitat
Seguretat Social
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0100-920020300
0100-920022003
0100-920022700

Arrendament maquinària, instal·lac. i utillatge

147,72

201300000003

TRANSF+

Material per a equips d'oficina

163,50

201300000003

TRANSF+

27.176,92

201300000003

TRANSF+

Expedient

Op

18,90
12.376,50
6.220,77
4.766,00

201300000003
201300000003
201300000003
201300000003

TRANSFTRANSFTRANSFTRANSF-

204,00
17.118,40
15.630,02
2.603,00

201300000003
201300000003
201300000003
201300000003

TRANSFTRANSFTRANSFTRANSF-

9.070,91
228,00
1.147,00
3.493,00
3.780,04

201300000003
201300000003
201300000003
201300000003
201300000003

TRANSFTRANSFTRANSFTRANSFTRANSF-

54.110,57
1.744,06
7.379,01
141,12

201300000003
201300000003
201300000003
201300000003

TRANSFTRANSFTRANSFTRANSF-

27.686,54
38.629,81
18.682,52
427,16

201300000003
201300000003
201300000003
201300000003

TRANSFTRANSFTRANSFTRANSF-

2.606,96

201300000003

TRANSF-

100,00
66,00
1.185,00
90.000,00

201300000003
201300000003
201300000003
201300000003

TRANSFTRANSFTRANSFTRANSF-

16.813,90
783,00
164,00
1.259,00
735,00
100,00
33.498,32

201300000003
201300000003
201300000003
201300000003
201300000003
201300000003
201300000003

TRANSFTRANSFTRANSFTRANSFTRANSFTRANSFTRANSF-

39.709,42
271,96
23.420,94

201300000003
201300000003
201300000003

TRANSFTRANSFTRANSF-

6.894,00

201300000003

TRANSF-

3.000,00
1.000,00

201300000003
201300000003

TRANSFTRANSF-

3.711,00
12.444,00
2.177,00
1.275,00
248,00
46.783,84
513.703,67

201300000003
201300000003
201300000003
201300000003
201300000003
201300000003

TRANSFTRANSFTRANSFTRANSFTRANSFTRANSF-

Treballs de neteja

513.703,67

Transferències Negatives:
Import
Aplicació pressupostària
0100-2310-13002
0100-2310-143
0100-2310-15000
0100-2310-21500
0100-2310-22199
0100-2330-13000
0100-2330-13002
0100-2330-20600
0100-2330-22105
0100-2330-22110
0100-2330-22199
0100-2330-22400
0100-2330-22799
0100-241401-143
0100-241401-15000
0100-241401-16000
0100-3120-121
0100-3120-13000
0100-3120-143
0100-3120-15000
0100-3120-20200
0100-3120-20600
0100-3120-22105
0100-3120-22110
0100-3120-22199
0100-3201-21200
0100-3240-13002
0100-3240-22105
0100-3240-22110
0100-3240-22199
0100-3240-22400
0100-3240-22408
0100-3240-22799
0100-9200-10100
0100-9200-20500
0100-9200-20600
0100-9200-21600
0100-9200-22000
0100-9200-22001
0100-9200-22102
0100-9200-22200
0100-9200-22203
0100-9200-22204
0100-9200-22400
0100-9341-35900

Descripció
Altres remuneracions personal laboral
Altre personal
Complement de productivitat
Rep., mant. i conserv.mobiliari i equip
oficina
Altres subministraments
Retribucions bàsiques personal laboral
Altres remuneracions del personal laboral
Arrendament
equips
processos
informació
Productes alimentaris
Productes de neteja
Altres subministraments
Assegurances
Altres treballs realitzats per empreses i
prof.
Altre personal
Complement de productivitat
Seguretat Social
Retribucions
complementàries
pers.
funcionari
Retribucions bàsiques personal laboral
Altre personal
Complement de productivitat
Arrendament
edificis
i
altres
construccions
Arrendament
equips
processos
informació
Productes alimentaris
Productes de neteja
Altres subministraments
Rep., mant. i conserv.edificis i altres
constr.
Altres remuneracions del personal laboral
Productes alimentaris
Productes de neteja
Altres subministraments
Assegurances
Assegurances escolars
Altres treballs realitzats per empreses i
prof.
Retribucions bàsiques personal directiu
Arrendament mobiliari i equip d'oficina
Arrendament
equips
processos
informació
Rep., mant. i conserv. equips proc.
informació
Material oficina no inventariable
Premsa, revistes, llibres i altres
publicacions
Gas
Serveis de telecomunicacions
Comunicacions informàtiques
Serveis de missatgeria
Assegurances
Altes despeses financeres
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SEGON.-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 de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, perquè 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.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per majoria simple.
Vots a favor: 9, del grup municipal del Partit Popular
Vots en contra: 4, del grup municipal de Convergència i Unió
Abstencions: 13, dels grups municipals Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
11 AP-2013/2583 DICTAMEN. Aprovació definitiva de la Modificació de l'Estudi de
detall per a l'ordenació arquitectònica de la façana al parc del Polígon J de Montigalà,
en el sentit de deixar-lo sense efectes en l'àmbit de l'illa 2.
Per part de Planejament Urbanístic s’instrueix l’expedient administratiu que té per objecte
deixar sense efecte l’estudi de detall per a l’ordenació arquitectònica de la façana al parc
del Polígon J de Montigalà en l’àmbit de l’illa 2, carrer de la Ciència, de la Tècnica, de la
Filosofia i Campoamor de Badalona.
En data 9 d’abril de 2013 l’arquitecta del departament de Planejament Urbanístic, ha emès
un informe tècnic que reproduït literalment diu:
“I N F O R M E
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 17 de gener de 2013, va acordar
aprovar amb caràcter inicial la modificació de l’Estudi de detall per a l’ordenació
arquitectònica de la façana al parc del polígon J de Montigalà en el sentit de deixar-lo sense
efecte en l’àmbit de l’illa 2 delimitada pel carrer de la Ciència, de la Tècnica, de la Filosofia i
Campoamor de Badalona. L’esmentat acord es va publicar al BOPB el 25 de febrer de 2013
i al diari ABC en data 24 de gener de 2013.
Àmbit i planejament vigent
Els terrenys inclosos en l’Estudi de Detall per a l’ordenació arquitectònica de la façana al
parc del polígon J de Montigalà defineixen tres illes i tres torres aïllades, delimitades pel
carrer de la Ciència, carrer de la Tècnica, Av. de Conflent i Travessera de Montigalà. La
parcel·la 2 es delimita pels carrers de carrer de la Ciència, carrer de la Tècnica, carrer de la
Filosofia i carrer de Campoamor. (Veure plànol annex A1).
La parcel·la que conforma l’àmbit de l’Estudi de detall està inclosa en l’àmbit del Estudi de
Detall d’ordenació arquitectònica del polígon J de Montigalà – Batllòria, aprovat
definitivament en data 18/12/1991 (DOGC 09/12/1993).
Els antecedents del planejament urbanístic d’aplicació són els següents:
- Pla General Metropolità.
Data aprovació: 14/07/1976. Data publicació: 19/07/1976.
- MPG Sector Montigalà
Data aprovació: 26/03/1987. Data publicació: 06/04/1987.
- Pla Especial Reforma Interior de Montigalà.
Data d’aprovació: 18/06/1987 Data publicació: 24/07/1987.
- Estudi de Detall d’ordenació arquitectònica del polígon J de Montigalà – Batllòria
Data d’aprovació: 18/12/1991 Data publicació: 09/02/1993.
- Pla Especial de Reordenació de volums del polígon G-J-K-D-H del PERI Montigalà.
Data d’aprovació: 31/05/1995 Data publicació: 07/07/1995.
Objecte de l’Estudi de detall
L’objecte de la proposta és la modificació de l’Estudi de detall per a l’ordenació
arquitectònica de la façana al parc del polígon J de Montigalà en el sentit de deixar-lo sense
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efecte en l’àmbit de l’illa 2, que es planteja amb l’objectiu de flexibilitzar la seva ordenació
arquitectònica i recuperar els paràmetres generals del planejament del PERI de Montigalà.
De les tres illes i tres torres aïllades que engloben la totalitat de l’àmbit total de l’Estudi, tant
les tres torres, com l’illa 1 i com l’illa 3 ja han estat desenvolupades i executades. Per tant,
només es planteja deixar sense efecte la única illa de l’Estudi de Detall que no ha estat
executada, l’illa 2.
Tenint en compte que l’Estudi de Detall es va redactar per tal de que l’illa 1, 2, 3 i les tres
torres aïllades es desenvolupessin seguint una harmonia de conjunt i per tal d’assegurar la
composició arquitectònica i volumètrica unitària, i que ni l’illa 3, ni les tres torres s’han
desenvolupant seguint els paràmetres d’aquest Estudi de Detall, no tindria coherència que
ara l’illa 2 es desenvolupés seguint els paràmetres de l’Estudi de Detall que ni l’illa 3 ni les
tres torres aïllades han seguit.
Per tant l’illa 2, deixant sense efectes l’Estudi de detall, en el moment de la seva execució,
es regirà segons els paràmetres del PERI de Montigalà i MPG Sector Montigalà, menys
restrictiu i més flexibles en quan a ordenació i composició de les façanes que el que
estableix l’Estudi de Detall.
Al·legacions
En el procés de participació ciutadana i dins del preceptiu període d’informació pública no
s’han presentat al·legacions.
Conclusió
S’informa favorablement prosseguir amb la tramitació la modificació de l’Estudi de detall per
a l’ordenació arquitectònica de la façana al parc del polígon J de Montigalà en el sentit de
deixar-lo sense efecte en l’àmbit de l’illa 2 delimitada pel carrer de la Ciència, de la Tècnica,
de la Filosofia i Campoamor de Badalona.”
En data 11 d’abril de 2013 per part del departament jurídic de l’àrea d’Urbanisme s’ha emès
un informe que diu així:
“PROPOSTA PRESENTADA
Ha tingut entrada al Registre general en data 28 de novembre de 2012 la petició per part de
Pau Castro Saez, en representació d’Arriaz, S.A., de proposta de modificació de l’Estudi de
Detall en el sentit de deixar sense efecte l’ordenació arquitectònica de la façana al parc del
Polígon J de Montigalà en l’àmbit de l’illa 2 l’àmbit del qual es delimita pel carrer de la
Ciència, de la Tècnica, de la Filosofia i Campoamor de Badalona (veure plànol annex a
l’informe tècnic). Aquesta proposta té per objecte deixar sense efecte l’ordenació
arquitectònica de la façana a la parcel·la 2 per tal de flexibilitzar aquesta ordenació i
recuperar els paràmetres general del planejament del PERI de Montigalà.
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 17 de gener de 2013, va aprovar
amb caràcter inicial la proposta de modificació de l’Estudi de Detall en el sentit de deixar
sense efecte l’ordenació arquitectònica de la façana al parc del Polígon J de Montigalà en
l’àmbit de l’illa 2 l’àmbit del qual es delimita pel carrer de la Ciència, de la Tècnica, de la
Filosofia i Campoamor de Badalona. L’esmentat acord es va publicar en el BOPB en data25
de febrer de 2013, al diari ABC de data 24 de gener de 2013, al Tauler d’anuncis oficials i a
la web de l’Ajuntament de Badalona. Durant el termini d’informació pública no s’han
presentat al·legacions.
En data 9 d’abril de 2013 l’arquitecta adscrita al departament de Planejament Urbanístic ha
emès un informe mitjançant el qual s’informa favorablement la proposta i exposa que un
cop sense efecte l’Estudi de detall, l’illa 2 en el moment de la seva execució es regirà
segons els paràmetres del PERI de Montigalà i MPG Sector Montigalà, menys restrictiu i
més flexible en quant a ordenació i composició de les façanes.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
La present modificació de planejament urbanístic derivat es promou per iniciativa privada i
es tramita per aquesta Corporació municipal a l’empara d’allò disposat a la Disposició
Transitòria Onzena de Text Refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu
1/2010 (TRLUC).
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Tanmateix, es dona compliment a allò disposat a l’article 96 del TRLUC que disposa que la
modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta
a les mateixes disposicions que en regeixen la formació.
PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA
L’òrgan municipal competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple, en virtut de la facultat
que li confereix l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, (LRBRL), en relació amb
l’article 52.2 c) del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC),
aprovat per DL 2/2003, de 28 d’abril, acord que, conforme l’apartat k) de l’article 114.3 del
TRLMRLC, requereix que sigui adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
En base aquests arguments, els sotasignats membres de la Comissió informativa de l’Àmbit
del Territori, proposen al Ple Municipal l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.- Aprovar definitivament la modificació de l’Estudi de detall per a
l’ordenació arquitectònica de la façana al parc del polígon J de Montigalà en el
sentit de deixar-lo sense efecte en l’àmbit de l’illa 2 delimitada carrer de la Ciència,
de la Tècnica, de la Filosofia i Campoamor de Badalona. Aquesta modificació es
formula per iniciativa privada i es tramita per aquesta Corporació Municipal a
l’empara de l’article 96 i la Disposició Transitòria Onzena del Text Refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya (Decret Legislatiu 1/2010).
SEGON.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, així com notificar-lo als
propietaris compresos en l’àmbit d’aquest instrument d’ordenació urbanística i donar-ne
comunicació a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
12 AP-2013/2584 DICTAMEN. Aprovació provisional de la Modificació del Pla especial
de protecció del Patrimoni historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic,
paisatgístic i tradicional de Badalona. Fitxa E-3: Casa Eduard Agustí.
Per part del Departament de Planejament Urbanístic es proposa l’aprovació provisional de
la Modificació puntual del Pla especial de protecció del Patrimoni historicoartístic,
arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional de Badalona a l’àmbit establert a la
fitxa E-3, Casa d’Eduard Agustí.

Vist l’informe subscrit en data 12 d’abril de 2013 per part del Departament de
Planejament Urbanístic, el qual reproduït literalment diu:
“I N FO R M E
La Junta de Govern, en la sessió de data 19 d’octubre de 2012, va aprovar amb caràcter
inicial la Modificació del Pla especial de protecció del Patrimoni historicoartístic,
arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional de Badalona. Fitxa E-3-Casa
Eduard Agustí. L’esmentat acord es va publicar en el BOPB en data 7 de novembre de
2012, al diari El Periódico el 8 de novembre de 2012, al Tauler d’anuncis oficials i a la web
de l’Ajuntament de Badalona.
Antecedents
En data 11 d’octubre de 2012 reunida la Comissió Tècnica Assessora del Patrimoni
Arquitectònic i Cultural de Badalona informa favorablement la proposta presentada amb la
condició que s’adjunti en l’aprovació provisional del planejament l’estudi de la volumetria
proposada en la modificació de la fitxa.
En data 5 de novembre de 2012 reunida la Comissió Tècnica Assessora del Patrimoni
Arquitectònic i Cultural de Badalona, per veure l’estudi volumètric proposat, informa
favorablement la proposta presentada amb la condició que s’incorpori en l’aprovació
provisional del planejament l’ampliació de l’entorn B proposat fins a la projecció de
l’alineació superior de l’illa central de la plaça Pep Ventura.
En data 11 de desembre de 2012 el Museu de Badalona amb les seves competències en
relació a la casa per al Dr. Eduard Agustí. Fitxa E-3 del Catàleg del Patrimoni Històric,
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Artístic i Cultural de Badalona, emet informe valorant positivament la proposta ja que ajuda
a consolidar el Bé catalogat i el seu entorn més immediat.
Objecte
El present document té per objecte la modificació puntual del Pla especial de protecció del
Patrimoni historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional de
Badalona a l’àmbit de la fitxa E-3.
En concret la modificació amplia les condicions de protecció augmentant la distancia que
cal deixar lliure sense edificar, per tal de donar valor a l’edifici modernista, integrant-la en un
àmbit d’ús públic donat que ja no té l’ús d’habitatge i l’ús actual és de bar restaurant.
Es proposa la modificació dels dos àmbits de protecció de la fitxa E-3 per tal de possibilitar
la integració de l’edifici modernista en una operació unitària on l’execució contemplarà la
conservació de l’edifici dins un conjunt harmònic d’obra nova.
Per aconseguir l’objectiu es proposa en concret:
- Ajustar l’àmbit A de protecció a 6 m. de la façana posterior de la casa d’Eduard Agustí, per
tal que es pugui edificar un volum de PB+2 que configuri uns fons al jardí i a l’edifici format
part de l’edificació nova.
- Definir un nou àmbit d’entorn B, que inclou les dues parcel·les contigües que donen front a
la plaça Pep Ventura concretant una distància lliure d’edificació de 12 m al lateral respecte
qualsevol nova edificació, fins a la projecció de l’alineació superior de l’illa central de la
Plaça Pep Ventura
Àmbit
L’àmbit de planejament correspon a la parcel·la que ocupa la casa Agustí i les dues
parcel·les contigües amb front a la plaça Pep Ventura, part del qual es troba dins de la
delimitació de l’àmbit B de protecció i entorn de la Fitxa E-3 del Catàleg -Casa Eduard
Agustí-, dins de l’illa delimitada pels carrers Providència, Alfons XII, Roger de Flor i la plaça
de Pep Ventura.
Justificació de la proposta
La Modificació de la fitxa es planteja, a l’empara de l’article 9 de les ordenances del Pla
especial de Protecció, que permet la possibilitat de descatalogació parcial del l’àmbit definit
a la fitxa E-3, la nova proposta afavoreix un entorn més amable, ja que s’ordena una
edificació nova amb estratègies de respecte cap al conjunt catalogat i l’ús cívic que se’n
desenvoluparà.
En aquets sentit, cal manifestar que la filosofia conservacionista del Pla especial de
protecció del Patrimoni ha estat superada al ampliar l’espai lliure pròxim a l’edifici catalogat
dins la proposta de la Modificació del Pla general metropolità al carrer de Francesc Macià i
l’avinguda de Sant Ignasi de Loiola, aprovada inicialment el 24 de juliol de 2012 què també
incorpora les determinacions que garanteixen la integració del be catalogat amb la nova
edificació que desenvoluparà el polígon d’actuació urbanística proposat, on la finca de la
casa d’Eduard Agustí és una tercera part de sòl del polígon a desenvolupar, que participarà
en el repartiment de beneficis i deures, conservant l’edificació modernista. Es documenta
en l’a ANNEX 1 del document tècnic.
El pla aprovat inicialment proposa una operació conjunta tant en gestió com en projecte
constructiu garantint la conservació i integració en la trama urbana de l’edifici catalogat.
Descripció de la proposta

S’ha de posar de manifest que la redacció d’aquesta figura de planejament
representa la creació d’una eina necessària per a permetre l’actualització i la
revitalització del edifici catalogat dins del seu entorn urbà
-

-

L’àmbit A de protecció proposat s’ha modificat lleugerament fixant una limitació mínima
de 6 metres per a mantenir lliure d’edificació el jardí posterior, a partir dels que es podrà
edificar, ja dins de l’àmbit B, un fons neutre que amagui la mitgera de la finca contigua,
en correspondència a la proposta urbanística la Modificació de PGM al carrer de
Francesc Macià i l’avinguda de Sant Ignasi de Loiola,
Es proposa un àmbit B de protecció d’entorn tal i com es grafia al plànol P.01 de la
Fitxa E-3 del Catàleg de Patrimoni Historicoartístic de Badalona proposada: engloba el
front complert de l’illa per tal de poder protegir i controlar l’entorn immediat fins a la
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projecció de l’alineació superior de l’illa central de la Plaça Pep Ventura. Dins del nou
àmbit B existeix la determinació que no es podrà edificar a menys de 12 m de la façana est
de la Casa Agustí.
En les condicions de protecció i desenvolupament de la fitxa E-3 modificada es determina
que el manteniment del bé catalogat s’integrarà en un projecte urbanístic unitari, quan a
definició dels nous espais lliures de l’entorn i la nova edificació, proposta que es fixa
normativament en l’expedient en tràmit de la Modificació de PGM al carrer de Francesc
Macià i l’avinguda de Sant Ignasi de Loiola i que es recull en el present planejament.
Tal com s’ha especificat prèvia l’aprovació provisional s’inclourà en el document una imatge
de la volumetria resultant de l’aplicació dels gàlibs proposats
Sol·licitud d’informe als organismes afectats
D’acord amb l’article 85.5 del TRLU s’ha sol·licitat informe als següents organismes afectats
per raó de llurs competències sectorials:
ORGANISME
Data sortida Data recepció
Data resposta
Departament de Cultura
12/12/2012
13/12/2012
10/04/2013
En data 10 d’abril de 2013 s’ha rebut un informe favorable del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya informant favorablement amb la condició que s’incorpori en
l’aprovació provisional del planejament l’ampliació de l’entorn proposat fins a la projecció de
l’alineació superior de l’illa central de la Plaça de Pep Ventura.
Conclusió
S’ha introduït l’annex 4 estudi volumètric de la proposta en relació al seu entorn, tal i com
demana la Comissió Tècnica Assessora del Patrimoni Arquitectònic i Cultural de Badalona.
S’ha incorporat al planejament la proposta de la Comissió Tècnica Assessora del Patrimoni
Arquitectònic i Cultural de Badalona i la condició del Departament de Cultura, de l’ampliació
de l’àmbit B fins a la projecció de l’alineació superior de l’illa central de la Plaça de Pep
Ventura.
Aquests canvis no tenen naturalesa de substancials de conformitat amb l’article 112.2 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
Vista la proposta inicial i atès que la documentació compleix amb les disposicions
establertes pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme i el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text
refós de la Ley de Suelo, informo favorablement prosseguir amb la tramitació de la
Modificació del Pla especial de protecció del Patrimoni historicoartístic, arqueològic,
arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional de Badalona a l’àmbit establert a la fitxa E-3.”
En data 15 d’abril de 2013 per part del Departament jurídic d’aquesta Àrea s’ha emès un
informe que reproduït literalment diu:
“PROPOSTA PRESENTADA
En sessió de data 19 d’octubre de 2012 la Junta de Govern Local va aprovar amb caràcter
inicial la modificació Pla especial de protecció del Patrimoni historicoartístic, arqueològic,
arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional de Badalona. Fitxa E-3-Casa Eduard Agustí.
Aquest acord va ésser publicat al BOPB en data 7 de novembre de 2012, al diari El
Periódico el 8 de novembre de 2012, al Tauler d’anuncis oficials i a la web de l’Ajuntament
de Badalona. Durant el període d’informació pública no s’ha presentat al·legacions.
L’objecte d’aquest instrument urbanístic és l’ampliació de les condicions de protecció
augmentant la distància que cal deixar lliure sense edificar, per tal de donar valor a l’edifici
modernista, integrant-lo en un àmbit d’ús públic donat que ja no té l’ús d’habitatge i l’ús
actual és de bar- restaurant.
La modificació de la fitxa E-3 es planteja a l’empara de l’article 9 de les ordenances del Pla
especial de Protecció, que permet la descatalogació parcial de l’àmbit de manera que la
nova proposta afavoreix un entorn més amable, ja que s’ordena una edificació nova amb
estratègies de respecte cap al conjunt catalogat i l’ús cívic que se’n desenvoluparà.
En data 12 d’abril de 2011 l’arquitecta del Departament de Planejament Urbanístic ha emès
un informe mitjançant el qual s’informa favorablement la proposta, per tal que es
prossegueixi la tramitació de l’expedient. Tanmateix, s’ha introduït l’annex 4 estudi
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volumètric de la proposta en relació al seu entorn, tal i com demana la Comissió Tècnica
Assessora del Patrimoni Arquitectònic i Cultural de Badalona i s’ha incorporat al
planejament, i la condició del Departament de Cultura, de l’ampliació de l’àmbit B fins a la
projecció de l’alineació superior de l’illa central de la Plaça de Pep Ventura.
Aquests canvis no tenen naturalesa de substancials de conformitat amb l’article 112.2 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
Tanmateix, la documentació presentada compleix les condicions bàsiques que determina el
planejament d’ordre superior i la legislació urbanística a que està subjecta per prosseguir
amb la seva tramitació.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquesta modificació puntual de Pla Especial urbanístic d’iniciativa privada es tramita per
aquesta Corporació municipal a l’empara de l’article 9 de les ordenances del Pla Especial
de Protecció del Patrimoni, i l’article 78 del Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya
del 2010, modificat per la Llei 3/2012, en endavant TRLUC.
A l’expedient administratiu 22/A13-12 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic
consten les determinacions establertes a l’article 67 del TRLUC, en concordança amb els
articles 93.2 i 94 del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18
de juliol, hi consta la documentació adequada a la naturalesa i finalitat de la modificació del
pla especial proposat: memòria (descriptiva i justificativa, normativa) i plànols d’informació i
ordenació del territori.
Així mateix, s’ha donat compliment a l’article 96 del TRLUC disposa que la modificació de
qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes
disposicions que en regeixen la formació.
D’acord amb l’article 85.5 del TRLUC es va sol·licitar durant el tràmit d’informació pública
informe als organismes afectats per raó de llurs competències, en el present expedient,
s’ha sol·licitat informe al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui aprovada amb
caràcter provisional pel Ple Municipal, en virtut de la facultat que li atribueix l’article 22.2.c)
de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 52.2 c)
del DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC), acord que, conforme l’apartat k) de l’article 114.3
del TRLMRLC, requereix que sigui adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
En base aquests arguments, els sotasignats membres de la Comissió informativa de l’Àmbit
del Territori, proposen al Ple Municipal, l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional la Modificació puntual del Pla especial de
protecció del Patrimoni historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i
tradicional de Badalona a l’àmbit establert a la fitxa E-3, Casa d’Eduard Agustí. Aquesta
figura derivada de planejament urbanístic es formula per iniciativa privada i es tramita per
aquesta Corporació Municipal a l’empara de l’article 9 de les ordenances del Pla Especial
de Protecció del Patrimoni, i l’article 78 del Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya
del 2010, modificat per la Llei 3/2012 (TRLUC).
SEGON.- Donar trasllat de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit
Metropolità de Barcelona per tal d’assolir l’aprovació definitiva, d’acord amb l’article 80 del
TRLUC.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
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11 AP-2013/2585 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local, de data 12
d'abril, de donar per verificat el Text refós del Pla especial de transformació d'ús de
les naus del carrer Jaume Ribó núm. 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 i 57.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 12 d’abril de 2013 va aprovar el
següent acord:
“Per part de Planejament Urbanístic es presenta una proposta per donar per verificat el Text
refós del Pla especial de transformació d’ús de les naus del carrer Jaume Ribó, núm. 41,
43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 i 57 de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 4 d’abril de 2013 pel Departament de Planejament
Urbanístic, el qual reproduït literalment diu:
“En sessió ordinària de data 29 de gener de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Badalona va
aprovar provisionalment el Pla especial de transformació d’ús de les naus del carrer Jaume
Ribó, núm. 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 i 57.
En la sessió de data 13 de març de 2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona va aprovar definitivament el Pla especial de transformació d’ús de
les naus del carrer Jaume Ribó, núm. 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 i 57, suspenent la seva
executivitat i publicació al DOGC fins a la presentació d’un text refós que incorpori les
prescripcions següents:
- 1 Cal aclarir quina és l’edificabilitat vigent tot justificant el sostre que es diu que és vigent.
- 2 Cal concretar a què es destina la totalitat del sostre sobre rasant d’ús comercial.
- 3 Cal aclarir que la PB+1 assenyalada en el plànol P.02 és un gàlib atès que l’edificabilitat
prevista de 2.648m² és inferior al sostre que es podria arribar a assolir amb els paràmetres
assenyalats en el plànol P.02.
- 4 Cal que el document valori i prevegi les possibles afectacions de la nova calçada lateral.
La nova proposta haurà de venir avalada per un nou informe favorable de la Direcció
General de Carreteres.
- 5 Cal que la nau contigua on es preveu l’ús d’aparcament formi part de l’àmbit del Pla
especial, atès que sense ella no es podria admetre l’ús comercial.
El document que s’aporta ha incorporat totes les prescripcions assenyalades:
1. S’ha corregit l’error en el número que apareixia en el text com edificabilitat vigent el
correcte és 3038,07 m², dada que no afecta la proposta .
2. S’ha concretat millor el repartiment de sostre proposat, més enllà de la determinació que
es feia del sostre de venda i de magatzem: En l’article 9, referent a edificabilitat, de la
Normativa s’ha introduït el valor màxim de 1600 m² de superfície de venda i determinant
que la resta d’edificabilitat es destinarà a magatzem i a altres usos complementaris.
3. S’ha aclarit en el plànol P.02 que els paràmetres d’edificació representats són un gàlib.
4. En referència a les possibles afectacions de la nova calçada lateral de l’autopista C-31,
tot i que el document aprovat provisionalment va introduir les condicions de l’informe
favorable
de la Direcció General de Carreteres de 19/09/2012, entenent que no s’afectava cap de les
franges de protecció i que la nova sortida de l’autopista, en projecte, de l’enllaç de Torrent
de Vallmajor, no afectava l’àmbit del PE, tal com es citava en el mateix informe, per tal de
complir amb les determinacions de la CTUAMB, s’ha explicitat concretament les condicions
de la DGC en l’EAMG i en l’article 18 de la Normativa.
La proposta d’aquestes concrecions compten amb el nou informe favorable de la DGC (codi
IPB 030.1-2012) de 3 d’abril de 2013.
5. S’ha inclòs la nau contigua que apareixia dins de la proposta com compliment dels
preceptius aparcaments per a l’ús comercial, dins de l’àmbit del PE, per tal que la vinculació
es fixi segons planejament.
D’ofici s’ha introduït en l’article 16, de la Normativa del pla, referent a aparcaments que la
previsió de places de aparcament per als usos complementaris al de venda, que ja es
regula pel decret 378/2006, s’adequarà a la Modificació de les NNUU del PGM, aprovada el
06/06/2008.
Descripció contingut del pla especial
Objecte
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L’objecte del pla especial que es presenta és la transformació de l’ús industrial de les naus
existents a comercial, acollint-se a l’article 311 de les Normes urbanístiques del Pla general
metropolità, per tal de dinamitzar l’activitat en l’enclau d’aquesta edificació que ha
esdevingut obsoleta i poc funcional a la demanda de la indústria actual, i en conseqüència,
possibilitar la dinamització del sector amb activitats més properes a l’ús residencial.
Àmbit
L’àmbit d’aquest pla es troba en la illa delimitada pels carrers Jaume Ribó, Occitània,
Pompeu Fabra i Eduard Marquina, en la banda muntanya d’aquesta, on es concentra l’ús
industrial. En concret, correspon a les naus del carrer Jaume Ribó amb núm. de policia 41,
43, 45, 47, 49, 51, 53 i 55 i el pati que les separa de la resta d’edificació industrial que és la
finca de número 57, així com la superfície de la nau contigua que va des del pati esmentat
fins al carrer Pompeu Fabra. La superfície total de l’àmbit es 4.980,21 m².
Antecedents
Les naus i pati objecte d’aquest planejament estan inclosos en l’àmbit del Pla especial
d’agrupació d’empreses de l’antiga fàbrica Piher i entorn, concretament formant part de
l’antiga UA.4 que en l’esmentat pla es va mantenir com a unitat d’edificació on s’admetia
l’agrupació d’empreses i es proposava una ordenança de rehabilitació de façanes que
renovava la imatge del conjunt edificatori industrial.
El planejament vigent per a l’àmbit del present pla especial és doncs:
- Pla general metropolità (PGM) aprovat definitivament per la CMB el dia 14/07/1976
(BOPB 19/07/1976).
- Pla especial per a l’agrupació d’empreses de l’antiga fàbrica PIHER i entorn, aprovat
definitivament per acord de la Comissió d’ Urbanisme de Barcelona el dia 13/02/ 2002,
(DOGC 02/05/2002).
Justificació de la proposta
La proposta de tramitar un pla especial amb l’objectiu de transformar l’ús industrial d’un
edifici construït en zona 22a -industrial- en comercial s’acull a les determinacions de l’article
311.2.a de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità: ”Mitjançant un Pla
Especial podrà autoritzar-ne l’establiment dels usos següents, en les situacions que
s’assenyalen: ...a. Podran admetre’s els usos comercial, d’oficines, religiós i cultural,
recreatiu
i esportiu en parcel·les perifèriques de l’àrea industrial, accessibles des de l’exterior
d’aquesta, que siguin contigües a zones l’ús principal de les quals sigui el residencial.”
El conjunt de l’edifici 4, segons el planejament vigent, on es troben les naus i especialment
la seva posició, compleix amb el supòsit de l’article 311.2.a, donat que és accessible des de
fora de la zona industrial i contigu a la zona residencial. El carrer Jaume Ribó es perllonga a
l’extrem de l’edifici 4 convertint-se en zona residencial, mitjançant la transició d’unes naus
que admeten l’ús industria - comercial. Aquest carrer és front a edificis d’habitatge: els de
cantonada Eduard Marquina - Jaume Ribó, el conjunt d’habitatges Sant Jordi, amb edificis
de 14 plantes, i el futur creixement residencial de l’àmbit de l’antiga Unió Vidriera.
La posició a tocar del lateral de la C-31 i la proximitat del pas sota l’autopista de la riera
Canyadó fa la peça de fàcil accés des dels barris de Pomar i Morera i indiscutiblement de
les àrees de la ciutat properes situades per sota de l’autopista des de les quals el veïns
podran accedir-hi a peu.
L’àmbit es troba dins de la Trama urbana consolidada (TUC) i per tant la localització per un
comerç de gran o mitjana dimensió com el que es planteja és admissible.
No es modifiquen els paràmetres bàsics del planejament vigent, ni els del Pla general
metropolità, per tant, el pla especial és l’instrument idoni per a la modificació puntual d’un
pla especial, del mateix tipus de rang. Per altra banda, la redacció del pla especial està
emparada pel mateix PGM segons s’ha descrit anteriorment en el present informe.
Descripció de la proposta
La proposta planteja la implantació d’un sostre comercial substituint unes naus industrials
que han anat perden l’ús industrial quedant buides. Les seves característiques
constructives fan més viable la proposta d’enderrocar i construir de nou amb els paràmetres
del planejament vigent.
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Es proposa una edificabilitat màxima de 2.648 m² allà on es preveia 3.038,07 m² d’industrial
en el pla vigent, distribuït en dues plantes. La proposta ocupa menys en planta i es separa
de la resta de l’edificació industrial ampliant el pati d’accés tant a l’aparcament de la nau
contigua com de sortida dels clients després de la compra.
El nou edifici està plantejat amb un porxo que recull la circulació de vianants i fora de
l’horari de venda s’utilitza per a la càrrega i descàrrega.
El planejament s’ha redactat en coordinació amb les necessitats d’implantació i funcionalitat
d’un supermercat com el de Mercadona. Així, es garanteix les places d’aparcament, la no
afectació de la trama viària, i la justificació de l’interès públic millorant la imatge del carrer
Jaume Ribó. El pati i porxo generen una imatge urbana de qualitat com paradigma de la
misticitat d’usos que es dóna en tota l’illa on s’implanta aquest centre comercial.
Conclusió
La documentació del Text refós del Pla especial de transformació d’ús de les naus del
carrer Jaume Ribó, núm. 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 i 57 que s’aporta al corresponent
tràmit, recull totes les prescripcions de la resolució de CTUAMB. Les correccions i ajustos
introduïts en la documentació tècnica no suposen canvis substancials.
El document de Text refós compta amb l’informe favorable, sense condicions, de la DGC de
data 3 d’abril de 2013 (codi: IPB 030.11-2012), que s’incorpora a l’expedient administratiu
del Pla especial.
Atenent als motius expressats s’informa que el document compleix amb les disposicions
establertes en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, el Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, el Real Decret Legislatiu
2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Ley de Suelo, i per tant, res
s’oposa a prosseguir la tramitació del Pla especial de transformació d’ús de les naus del
carrer Jaume Ribó núm. 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 i 57.”

Vist l’informe subscrit en data 8 d’abril de 2013 pel Departament Jurídic de l’Àrea
d’Urbanisme i que reproduït literalment diu el següent:
“PROPOSTA PRESENTADA
En data 20 de febrer va tenir entrada al Registre General de l’Ajuntament de Badalona la
proposta de Pla Especial de transformació d’ús de les naus compreses a l’illa ubicada entre
els carrers Occitània, Jaume Ribó, Eduard Marquina i Pompeu Fabra, al barri de Canyadó
de Badalona, amb una superfície de l’àmbit de 2.637,63 m². Aquesta proposta té per
objecte establir les condicions per tal de poder instal·lar en aquestes naus un edifici
comercial.
D’acord amb la memòria presentada l’objectiu de la proposta presentada és transformar l’ús
de les naus industrials i pati del carrer Jaume Ribó números 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 i
57, per tal de fer possible la instal·lació d’un edifici de vendes de Mercadona, amb una
important zona d’aparcament i serveis a les naus contigües.
Així mateix, s’informa que la proposta planteja la implantació d’un sostre comercial
substituint unes naus industrials que han anat perdent ús, proposant el seu enderroc i la
construcció d’un nou edifici en el compliment dels requisits establerts als articles 311.1 i
311.2.a de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità.
La Junta de Govern Local de Badalona, en sessió de data de 9 de març de 2012 va aprovar
amb caràcter inicial del Pla especial de transformació d’ús de les naus del carrer Jaume
Ribó, núm. 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 i 57 de Badalona. L’esmentat acord es va publicar
en el BOPB en data 11 d’abril de 2012, al diari El País el 23 de març de 2012, al Tauler
d’anuncis oficials i a la web de l’Ajuntament de Badalona. Durant el període d’informació
pública es varen presentar al·legacions.
En data 29 de gener de 2013 el Ple de l’Ajuntament va aprovar amb caràcter provisional el
Pla especial de transformació d’ús de les naus del carrer Jaume Ribó, núm. 41, 43, 45, 47,
49, 51, 53, 55 i 57 de Badalona, i va resoldre les al·legacions presentades al tràmit
d’informació pública.
En data 13 de març de 2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de
Barcelona va resoldre suspendre l’aprovació definitiva del Pla especial de transformació
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d’ús de les naus del carrer Jaume Ribó, núm. 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 i 57 de
Badalona, fins a la presentació d’un Text refós que incorpori les prescripcions i
observacions següents:
- 1 Cal aclarir quina és l’edificabilitat vigent tot justificant el sostre que es diu que és vigent.
- 2 Cal concretar a què es destina la totalitat del sostre sobre rasant d’ús comercial.
- 3 Cal aclarir que la PB+1 assenyalada en el plànol P.02 és un gàlib atès que l’edificabilitat
prevista de 2.648 m² és inferior al sostre que es podria arribar a assolir amb els paràmetres
assenyalats en el plànol P.02.
- 4 Cal que el document valori i prevegi les possibles afectacions de la nova calçada lateral.
La nova proposta haurà de venir avalada per un nou informe favorable de la Direcció
General de Carreteres.
- 5 Cal que la nau contigua on es preveu l’ús d’aparcament formi part de l’àmbit del Pla
especial, atès que sense ella no es podria admetre l’ús comercial.
En data 4 d’abril de 2013 la Cap del Departament de Planejament Urbanístic va emetre un
informe mitjançant el qual es posa de manifest que s’han incorporat les prescripcions de la
resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona.
Tanmateix, deixa constància que les prescripcions incorporades i els canvis introduïts no
tenen la consideració de canvis substancials.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquest Pla Especial urbanístic d’iniciativa privada es tramita per aquesta Corporació
municipal a l’empara de l’article 78 del Text Refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010, en endavant TRLUC.
La proposta de Pla Especial de transformació d’ús a l’illa compresa pels carrers Occitània,
Jaume Ribó, Eduard Marquina i Pompeu Fabra, al barri de Canyadó de Badalona, es
fonamenta en l’article 311.2.a de les Normes Urbanístiques del PGM, que disposa que
mitjançant Pla Especial podrà autoritzar-se l’ús comercial en zona industrial, sempre que
aquesta autorització afecti a parcel·les perifèriques de l’àrea industrial, accessibles des de
l’exterior d’aquesta, que siguin contigües a zones d’ús principal de les qual sigui residencial
(extrems que han estat degudament acreditats mitjançant la memòria del planejament).
A l’expedient administratiu 4/A3-12 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic
consten les determinacions establertes a l’article 67 del TRLUC, en concordança amb els
articles 93.6 i 94 del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18
de juliol: memòria descriptiva, agenda i etapes, normativa, plànols d’informació i ordenació i
annexes.
Igualment, s’escau assenyalar que ni els canvis introduïts per tal de donar compliment a les
prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona
(CTUAMB) ni els canvis introduïts d’ofici no tenen naturalesa de substancials en els termes
que s’expressa l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (aprovat
pel Decret 305/2006) tal i com exposa l’arquitecte municipal.
PROCEDÈNCIA DE LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS

D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta
a l’expedient, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui
aprovada per la Junta de Govern Local, òrgan municipal competent per a l’adopció
de l’acord de verificació d’aquest text refós en virtut de la delegació de
competències del Ple, segons acord del passat 5 de juliol de 2011.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”

En base aquests arguments, l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
de l’acord següent:
PRIMER.- Donar per verificat el Text Refós del Pla especial de transformació d’ús de les
naus del carrer Jaume Ribó, núm. 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 i 57 de Badalona, el qual
incorpora les prescripcions de l’acord de la CTUAMB de data 13 de març de 2013 i d’altres
incorporats d’ofici, amb el benentès que els canvis introduïts a la memòria no tenen la
naturalesa de canvis substancials, en els termes que s’expressa l’article 112.2 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (aprovat pel Decret 305/2006). Aquesta
actuació urbanística es promou i tramita per aquesta Corporació municipal a l’empara de
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l’article 78 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost.

SEGON.- Donar trasllat de la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, als efectes que doni conformitat
al present text refós i aixequi la suspensió de la tramitació prevista a l’article 98 del
TRLUC.
TERCER.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació municipal.”
SENYOR MAÑAS: Gràcies senyor alcalde. Respecte d’aquest tema que és la implantació
d’una nova superfície comercial de Mercadona en el barri de Canyadó, com vostè sap
nosaltres ja vam votar en contra en el Ple que es va fer, tant l’aprovació inicial com
provisional, però quan hem fet aquest debat en el Ple li hem sol·licitat que poguéssim tenir
per part del govern municipal un programa de quina és la implantació o les previsions
d’implantació de mitjana superfícies i o grans superfícies comercials dins del que és el casc
urbà de la ciutat. Vostè es va comprometre a què així ho tindríem i que així ho podíem tenir
per poder debatre i consensuar el model de comerç a la ciutat amb totes les persones
afectades, amb les entitats veïnals, amb les associacions de comerciants, que com vostè
saben són un ecosistema molt fràgil, i aquest pla, que vostè va dir que el tindríem i que el
podríem discutir encara no el tenim. I segon, Canyadó, com vostè sap és un barri de gent
treballadora...
SENYOR ALCALDE: Senyor Mañas, perdoni un segon. Vostè sap que en els donar compte
no es pot intervenir, jo li he deixat per si volia fer un aclariment, sí que li demano que ...
SENYOR MAÑAS: En un minut acabo.
SENYOR ALCALDE: Trenta segons.
SENYOR MAÑAS: En trenta segons acabo. Li demanaria que via Institut Municipal de
Promoció de l’Ocupació i Regidoria de Promoció Econòmica de la Ciutat, es pogués arribar
a algun acord amb l’empresa que implantarà aquest supermercat en el barri de Canyadó,
perquè coordinadament amb l’Associació de Veïns es pogués prioritzar la contractació de
gent del barri en aquesta superfície comercial, perquè considerem que tindrà un impacte
negatiu i de destrucció de llocs de treball en bona part de comerç del barri. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Ara hem obert un precedent, per tant, jo demanaria que fos molt breu,
senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Senyor alcalde, aprofitant que ve aquest punt, recordar-li que fa uns
quants plens li vam demanar que perquè anés avançant amb això del Mercadona que
cridés els grups i els expliqués el programa general de Mercadona a Badaolona, que
sabem que existeix i sabem que hi ha algú que el té.
SENYOR ALCLADE: Bé. Gràcies. Senyor Falcó, també molt breu.
SENYOR FALCÓ: Molt breu i tenint en compte que s’obre un precedent i que com diu vostè
ara en els donar compte potser podrem intervenir tots els grups.
SENYOR ALCALDE: No, jo no he dit això, això ho diu vostè.
SENYOR FALCÓ: Doncs aleshores no s’han d’obrir precedents. Però en referència a la
intervenció que ha fet el grup municipal d’Iniciativa, compartint-la, però en tot cas significant
que nosaltres en el Ple en què aquest punt es va aprovar i es va tirar endavant hi vam votar
a favor, i precisament una de les propostes que vam fer i que li vam demanar a l’alcalde,
que en la contractació de la gent que havia de treballar en aquest nou supermercat es
prioritzés sobretot, sobretot bàsicament la gent que pogués venir de la ciutat a través de
l’IMPO. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Per la importància qualitativa que tenia aquest dictamen hem
obert aquest precedent, però es tanca el parèntesi, i seguirem com sempre hem fet de
forma ordenada. Sí que com que les seves intervencions han anat en la mateixa línia dir-los
que és cert que hi ha el compromís que quan tinguem el pla d’implantació d’aquesta marca
presentar-lo, i quan ho tinguem els ho presentarem, i per tant, amb això no hi ha cap tipus
de dubte. I dos, en relació a què aquesta, o jo hi afegiria qualsevol altra empresa
mínimament important de la ciutat que s’instal·li, anar en la línia que venim treballant ja, i és
intentar arribar a un acord perquè la contractació de personal sigui personal de la nostra
ciutat, bé del barri, com s’apuntava, o del conjunt de la ciutat de Badalona. Però aquesta és
una línia que nosaltres ja estem seguint, que creiem que és necessària i per tant, ja li puc
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garantir que anirem en aquesta direcció. Per tant, era un donar compte i seguiríem ara amb
el punt 14.
14 AP-2013/2586 DICTAMEN. Adjudicació de la promoció d'habitatge protegit i
dotacional previst a la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'avinguda
dels Vents -carrer de la Batllòria (barris de Sant Crist i Bufalà).
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte
Adjudicació del contracte.
Òrgan que resol
Ple
Expedient
244/Exp-1/12 – 13/L-1/121//sar
Caràcter
No exhaureix la via administrativa
Valoració criteris
Plec de Clàusules Administratives particulars
Tramitació
Ordinària
Objecte del contracte
Promoció dels habitatges protegit i dotacional previst a
la modificació del PGM de l’avinguda dels Vents de
Badalona
Antecedents:
1.- Per acord de Ple de data 30 d’octubre de 2012, es va aprovar la convocatòria de la
licitació per a l’alienació i la constitució d’un dret de superfície de les finques de titularitat
municipal incloses en la modificació puntual del Pla General Metropolità a l’avinguda dels
Vents – Carrer de la Batllòria (barris de Sant Crist i Bufalà), per al desenvolupament del
sector amb usos d’equipament, d’habitatge protegit i dotacional i un conjunt d’espais lliures
públics.
2.- En aquesta licitació, pel procediment obert i tràmit ordinari, s’han seguit tots els tràmits
de publicitat assenyalats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en la
legislació administrativa aplicable al cas.

3.- En sessions de dates 18 i 25 de febrer i 17 d’abril de 2013 la Mesa de
Contractació es va reunir per a constituir-se, obrir la documentació administrativa i
l’oferta presentada per l’única empresa licitadora, que va ser ARAUCA, SCCL; i
determinar la proposta d’adjudicació al seu favor ja que tant la documentació com
les condicions de l’oferta s’ajusten als previst en el plec de clàusules
administratives particulars i demès normativa que regeixen la licitació.
4.- L’expedient ha estat fiscalitzat per la intervenció municipal la qual ha posat de
manifest que, cit: “... en el moment en que s’executin les operacions previstes en
els plecs, això pugui suposar per a l’ajuntament un cost econòmic derivat de
l’aplicació de la Llei de l’IVA”. Per tant, s’ha de preveure el compromís d’incorporar
als pressupostos municipals dels exercicis corresponents, els crèdits necessaris
per a fer front als pagaments esmentats que procedeixin.
5.- L’informe jurídic emès en data 17/04/2013 posa de manifest els actes i tràmits que s’han
seguit i que s’entenen incorporats a l’expedient.
Fonaments jurídics
- La normativa que justifica els habitatges de protecció pública és la que recull el Text refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (article 166 i següents) i la Llei del Dret a l’Habitatge
(article 17.7 en concordança amb l’article 51.2 a i b, articles 8 i 18).
- El dret de superfície està instrumentat en l’article 171 del TRLU en concordança amb
l’article 18.6 de la Llei de l’Habitatge. Per garantir la lliure concurrència i igualtat
d’oportunitats, el dret de superfície s’ha de tramitar en els termes previstos a la normativa
de contractació pública, tal i com estableix l’article 4 del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic.
- L’expedient de contractació objecte d’aquesta resolució s’ha tramitat segons el que
disposa l’article 109 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. El
procediment seleccionat és obert en base a diversos criteris, i el tràmit procedimental és
ordinari, tal i com disposen els article 144 (procediment de licitació) i 135 (adjudicació).
- A l’expedient s’acompanya el Plec de clàusules administratives particulars que es va
aprovar per regir aquest contracte. El seu contingut s’ajusta a les necessitats de gestió i a
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les exigències de procediment, en particular, al previst a l’article 115 de l’esmentat text legal
i 67 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, així
com allò que preveu la disposició addicional segona, paràgraf setè, del TRLCSP.
- La competència per alterar la qualificació jurídica dels bens de domini públic és del Ple
municipal, segons disposen els articles 52.2.l) de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya, i 189.2 i 211.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. No
obstant això, la proposta haurà de ser informada per la Comissió Informativa corresponent,
d’acord amb el previst en l’article 123 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Per tot l’exposat, atesos els antecedents i normativa assenyalats, els sotasignats membres
de la Comissió Informativa de l’Àmbit del Territori proposen al Ple de l’ajuntament l’adopció
del següent acord:
PRIMER.- Adjudicar a la societat ARAUCA, SCCL, NIF: F64225253, com a resultat de la
licitació pública oberta tramitada, la promoció d’habitatge protegit i dotacional previst a la
modificació puntual del Pla General Metropolità a l’avinguda dels Vents –carrer de la
Batllòria (barris de Sant Crist i Bufalà) en forma de constitució d’un dret de superfície sobre
la parcel·la de sistemes B i l’alienació de la parcel·la A incloses en l’esmentat planejament,
en els termes recollits en la seva oferta tal i com consta a l’expedient, amb subjecció
estricta al que disposa el Plec de Clàusules Administratives Particulars que va regir la
licitació i la normativa que li sigui d’aplicació.
SEGON.- Comunicar a l’adjudicatari que, en el termini màxim de 15 dies hàbils a partir del
rebut de la notificació d’aquesta resolució, es formalitzarà el contracte en document
administratiu davant de l’alcalde --al qual es faculta expressament per aquest acte i per la
resta d’actes i/o tràmits i resolucions d’impuls i gestió en relació amb l’execució material de
la concreta activitat material objecte d’aquest contracte-- i el secretari d’aquesta corporació.
TERCER.- Tramitar l’alteració de la qualificació jurídica de la parcel·la A –identificada en
plànol 01 adjunt-- per tal de transformar-la en bé patrimonial afecte al patrimoni municipal
de sòl i habitatge, a efectes de la seva alienació; i la constitució d’un dret de superfície
sobre la parcel·la B de sistemes –identificada en plànol 02 adjunt--, a partir de la signatura
del contracte.
QUART.- Incorporar al/s pressuposts/os municipal/s que procedeixin els crèdits necessaris
per a fer front als pagaments de les obligacions que se’n derivin per a l’ajuntament dels
actes subjectes a l’IVA, en relació a l’adjudicació realitzada, a partir de la signatura del
corresponent contracte.
CINQUÈ.- Publicar aquesta resolució al perfil del contractant i notificar-la simultàniament al
candidat-licitador, a la Regidoria d’Hisenda, a la Intervenció Municipal i al Servei de
Patrimoni, perquè en tinguin coneixement i als efectes de donar compliment al previst en
els apartats tercer i quart precedents.
.../...
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 20/06/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n’ordeno la continuació de la seva tramitació davant l’òrgan competent.
.../...
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu 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 (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, informes tècnics precedents i fonaments i raonaments jurídics de
l’anterior proposta de resolució, i la valido per tal que sigui presentada a la propera i
immediata sessió del Ple pel seu debat i aprovació, si escau.
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SENYOR MAÑAS: Sí, senyor alcalde, gràcies. Aquesta adjudicació de promoció d’habitatge
protegit i dotacional que fa molts anys que anem treballant en aquesta Sala de Plens per
fer-la possible, contempla la reserva d’una part important dels baixos d’aquest edifici com a
equipament on inicialment estava previst la construcció de no sé si és ABS o CAP del barri
de Sant Crist, no sé en aquests moments si és un Centre d’Assistència Primària o una Àrea
Bàsica de Salut. Ens agradaria saber si vostès ja han iniciat, ara que ja és imminent i hi ha
una empresa adjudicatària que començarà a fer les obres, si ha iniciat ja les converses amb
la Generalitat de Catalunya per la implantació d’aquest centre sanitari que serà l’únic
centres sanitari de proximitat d’atenció primària que tindran els veïns de Sant Crist.
Voldríem saber si amb la Generalitat ja ho han parlat, ja ho han pactat, ja hi ha calendari, ja
s’està treballant perquè hi hagi un pressupost per poder obrir el centre o no.
SENYOR SERRA: No només per aclarir també una mica per aclarir el que ha dit el senyor
Mañas, el projecte que va guanyar ara és la mateixa empresa que ja havia ofertat en el seu
moment i el mateix projecte que hi havia, l’únic que ha canviat és alguna modificació fruit de
les reiterades demandes que un dels veïns amb interès també en aquesta promoció va
anar fent durant temps i que els tribunals li van començar a donar la raó. Aquesta promoció
si en el seu moment no estava tirada endavant és perquè algú va tenir interès en treure
diguem tall, dels pisos que s’anaven aquí a construir que d’alguna manera al final després
de molts anys de litigis al final s’ha hagut de fer una mena de refós perquè tot allò que ja
s’hagués pogut fer ara es pugui tirar endavant. Per tant, celebrar que això vagi endavant i
espero i penso que tota aquesta construcció contempli en els seus baixos l’aprofitament
públic d’un local per a l’ambulatori del Sant Crits, i que em sembla que així és. I per tant,
com que em sembla que així és entenc que el projecte té el nostre suport perquè és el
mateix que en el seu moment va tirar endavant.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs moltes gràcies. Jo dir que sí, que em sembla que
estem davant d’un projecte molt important per a la ciutat i especialment per al barri de Sant
Crist i els barris més propers. Estem parlant d’una reivindicació històrica d’aquella zona,
una reivindicació que pot donar resposta a problemes de la sensació d’abandonament que
tenen els veïns, especialment del barri de Sant Crist, i al que es refereix a la falta
d’equipament i concretament als equipaments sanitaris. Que això és una reivindicació
històrica per part dels veïns de la zona i especialment del barri de Sant Crits, el que portem
avui és donar el vistiplau a l’adjudicació a una cooperativa perquè comenci a desenvolupar
aquell entorn. De què estem parlant, estem parlant que desbloquegem en aquests
moments una proposta que significa la creació d’aproximadament uns 135-136 pisos, per
un número de 56 d’habitatges de protecció oficial, i 80 de dotacionals, de lloguer, això vol
dir 80 habitatges per a persones que no tenen recursos econòmics, que bé tenen
problemes de desestructuració social i que necessiten puntualment aquests habitatges.
Doncs bé, anem en aquesta línia, 80 per un costat i 56 de protecció oficial. És cert el que
han dit tan el senyor Serra com el senyor Mañas, estem parlant d’un projecte que ja fa anys
que se’n parlava. Que sí que ha tingut alguna variació, i aquí permeti’m senyor Serra que li
faci una matisació, i és dir, en el seu dia el que hi va haver va ser un conveni amb una
cooperativa, aquesta cooperativa va tenir problemes, com n’han tingut molts d’altres, va
haver de quedar aturada a part del que vostè significava. I ara el que portem és un concurs,
es va convocar un concurs perquè es presentessin aquelles empreses que volguessin i es
va presentar una empresa que té el fil conductor d’aquella que en el seu dia va tenir
problemes i és la que li hem adjudicat i el que estem duent avui. Destacar que hi haurà un
local de 1.700 metres quadrats que és on inicialment ha d’anar-hi el CAP, jo, no tinc ganes
de crear expectatives falses a curt termini, jo vaig estar parlant amb el conseller Boi Ruiz fa
dues setmanes, concretament en el sopar de la gala contra el càncer, vam estar parlant
d’aquest tema i d’altres, hem quedat emplaçats que ens veurem d’aquí a uns dies, d’aquí a
unes setmanes, i els posarem a sobre del a taula, perquè és evident que aquesta és una
reclamació de la ciutat de Badalona, però no perdem de vista que en aquests moments la
Generalitat de Catalunya té uns problemes econòmics, com tenim totes les administracions,
però agreujada, i segurament la immediatesa de la disponibilitat d’aquest local comercial no
sé si podrà anar acompanyada de la posada en funcionament i del condicionament
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d’aquest local de 1.700 metres que com repeteixo, és un local que passarà a ser municipal i
que la nostra voluntat és cedir-lo a la Generalitat per construir aquest CAP que com dic, és
una reclamació històrica. I després, no hem de perdre de vista també, que aconseguirem
ordenar aquell entorn, més enllà dels habitatges que hi hagi, més enllà del local de 1.700
metres s’aconseguiex crear una gran plaça en aquell entorn que ens servei per dignificar un
espai que com dic, ha causat problemes en alguns moments, d’ordenació d’aquella zona, i
sobretot dóna resposta a una demanda d’un barri, d’un conjunt de barris d’aquell entorn
necessitats d’equipaments sanitaris. Per tant, jo crec que ens podem felicitar, molt
probablement segons el calendari jo els anuncio que les obres haurien de començar sobre
el mes d’octubre novembre d’aquest any. Octubre novembre d’aquest any, un cop aprovat
en el Ple del dia d’avui, hi ha quinze dies per signar l’acord, per signar el conveni, i per tant,
ens n’aniríem entre la llicència d’obres i tal, per començar a finals d’octubre principis de
novembre. Per tant, jo crec que podem estar contents i satisfets d’aquesta aprovació tan
important per a Badalona. Següent punt senyor secretari.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
15 AP-2013/2587 DICTAMEN. Aprovar la pròrroga de contracte de les obres de
construcció del dipòsit regulador d'aigües de la conca Rambla de Sant Joan- Sant
Ignasi de Loiola.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte
Aprovació de la pròrroga del contracte
Òrgan que resol
Alcalde
Caràcter
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient
093072-CNT- COBOB2011/000003
Ref. Addicional
22/C-5/2011
Procediment
CNT -COBOB CNT- Obres Obert
d’adjudicació
Objecte del contracte
Obres de construcció del dipòsit regulador d’aigües de la
conca Rbla. St. Joan -St. Ignasi de Loiola
Interessat
AQUALOGY MEDIO AMBIENTE, SA NIF: A0833297-5
Fets
En relació a l’expedient de contractació identificat s’han portat a terme les següents
actuacions:
Aprovació de l’expedient de data
:13/04/2011
Resolució d’adjudicació de data
:29/11/2011
Contracte d’obres de data
: 22/12/2011
Sol·licitud de pròrroga de l’adjudicatari : 6/03/2013
Informe del director de l’obra
: 18/03/2013
Informe tècnic de data
: 19/03/2013
Informe jurídic de data
: 19/03/2013
La pròrroga sol·licitada està justificada en l’informe tècnic atès que circumstàncies
tècniques sobrevingudes que han causat un retard en l’execució prevista no imputable al
contractista, i per tant, és necessària l’ampliació del termini d’execució d’obra fins al
23/07/2013.
Fonaments jurídics
La normativa general de contractació regula les pròrrogues dels contractes en l’article 23
del TRLCSP i articles 96 i 100 de RGLCAP.
El Plec de Clàusules particulars que va regir aquesta contractació establia que s’admetrà
una pròrroga del contracte, si apareixen incidències en l’execució de l’obra, no imputables
directament al contractista i prèviament informades favorablement per la direcció facultativa
i el responsable municipal del contracte, amb el límit màxim de la meitat del termini
d’execució inicialment previst.
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Segons el cartipàs municipal vigent, el Ple de l’ajuntament és l’òrgan de contractació en
aquest cas. No obstant això, la proposta haurà de ser informada per la Comissió
Informativa corresponent, d’acord amb el previst en l’article 123 del Reglament
d’organització, funcionament i regim jurídic de les entitats locals.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Per to l’exposat, atesos els antecedents i normativa assenyalats, els sotasignats membres
de la Comissió Informativa de l’Àmbit del Territori proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció
del següent acord:
ÚNIC.-: Atorgar a l’empresa AQUALOGY MEDIO AMBIENTE, SA NIF: A0833297-5, com a
contractista de les obres de construcció del dipòsit regulador d’aigües de la conca Rbla. St.
Joan-St. Ignasi de Loiola, una pròrroga fins a la finalització del contracte que serà, a tots els
efectes, el 23/07/2013. Aquesta pròrroga s’atorga en els mateixos termes generals del
contracte i per tant, tots els drets i obligacions de les parts continuaran vigents fins a la
signatura de l’acta de recepció, especialment respecte de la clàusula especial d’execució
d’ordre social. Així mateix s’adverteix al contractista que aquest nou termini d’execució del
contracte és definitiu i el seu incompliment suposarà l’aplicació de les sancions previstes al
plec de clàusules administratives particulars i a la normativa de contractació vigent.
.../...
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució i els informes precedents, d’acord amb les previsions del Decret de delegació
d’atribucions de data 20/06/2011, dono plena conformitat al seu contingut, la valido
plenament i n’ordeno la continuació de la seva tramitació davant l’òrgan competent. El
gerent de l’Àmbit de Territori, Xavier Salvà i Pagés
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu 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 (LRJAP-PAC)
accepto els antecedents, informes tècnics precedents i fonaments i raonaments jurídics de
l’anterior proposta de resolució, i la valido per tal que sigui presentada a la propera i
immediata sessió del Ple pel seu debat i aprovació, si escau. L’alcalde, Xaxier García
Albiol
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
14 PROPOSICIONS URGENTS
AP-2013/2590 DONAR COMPTE. Donar compte de la resolució de l'alcalde de 15/04/13
per la qual s'encomana temporalment el despatx ordinari dels assumptes relatius a la
Regidoria d'Hisenda i Recursos Interns i la Presidència de la CIAMB.
L’alcalde, en data 15 d’abril de 2013, ha dictat una resolució que, literalment, diu el següent:
“Vista la resolució d’Alcaldia de data 5 de juliol de 2011, mitjançant la qual es va efectuar
una delegació general de competències a favor del primer tinent d’alcalde, senyor Ramon
Riera Macia, com a regidor d’Hisenda i Recursos Interns.
Vist que la Presidència de la Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i
Hisenda, l’ostenta, per delegació de l’alcalde, el regidor Sr. Ramon Riera Macia.
Atesa la situació sobrevinguda per la qual es preveu una absència temporal per baixa
mèdica del regidor Sr. Ramon Riera Macia, aquesta Alcaldia considera convenient resoldre
aquesta situació eventual amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació
d’aquesta Administració municipal.
Vistes la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova la Refosa de la llei municipal i de règim local de Catalunya, art. 43 i
concordants del ROFRJ, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el
Reglament Orgànic Municipal i d’altres d’aplicació,
RESOLC:
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PRIMER. Encomanar, amb motiu de l’absència temporal per baixa mèdica del regidor Sr.
Ramon Riera Macia, el despatx ordinari dels assumptes relatius a la Regidoria d’Hisenda i
Recursos Interns a la regidora Sra. Rosa Bertran i Bartomeu, en règim de delegació de
signatura, i la Presidència de la Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i
Hisenda a la regidora Sra. M. Jesús Hervàs Mínguez, amb efectes des del 16 d’abril de
2013 i mentre el regidor Sr. Ramon Riera Macia romangui en situació de baixa mèdica.
SEGON.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats.
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució a l’Ajuntament en Ple a la primera sessió que
celebri i publicar el seu text en el BOP.”
En conseqüència, d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals i amb allò anteriorment exposat, procedeix que, a
l’empara dels articles 82.3 i 126 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es doni
compte al Ple de l’Ajuntament de la resolució que precedeix.
DILIGÈNCIA
En la sessió celebrada el dia 30 d’abril de 2013 s’ha donat compte al Ple de l’Ajuntament de
la resolució de l’alcalde de data 15 d’abril de 2013, per la qual s’encomana temporalment el
despatx ordinari dels assumptes relatius a la Regidoria d’Hisenda i Recursos Interns a la
regidora Sra. Rosa Bertran i Bartomeu, i la Presidència de la Comissió Informativa de
l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda a la regidora Sra. M. Jesús Hervàs Mínguez, amb
efectes 16 d’abril de 2013 i mentre el regidor Sr. Ramon Riera Macia romangui en situació
de baixa mèdica.
SENYOR ALCALDE: Això, com la majoria de vostès ja saben, obeeix a què el primer tinent
d’alcalde, el Ramon Riera, per una qüestió de salut ha estat intervingut ja fa uns dies, i està
immobilitzat, i aleshores aquests dies la responsabilitat d’Hisenda la portarà la Rosa
Bertran. Següent.
AP-2013/2589 DONAR COMPTE. Informe d'Intervenció emès en compliment de l'Ordre
HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre, referit al 1er trimestre de 2013.
INFORME DE INTERVENCION
QUE SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE UNO DE
OCTUBRE, POR LA QUE SE DESARROLLAN LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE
INFORMACION PREVISTAS EN LA LEY ORGANICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

El suministro de la información, contenida tanto en el presente informe como en la
transmitida a través de la Oficina Virtual de Coordinación de las Entidades Locales
de acuerdo con la orden HAP/2105/2012 de uno de octubre, se efectúa de
conformidad con el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el
que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, en el ámbito
subjetivo definido en el artículo 111 del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales para aquellas corporaciones locales que hayan concertado
operaciones de endeudamiento previstas en el citado Real Decreto Ley.
1) ANTECEDENTES
1.a) Sobre los datos de la operación financiera que da lugar a la aprobación del PLAN DE
AJUSTE:
En fecha de 27 de marzo de 2012, atendiendo a lo previsto en los reales decretos leyes
4/2012 de 24 de febrero y 7/2012 de 9 de marzo, se aprobó un plan de ajuste que
respondía a la proyección económica durante un período de 10 años incorporando entre
sus obligaciones tanto el gasto financiero como el de devolución del préstamo solicitado en
el mismo expediente destinado al pago a proveedores que cumplieran las condiciones
figuradas en la ley a la que me remito para no ser reiterativo.
La aprobación del PLAN DE AJUSTE, entre otras, tiene por objeto asegurar la devolución
del préstamo en las condiciones de plazos y tipos de interés en que el Ayuntamiento se
comprometió.
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El Ayuntamiento de Badalona, junto con sus Organismos Autónomos y Sociedades
Mercantiles de capital cien por cien municipal, solicitó para el pago a proveedores
la cantidad de 31.036.946,75 euros, según el siguiente detalle:
Operación
Operación
Total
endeudamiento endeudamiento Operaciones
Aprobada
Aprobada
Endeudamiento
15/05/2012
20/07/2012
ICO
Ayuntamiento de Badalona
26.791.573,58

59.194,14

26.850.767,72

2.101.159,85

95.822,42

2.196.982,27

1.336.622,37

17.599,51

1.354.221,88

400.836,41

0,00

400.836,41

200.909,52

0,00

200.909,52

11.912,45

0,00

11.912,45

0,00

21.316,50

21.316,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.843.014,18

193.932,57

31.036.946,75

Badalona Serveis Asistencials S.A. (BSA)
Institut Mpal de Serveis Personales
(IMSP)
Badalona Cultura S.L.
Institut MPLA de Promoció a l’Ocupació
(IMPO)
Escola de Música de Badalona
Badalona Comunicació, SA
Museo Municipal de Badalona
Ens de Gestió Urbanistica S.A.
(ENGESTUR)
Reactivació Badalona S.A. (REBASA)

TOTAL PRESTAMOS CONCEDIDOS

Los préstamos concertados con diferentes entidades y fechas, todas ellas antes de
31 de julio, fueron destinados al pago a proveedores por el importe referido de
31.036.946,75 euros.
1.b) Sobre las entidades consideradas en la consolidación de la información aprobada por
el Ayuntamiento Pleno en fecha 27 de marzo de 2012 remitida al Ministerio de Economía y
Administraciones Públicas.

Cuando se procedió a la consolidación, ninguna de las cinco Sociedades
Mercantiles había sido sectorizada por la Intervención General de la Administración
del Estado. Dada la información histórica y los criterios de análisis de los servicios
municipales, consideraron como sector privado tanto a la sociedad mercantil Ens
de Gestió Urbanística S.A (ENGESTUR) y Badalona Serveis Asistencials, S.A
(BSA).
Clasificadas recientemente por la IGAE, ambas han sido consideradas como sector de las
Administraciones Públicas.
1.c) Memoria explicativa de los criterios y medidas previstas llevar a cabo y cuyo reflejo
cuantitativo figura en el plan de ajuste aprobado:
Trascrito literalmente dice:
“PLAN DE AJUSTE DEL AYUNTAMIENTO DE BADALONA PREVISTO EN EL
REAL DECRETO-LEY 4/2012
1. INTRODUCCIÓN
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La presente memoria que justifica y desarrolla la valoración económica proyectada de la
ejecución presupuestaria para el período 2011-2022, en sus secciones de ingresos y
gastos, tiene su origen en el plan económico financiero aprobado por el Ayuntamiento
Pleno en fecha de veintinueve de noviembre del pasado ejercicio 2011.
En el referido plan se acordaron las líneas maestras de actuación en los presupuestos
futuros mediante la concreción de las hipótesis que sirvieron de base para su
cuantificación económica.
Siguiendo las mismas líneas de actuación, se confeccionó y aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio 2012, presupuesto que al día de la fecha se encuentra en fase
de exposición al público.
Las cifras figuradas en la proyección económica de ejercicios futuros, siempre teniendo
presente criterios de prudencia, han concretado las actuaciones de cada uno de los
apartados de la memoria en que se refiere a la cumplimentación del plan de ajuste.
Es importante resaltar que tanto en la sección de gastos y de ingresos del ejercicio 2012
como en su comparación con las del ejercicio cerrado 2011 existen aparentes y en algunos
casos importantes diferencias entre los cuadros A1 y A2 que recogen los derechos y
obligaciones reconocidos y presupuestados para los ejercicios 2011 y 2012, y los B1 y B2
que recogen las medidas de ahorro. Estas provienen básicamente de la no consideración
en los cálculos de los programas de actuación con financiación compartida entre
Ayuntamiento y otras Instituciones Públicas.
2. DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE INGRESSOS
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias
Como consecuencia de la aplicación del articulo 8.1.a) del Real Decreto Ley 20/2011, de 30
de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, el tipo impositivo vigente del
IBI, del 0.9951 se fijará, para el año en curso, al 1.0946 (dentro de los límites establecidos
por el articulo 72 del TRLLRHL) y los ingresos por este concepto crecerán de 40.9 millones
a 44.9 millones de euros.
Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de
convenios de colaboración con Estado y/o CCAA)
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 31/01/2012 aprobó la delegación al
Organismo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona (ORGT) las
funciones de recaudación del conjunto de tributos i otros ingresos de derecho público de la
Corporación y la gestión y recaudación de las sanciones de circulación.
Con esta medida se pretende incrementar los ingresos líquidos de la Corporación mediante
el uso de la plataforma tecnológica del ORGT, utilizando las aplicaciones de recaudación
que agilizan notablemente procedimientos de recaudación ejecutiva (embargos de c/c.,
salarios, fincas, AEAT, etc.).
Actualmente se trabaja en el proceso de integración de datos para que sea operativo a
partir del 15/4/2012.
Experiencias realizadas ya en otros municipios de la provincia de Barcelona han supuesto
un incremento considerable de los ingresos líquidos.
Medida 3
Dentro del periodo de vigencia del plan se ha previsto un conjunto de actuaciones a realizar
por los servicios de gestión tributaria y la inspección municipal con las previsiones de
incremento de ingresos que se detalla a continuación:
2012
Descripción concepto
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos
Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos
Urbanos
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y obras
Tasa por Entrada de Vehículos
Otras Tasas para Utilización Privativa Dominio Público

2013

ACTUACIONES ACTUACIONES
2.150.000,00
0,00
400.000,00
170.000,00
30.000,00
50.000,00
2.800.000,00

100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
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Impuesto sobre bienes inmuebles
Los ingresos provenientes del IBI se ajustan considerando la previsión de incorporación de
altas pendientes del periodo 2007-2011 todavía no realizadas. Con tal de asegurar esta
previsión se ha establecido un plan de trabajo para agilizar el cierre de los expedientes
pendientes, coordinando con la Gerencia del Catastro de Barcelona los trabajos necesarios
para proceder a las notificaciones de las nuevas altas y su inclusión en el padrón del año
2012.
En concreto, referido al ejercicio de 2011, se han realizado liquidaciones de abonarés por
un importe global de 769.697,95 que ya estarán incorporadas en el padrón del ejercicio de
2012 (ver detalle individualizado en el anexo IBI).
Se ha de remarcar que las liquidaciones de abonarés son un proceso regular que también
se efectuará en los ejercicios 2012-2022, de los expedientes de altas y modificaciones de
fincas aún pendientes a fecha de hoy.
Por otra parte, ya se están efectuando trabajos de revisión de los datos jurídicos de ciertas
zonas de la cuidad, con la finalidad de verificar el año de construcción y/o reformas
realizadas en los inmuebles para poder actualizar su valor catastral. La valoración del
impacto se hace a partir de una muestra significativa de 19 fincas tal como se muestra en el
anexo IBI del informe.
La cuantificación aproximada de estas actualizaciones y actuaciones se indica a
continuación:
Impuesto de Bienes Inmuebles
Situación a 15/09/2011
Valor catastral con altas en fecha
Valor Catastral Padrón 2011
Diferencia de valor
Incremento cuota prevista 2012

4.379.863.326,51
4.366.422.463,06
13.440.863,45
134.342,77

Situación prevista a 15/02/2012
Valor catastral actualizado 2012 i altas en
fecha
Valor Catastral Padrón 2011
Diferencia de valor
Incremento cuota prevista 2012
Incremento cuota para abonares de 2012
Incremento revisión reforma- mediana- total

4.433.626.780,31
4.366.422.463,06
67.204.317,25
671.713,87
842.697,95
635.926,79

Incremento cuota prevista 2012

2.150.338,61

También se está evaluando la conveniencia de plantear al Centro de Gestión Catastral que
elabore una nueva ponencia de valores con la finalidad de proceder a la revisión de los
valores catastrales de las fincas del municipio. Esta medida, en el caso de efectuarse,
tendría efectos impositivos más allá de lo que contempla el Plan de Ajuste y contribuiría a la
sostenibilidad de los ingresos municipales de los años posteriores al plan, consolidando el
efecto del ajuste presupuestario que comportará para las finanzas municipales la ejecución
de este plan de saneamiento.
En el plan de ajuste no se contempla la variación del tipo impositivo del impuesto, aunque
sería una medida que se podría aplicar durante la vigencia del plan si la evolución de los
ingresos no fuera la prevista.
Impuestos sobre el incremento de valores de los terrenos (IMVTNU)
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Los ingresos procedentes del IMVTNU se ajustan considerando la previsión de
liquidaciones complementarias derivadas de la revisión de las declaraciones autoliquidaciones presentadas en el periodo 2007-2010. Para asegurar esta previsión se ha
establecido un plan de trabajo conjunto de los departamentos del ámbito de Hacienda
(Inspección y Gestión Tributaria), para agilizar el cierre de los expedientes pendientes y
proceder a notificar y liquidar las liquidaciones en los ejercicios 2012 y 2013.
El estado actual de las tareas de gestión que se llevan a cabo actualmente es el siguiente:

FASE DEL EXPEDIENT
En trámite de requerimiento (1)
En trámite de propuesta de liquidación
En trámite de pendiente decretar
liquidación

LIQUIDACION MEDIA PLUSVÀLIA

SANCIÓN
NÚMERO CUOTAS
SANCIÓN
PREVISTA
EXP.
PREVISTAS
PREVISTA
BONIFICADA
372.760,19
130.466,06
97.849,55
227
142
212.647,34
74.426,57
55.819,93
108

197.881,50
783.289,03

69.258,53
274.151,16

51.943,89
205.613,37

1.642,12

NOTAS
1. En estos casos no tenemos aún la escritura y, por tanto, no podemos saber el importe de la liquidación.
Por este motivo, el cálculo se ha hecho sobre una media

Las previsiones del cuadro son superiores a lo que prevé el plan, ya que estamos
considerando propuestas de liquidación sobre una estimación de liquidación de expedientes
ya tramitados.
Por otra parte tenemos pendientes de incorporar, a la fase de comprobación inicial, 1.423
expedientes del periodo 2008-2011, de difícil estimación en cuanto a cuotas, pero en todo
caso podemos asegurar que el impacto económico será superior al que muestra el cuadro
anterior.
Ingresos del capítulo II (Impuestos indirectos)
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO)
Los ingresos provenientes del ICIO se ajustan considerando la previsión de liquidaciones
complementarias derivadas de la revisión de las declaraciones -autoliquidaciones
presentadas en el periodo 2007-2010. Para asegurar esta previsión se ha establecido un
plan de trabajo conjunto de los ámbitos de Urbanismo y Hacienda para agilizar el cierre de
los expedientes pendientes y proceder a liquidar y notificar las liquidaciones en los
ejercicios 2012 y 2013.
La gestión de esta revisión es compleja en sus vertientes técnica y jurídica y su impacto se
ha evaluado de forma prudente. Posiblemente el impacto real de la medida, una vez
realizada, sea superior a la contemplada en el plan de Ajuste.
El estado actual de les tareas de gestión que se están efectuando actualmente es el
siguiente:
ICIO

FASE DEL EXPEDIENTE

En trámite de requerimiento
En trámite de propuesta de liquidación

NÚMER
O EXP.

BASES
IMPONIBL
ES

6.754.431,3
9
1.825.783,8
40
1

205

CUOTES
PREVIST
AS
270.177,2
3
73.031,37

SANCIÓ
N
PREVIST
A
94.562,0
3
25.560,9
8

SANCIÓN
PREVISTA
BONIFICA
DA

70.921,52
19.170,73
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En trámite de pendiente decretar
liquidación

181

7.843.385,1
7

313.735,3
9
656.943,9
9

109.807,
39
229.930,
40

82.355,54
172.447,80

Las previsiones del cuadro son superiores a lo que prevé el plan, ya que estamos
considerando propuestas de liquidación sobre una estimación de liquidación de expedientes
ya tramitados. Se ha de añadir que debido a la actual situación económica es posible que
algunos expedientes desistan o que la inactividad lleve a su caducidad.
Por otra parte tenemos pendientes de incorporar a la fase de comprobación inicial, 648
expedientes del periodo 2008-2011, de difícil estimación en cuanto a bases imponibles y
cuotas, pero en todo caso podemos asegurar que el impacto económico será superior al
que muestra el cuadro anterior.
Ingresos del capítulo III (Tasas, precios públicos y otros ingresos)
Tasa por Entrada de Vehículos
Los ingresos provenientes de esta tasa se han ajustando teniendo en cuenta la previsión de
las liquidaciones derivadas de la revisión de las licencias actuales y de la revisión del
padrón a realizar, ya que se ha detectado, por parte de los servicios de gestión tributaria, la
existencia de hechos imponibles que no tienen la correspondiente licencia para la utilización
de la entrada de vehículos. Esta actuación se llevará a cabo en el ejercicio de 2012.
Otras Tasas para la Utilización Privativa del Dominio Público
Los ajustes contemplados en el plan responden básicamente al incremento de la demanda
que se ha producido en las licencias para utilización del dominio público por parte de
empresas y particulares durante el segundo semestre del 2011. En este momento se están
efectuando los trabajos para confeccionar el correspondiente padrón del año 2012 y la
previsión de incremento de 50.000 euros corresponde exclusivamente a les cuotas de los
padrones - liquidaciones que se efectuarán por las variaciones 2011-2012.
Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos
El conjunto de otras medidas de ajuste incluye las variaciones resultantes de la liquidación
de la participación de tributos del estado, bien por ser positiva (ejercicio 2010), bien por
finalizar la devolución de las negativas (ejercicio 2008 y 2009), tal y como se detalla a
continuación:
Año
Descripción
Importe Miles Euros
2012
Estimación de la liquidación PTE 2010
6.636,00
2016-2022
Reintegro PTE Liquidación 2008
1.144,36
2017-2022
Reintegro PTE Liquidación 2009
4.618,68
La previsión de incremento de los ingresos corrientes consolidados por la evolución prevista
de las variaciones de ordenanzas, precios públicos y otros ingresos corrientes se detalla a
continuación:
Año
Incremento %
2013
1,00
2014
1,50
2015
1,50
2016
1,50
2017
1,50
2018-2022 (*)
2
(*) anual
ANEXO IBI
Referencia Cad
7291820 DF3879A
7291839 DF3879A
7388901 DF3878G
7388906 DF3878G

Año
Valor Catastra Reforma
const
actual
aplicada
1900
34.210,89 TOTAL 1990
1900
92.707,92 TOTAL 1990
1900
179.806,44 TOTAL 1990
1900
23.600,01 TOTAL 1990

Diferencia de
Nuevo valor
valor
44.119,49
9.908,60
113.422,62
20.714,70
224.245,18
44.438,74
31.422,56
7.822,55
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Referencia Cad
7388913 DF3878G
7388914 DF3878G
7388915 DF3878G
7388917 DF3878G
7388918 DF3878G
7388922 DF3878G
7388925 DF3878G
7388930 DF3878G
7388931 DF3878G
7388932 DF3878G
7388939 DF3878G
7388940 DF3878G
7388942 DF3878G
7388943 DF3878G
7388944 DF3878G

Referencia Cad
7291820 DF3879A
7291839 DF3879A
7388901 DF3878G
7388906 DF3878G
7388913 DF3878G
7388914 DF3878G
7388915 DF3878G
7388917 DF3878G
7388918 DF3878G
7388922 DF3878G
7388925 DF3878G
7388930 DF3878G
7388931 DF3878G
7388932 DF3878G
7388939 DF3878G
7388940 DF3878G
7388942 DF3878G
7388943 DF3878G
7388944 DF3878G

Año
Valor Catastra Reforma
Diferencia de
const
actual
aplicada
Nuevo valor
valor
1900
48.413,79 TOTAL 1990
64.406,16
15.992,37
1900
48.562,44 TOTAL 1990
64.468,23
15.905,79
1900
13.568,36 TOTAL 1990
17.814,57
4.246,21
1900
16.949,13 TOTAL 1990
20.666,01
3.716,88
1900
18.147,86 TOTAL 1990
22.121,08
3.973,22
1900
127.598,48 TOTAL 1990
155.881,66
28.283,18
1920
46.046,32 TOTAL 1990
56.550,70
10.504,38
1930
53.231,82 TOTAL 1990
77.356,48
24.124,66
1935
102.377,03 TOTAL 1990
129.264,59
26.887,56
1900
41.360,37 TOTAL 1990
64.861,45
23.501,08
1915
91.944,92 TOTAL 1990
121.028,17
29.083,25
1825
35.390,40 TOTAL 1990
40.946,62
5.556,22
1900
34.784,21 TOTAL 1990
52.639,56
17.855,35
1816
46.552,30 TOTAL 1990
53.796,58
7.244,28
1880
46.955,49 TOTAL 1990
58.310,54
11.355,05
Total Diferencia de valores
311.114,07
Media valor por finca
16.374,42
Cuota
Diferencial
162,94
Referencias
catastrales
afectadas
5.000
814.709,50
Año
Valor
Catastral Reforma
Diferencia de
const
actual
aplicada
Nuevo valor
valor
1900
34.210,89 MEDIA 1990
39.644,82
5.433,93
1900
92.707,92 MEDIA 1990
104.067,66
11.359,74
1900
179.806,44 MEDIA 1990
204.176,41
24.369,97
1900
23.600,01 MEDIA 1990
27.889,93
4.289,92
1900
48.413,79 MEDIA 1990
57.183,87
8.770,08
1900
48.562,44 MEDIA 1990
57.285,20
8.722,76
1900
13.568,36 MEDIA 1990
15.896,85
2.328,49
1900
16.949,13 MEDIA 1990
18.807,56
1.858,43
1900
18.147,86 MEDIA 1990
20.134,47
1.986,61
1900
127.598,48 MEDIA 1990
143.724,88
16.126,40
1920
46.046,32 MEDIA 1990
52.145,71
6.099,39
1930
53.231,82 MEDIA 1990
71.115,49
17.883,67
1935
102.377,03 MEDIA 1990
116.717,17
14.340,14
1900
41.360,37 MEDIA 1990
60.039,10
18.678,73
1915
91.944,92 MEDIA 1990
106.927,50
14.982,58
1825
35.390,40 MEDIA 1990
35.390,53
0,13
1900
34.784,21 MEDIA 1990
47.497,60
12.713,39
1816
46.552,30 MEDIA 1990
46.551,85
-0,45
1880
46.955,49 MEDIA 1990
51.581,72
4.626,23
Total Diferencia de valores
174.570,14
Media valor por
finca
9.187,90
Cuota Diferencial
91,43
Referencias catastrales afectados
5.000,00
457.144,07

3. DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE GASTOS
Gasto de personal
El ajuste de los gastos de personal tiene su inicio con la formación del nuevo consistorio y
culmina con la aprobación del Plan económico-financiero 2012-2014 (PEF). En este plan ya
se indicaba la reducción del importe del capítulo I del Ayuntamiento, tal y como se detalla
en el cuadro adjunto.

Créditos

Obligaciones

Previsión

Previsión

Previsión
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Iniciales 2011
Gasto de
personal
55.399.602,38

Estimadas 2011

2012

2013

2014

52.655.870,49 51.333.870,51 51.333.870,51 51.333.870,51

Este ajuste se basa en los siguientes hechos y supuestos:
• La aprobación de un nuevo cartapacio municipal ha dado lugar a la modificación
del número, nivel de dedicación y retribuciones de los miembros del consistorio.
• La modificación del número y retribuciones de la plantilla de personal eventual de
confianza con funciones de asesoramiento.
• La modificación del número y retribuciones de la plantilla de personal eventual
directivo.
• Tasa de reposición mínima de la plantilla de personal derivada de jubilaciones y
otras situaciones que se produzcan en el ejercicio 2012, excepto los de
circunstancias extraordinarias.
• Revisión de los diferentes complementos de productividad satisfechos hasta la
fecha y su adecuación en función de las medidas de racionalización y
modernización a ejecutar como consecuencia de la implantación de la nueva
organización municipal.
• Revisión de los trabajos extraordinarios realizados y tender a su reducción
significativa mediante acciones de reorganización administrativa de los servicios
municipales.
• Ahorro de cotizaciones a la Seguridad Social derivadas del proceso de
funcionarización de determinados puestos de trabajo de la plantilla laboral.
• Anulación de la aportación voluntaria municipal al plan de pensiones, de acuerdo
con lo previsto en el RD 20/2011.
Con la aplicación de algunas de estas medidas ya en el ejercicio 2011 se consiguió que el
gasto final del capítulo I fuera de 52.358.189,94 euros, casi 300.000.- euros menos que la
estimación que se hizo en el PEF. Además, el presupuesto para el 2012, actualmente en
fase de exposición pública, prevé unos créditos iniciales para el capítulo I de 50.771.981,80
euros, importe también inferior a la previsión realizada en el PEF para este año.
No obstante, el Plan de Ajuste previsto en el Real Decreto-Ley 4/2012 indica que la
información deberá expresarse en términos consolidados conforme a la normativa de
estabilidad presupuestaria, por lo que al gasto de personal del ayuntamiento tendremos que
añadir los gastos de personal de sus cuatro organismos autónomos y el de las tres
empresas municipales que no se financian mayoritariamente con ingresos de mercado.
Por todo esto a continuación hablaremos de los gastos de personal en términos
consolidados, detallando sus importes y medidas que se prevén aplicar (la mayoría son las
previstas en el PEF, que se han hecho extensivas a sus organismos autónomos y
empresas municipales) con la cuantificación del ahorro que supondrá su aplicación.
Para ello exponemos el gasto consolidado de personal del ejercicio 2011 y el
presupuestado para 2012, en base a lo que podemos obtener el ahorro obtenido en este
ejercicio.
OBLIG 2011
PRESS 2012
DIFERENCIA
Articul
Total Gastos Total Gastos de Total Gastos
Descripción
o
de Personal
Personal
de Personal
10 Altos cargos
1.776.712,08
1.606.226,60
170.485,48
11 Personal eventual
1.410.292,85
1.316.041,83
94.251,02
12 Personal funcionario
14.320.457,61
14.925.385,92
-604.928,31
13 Personal Laboral
32.359.262,50
32.109.378,51
249.883,99
14 Otro personal
7.697.209,86
1.201.137,59 6.496.072,27
15 Incentivos al rendimiento
5.857.700,25
4.064.682,95 1.793.017,30
Cuotas, prestaciones y gastos
16 sociales a cargo del empleador
16.884.014,06 1.739.494,56
18.623.508,62
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Total Gastos de Personal
82.045.143,77
72.106.867,46 9.938.276,31
Estas diferencias se distribuyen en el cuadro B.2, Descripción medida de gastos, del plan
de ajuste de la siguiente forma:
Medida 1. Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)
Para el ejercicio 2012 esta medida supondrá una reducción de 2.454.896,21 euros que
principalmente se concreta en medidas como:
• Un análisis de los complementos de productividad que conlleva la congelación de
algunos de ellos, reducción de otros y hasta su supresión en algún caso.
• Ahorro de cotizaciones sociales derivadas del proceso de funcionarización de
determinadas plazas de la plantilla del personal laboral. Debido a este proceso, se
incrementa el gasto del personal funcionario debido que aumenta el personal de esta
categoría.
• Tasa de reposición mínima de las variaciones de la plantilla de personal derivadas de
jubilaciones y de la no renovación del personal con fecha cierta de finalización de
contrato, excepto en algunos casos debido a circunstancias extraordinarias.
Por un principio de prudencia no se ha tenido en cuenta el importe destinado a recoger el
gasto de 6.500.000.- euros, aproximadamente, correspondiente a los artículos otro personal
y cuotas de seguridad social debido a que se financian con programas de ocupación
subvencionados.
Medida 2. Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas
El cálculo de esta medida para el ejercicio 2012 supone un ahorro de 756.973,22 euros,
debido principalmente a la reducción del tamaño de la empresa municipal Badalona
Comunicació, SA. Esta adecuación, permitirá su viabilidad futura.
Medida 6. Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la
entidad local
Dentro de esta medida también se ha incluido el ahorro que suponen las retribuciones y
dietas de los concejales y del personal de confianza, siendo su desglose:
Ahorro de las retribuciones y dietas de concejales 136.083,59 euros
Ahorro del personal de confianza
94.251,02 euros
Total Ahorro
230.334,61 euros
Para la proyección del capitulo I se ha previsto lo siguiente:
- Para los ejercicios 2013 y 2014
Incremento del 0%
- Para los ejercicios 2015 hasta el 2022 Incremento del 2% anual
Como resumen, creemos que los futuros incrementos unitarios del coste de personal que
se pudieran aprobar en la Leyes de presupuestos generales del Estado de los próximos
ejercicios se compensarían con las medidas aquí descritas.
Además, el soporte jurídico de todas estas medidas son los acuerdos plenarios de fecha 29
de noviembre de 2011 y de 28 de febrero de 2012 por los que se aprueban el plan
económico financiero 2012-2014 y el presupuesto general para el ejercicio 2012
(actualmente en exposición pública) respectivamente.
Gastos corrientes en bienes y servicios
En este apartado se impone la negociación con las empresas adjudicatarias de los grandes
contratos, con la finalidad de reducir el gasto público manteniendo unos estándares de
prestación de servicios adecuados.
La cuantificación del ahorro por este concepto, siendo prudentes debido a que algunas
negociaciones aún están abiertas, se estima en unos 5.000.000.- de euros para el 2012.
El ahorro que supone este capítulo figura dentro del cuadro B.2 medida 7. Para la
proyección de los ejercicios posteriores se ha estimado un incremento del 1% anual del
gasto para los ejercicios 2013-14 y a partir del 2015 un incremento del 2% anual.
Transferencias corrientes
Dentro del capítulo IV, transferencias corrientes, se ha realizado un análisis donde por un
lado se ha tenido en cuenta la situación económica actual con la imperiosa necesidad de
recortar el gasto público y por otro lado, no menos importante, debido a la situación

Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes Sessió nº 6/30/04/13 pag. 36
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

económica actual, la necesidad de no dejar sin una cobertura mínima a familias y entidades
sin animo de lucro.
Por todo lo expuesto en el apartado anterior y una vez tenido en cuenta las operaciones
internas, el cuadro resumen del capítulo IV es el que se expone a continuación:
OBLIG 2011
Articul
o

Descripción

DIFERENCIA

Total Gastos Transferencias corrientes

A OOAA administrativos de la
Entidad Local
0,00
A Empresas de la Entidad Local
8.135.956,29
A Entidades Locales
7.472.941,97
A Empresas Privadas
15.656,49
A Familias e instituciones sin
48 fines de lucro
2.728.929,80
49 Al exterior
16.000,00
Total Transferencias corrientes
18.369.484,55
41
44
46
47

PRESS 2012

0,00
5.392.671,06
6.392.655,93
358.906,67

0,00
2.743.285,23
1.080.286,04
-343.250,18

5.083.258,36 -2.354.328,56
1.960,00
14.040,00
17.229.452,02

1.140.032,53

En él se puede observar como las aportaciones a empresas municipales no incluidas en los
límites de la estabilidad presupuestaria y a entidades locales disminuyen, mientras que las
ayudas a familias e instituciones sin fines de lucro se incrementan, así como las ayudas a
empresas privadas por el impulso de planes para autónomos y para emprendedores.
El ahorro que supone este capítulo (1.140.032,53 euros) figura dentro del cuadro B.2
medida 16. Para la proyección de los ejercicios posteriores se ha estimado un incremento
del 1% anual del gasto para los ejercicios 2013 y 2014 y a partir del 2015 un incremento del
2% anual del gasto.
4. Endeudamiento
El endeudamiento previsto en el plan de ajuste es el siguiente:
- Endeudamiento actual en las condiciones pactadas, considerando que a lo largo de
toda su vigencia los tipos de interés aplicados serán ligeramente superiores a los
actualmente vigentes:
IRMH
3,650
E1
0,600
EUR3
1,000
EUR6
1,200
EUR12
1,500
PR. ICO
6,220
- No se ha tenido en cuenta la deuda correspondiente a la devolución de la
participación de los tributos del estado, por consignarse, presupuestariamente,
como un menor importe de derechos reconocidos
- Endeudamiento relativo a la deuda de proveedores anterior a 1 de enero de 2012:
Préstamo de 35.715.259,62 € a 10 años, con dos de carencia y un tipo de interés
del 5%
Préstamos destinados a financiar inversiones: Previsión de un préstamo de 30
millones de euros en cada uno de los tres mandatos locales que abarca el plan, a
constituir en los años 2012 (4º trimestre), 2016 y 2020 (ambos en el 2º trimestre),
en las siguientes condiciones:
o Período de vigencia: 10 años
o Período de carencia: 2 años
o Disposición: 10.000.000,- € al inicio, al cabo de un año y al cabo de dos
o Tipo de interés: Euribor a 3 meses + 4 puntos
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En la página siguiente se puede observar la evolución consolidada del subgrupo municipal
sujeto a estabilidad presupuestaria, durante el período previsto en el plan de ajuste:
- Deuda financiera a largo plazo
- Importe anual del gasto financiero a largo plazo (intereses i amortizaciones)
EVOLUCION DEUDA FINANCIERA A LARGO PLAZO
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1.d) Sobre el cumplimiento de la presentación de la información solicitada en el articulo 10
“Pla de Ajuste” de la orden HAP/2015/2012
Informe
Fecha envio al Ministerio
Dentro del
de Hacienda y AAPP
plazo
establecido
Informe Seguimiento 3r. Trim. 2012
23/10/2012
SI
Informe Seguimiento 4º. Trim. 2012
31/01/2013
SI
2) LEGISLACION APLICABLE
Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación
para el pago a los proveedores de las entidades locales.
Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación
de los pagos a proveedores.

Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueba el modelo de
certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste,
previstos en el Real Decreto ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades
locales.
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, modificada por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre.
Orden HAP/2105/2012, de uno de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
3) SOBRE LA INFORMACION SOLICITADA EN EL ARTÍCULO 10 “Plan de Ajuste” DE LA
ORDEN HAP/2105/2012, DE UNO DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DESARROLLAN LAS
OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACION PREVISTAS EN LA LEY 2/2012,
DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA.
3.a) Homogeneidad en el tratamiento de la información:
Al objeto de disponer de una información homogénea que permita identificar si se ha
cumplido el plan de ajuste a 30 de septiembre pasado., se ha considerado oportuno la
consolidación de las cuentas del Ayuntamiento con las de Organismos Autónomos
Administrativos y sociedades mercantiles sin incorporar ENGESTUR S.A. y BADALONA
SERVEIS ASSISTENCIALS S.A.
3.b) Sobre la información a aportar:
Apartado a) del punto 1 del art.10:
Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto:
Revisados los estados contables y acuerdos municipales competentes sobre la materia, se
manifiesta que no figuran ningun aval público recibido.
Las operaciones o líneas de crédito contratadas al día de la fecha son:
Situación de los préstamos a corto plazo
Entidad
Aprobados
Formalitzados
Dispuesto a 31/03/2013 Finalización
B.Sabadell
1.500.000,00
15/01/2013
1.472.832,24 31/12/2013
Bankia
6.000.000,00
08/01/2013
5.867.028,61 31/12/2013
BBVA
6.000.000,00
19/02/2013
5.248.985,12 19/02/2014
Caixabank
6.000.000,00
13/03/2013
5.623.065,18 13/03/2014
Catalunya banc
1.500.000,00
19/03/2013
1.434.720,07 19/03/2014
21.000.000,00
19.646.631,22
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PRESTECS LLARG TERMINI AJUNTAMENT BADALONA, OOAA I EMPRESES MUNICIPALS

Saldo viu a
Entitat

Import préstec

31-12-12

Obligacions reconegudes 2013
Amortització

Interessos

Quotes

Saldo viu a

Termini

31-12-13

CAIXABANC

8.000.000,00

6.120.426,07

987.978,83

72.998,36

1.060.977,18

5.132.447,24 31/12/2018

CAIXABANC

2.500.000,00

1.711.139,12

836.631,84

62.347,11

898.978,95

874.507,28 31/12/2014

CAIXABANC

1.500.000,00

1.112.544,08

544.067,92

40.092,20

584.160,11

568.476,16 31/12/2014

CAIXABANC

2.165.003,18

2.165.003,18

0,00

119.736,05

119.736,05

2.165.003,18 29/05/2022

CATALUNYABANC

17.361.231,21

10.850.769,45

1.085.076,95

55.094,78

1.140.171,73

9.765.692,50 31/12/2022

CATALUNYABANC

4.808.000,00

1.002.710,36

501.355,18

2.970,53

504.325,70

501.355,18 31/12/2014

CATALUNYABANC

5.357.000,00

1.170.025,06

520.011,13

3.563,70

523.574,83

650.013,93 31/03/2015

CATALUNYABANC

1.802.500,00

868.144,04

192.920,89

2.933,60

195.854,49

675.223,15 30/06/2017

CATALUNYABANC

3.914.500,00

2.094.837,30

418.967,47

7.148,63

426.116,10

1.675.869,83 31/12/2017

CATALUNYABANC

5.789.000,00

3.740.174,51

623.362,42

12.950,35

636.312,77

3.116.812,09 31/12/2018

CATALUNYABANC

2.500.000,00

2.500.000,00

802.739,96

125.959,04

928.699,00

1.697.260,04 10/04/2015

BANKIA

3.610.000,00

490.699,86

490.699,86

1.073,89

491.773,75

0,00 30/10/2013

BANKIA

9.982.800,00

6.335.977,86

1.261.375,00

13.532,86

1.274.907,86

5.074.602,86 21/12/2017

BANKIA

6.000.000,00

4.565.091,57

746.855,42

31.683,80

778.539,22

3.818.236,15 05/12/2018

BANKIA

4.034.398,64

2.920.412,02

1.093.562,79

100.552,21

1.194.115,00

1.826.849,23 22/07/2015

BANKIA

5.000.000,00

3.426.385,85

1.673.974,09

122.292,73

1.796.266,82

1.752.411,76 29/12/2014

BANKIA

15.751.976,66

15.751.976,66

0,00

871.167,00

7.835.000,00

2.693.281,25

979.375,00

8.295,37

BBVA

6.000.000,00

2.062.500,00

750.000,00

BBVA

12.414.654,31

9.310.990,56

1.551.831,76

BBVA

5.000.000,00

3.333.333,32

1.666.666,68

BBVA

2.165.752,03

2.163.701,56

0,00

DEXIA SABADELL

2.300.000,00

690.000,00

DEXIA SABADELL

12.414.654,31

DEXIA SABADELL

4.034.398,63

BANC SABADELL

BBVA

871.167,00 15.751.976,66 29/05/2022
987.670,37

1.713.906,25 26/07/2015

6.352,55

756.352,55

1.312.500,00 26/07/2015

105.276,64

1.657.108,40

7.759.158,80 04/12/2018

138.125,00

1.804.791,68

1.666.666,64 31/12/2014

119.664,05

119.664,05

2.163.701,56 29/05/2022

230.000,00

4.569,38

234.569,38

460.000,00 03/12/2015

9.310.990,71

1.551.831,79

77.077,55

1.628.909,34

7.759.158,92 05/12/2018

2.881.713,31

1.152.685,32

86.148,82

1.238.834,15

1.729.027,99 30/05/2015

1.185.350,74

1.185.350,74

0,00

65.556,12

65.556,12

1.185.350,74 29/05/2022

650.021,20

650.021,20

0,00

35.949,58

35.949,58

650.021,20 29/05/2022

BANCO SANTANDER

6.000.000,00

2.062.500,00

750.000,00

6.211,42

756.211,42

1.312.500,00 30/09/2015

BANCO SANTANDER

2.167.640,65

2.167.640,65

0,00

119.881,91

119.881,91

2.167.640,65 29/05/2022

BANESTO

1.080.537,77

1.080.537,77

0,00

59.759,41

59.759,41

1.080.537,77 29/05/2022

BANCO POPULAR

1.989.645,70

1.989.645,70

0,00

110.037,85

110.037,85

1.989.645,70 29/05/2022

931.929,32

931.929,32

0,00

51.540,59

51.540,59

931.929,32 29/05/2022

1.800.223,73

1.800.223,73

0,00

99.561,82

99.561,82

1.800.223,73 29/05/2022

954.933,20

954.933,20

0,00

52.812,82

52.812,82

954.933,20 29/05/2022

CAM

BANKINTER
CAJA ESPAÑA
CAJAMAR
CAJAMAR

193.932,57

193.932,57

0,00

10.728,85

10.728,85

193.932,57 29/07/2022

BANKIA (Badalona Comunicació, SA)

1.082.000,00

338.419,91

86.096,43

11.465,35

97.561,78

252.323,48 14/09/2016

BANKIA (Badalona Comunicació, SA)

400.000,00

187.745,77

28.779,37

6.670,65

35.450,02

158.966,40 27/11/2018

TOTALS

112.815.708,26 20.526.846,10 2.821.782,53 23.348.628,63 92.288.862,16

PRESTECS ICO-2012

Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 2 / 29-01-13 pag. 40
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

Apartado b) del punto 1 del art.1 del art.10:
Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente se
incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago
a proveedores.
Del cierre provisional de la contabilidad a 31 de marzo tanto en el Ayuntamiento como en
sus Organismos Autónomos y Empresas Municipales la deuda comercial contraída es la
siguiente
Pendientes pago al final del Trimestre
Dentro periodo legal pago
al final del trimestre
Núm de
operac.
Ayuntamiento de Badalona
Instituto Municipal de
Promoción a la Ocupación
(IMPO)
Badalona Serveis Asistencials
S.A. (BSA)
Instituto Municipal de Servicios
Personales (IMSP)

Importe total

Fuera periodo legal pago al
final del trimestre
Núm de
operac.

Importe total

TOTALES
Núm de
operac.

Importe total

27

9.655,18

220

4.737.626,84

247

4.747.282,02

0

0,00

0

0,00

0

0,00

642

599.074,75

4.874

6.175.236,14

5.516

6.774.310,89

82

375.457,91

928

2.920.673,01

1.010

3.296.130,92

Badalona Cultura S.L.
Ens de Gestió Urbanistica
S.A.(ENGESTUR S.A.)

20

23545,64

23

16.872,95

43

40.418,59

71

48.057,03

173

553.274,43

244

601.331,46

Museo Municipal de Badalona

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Escola de Música de Badalona
Reactivació Badalona S.A.
(REBASA)

3

1.554,53

170

48.999,72

173

50.554,25

2

375,10

30

15.894,39

32

16.269,49

Badalona Comunicació, SA

53

21.584,83

18

7.821,45

71

29.406,28

900

1.079.304,97

6.436

14.476.398,93

7.336

15.555.703,90

TOTALES

(*) Figuran les dos empreses municipales (ENGESTUR y BSA) que no estan en la
consolidación
Sobre el incumplimiento de la ley de morosidad:
Como puede observarse, la demora media de pago a proveedores se sitúa muy por encima
de lo previsto en la normativa vigente sobre la materia de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
Periodo medio de
pago (PMP)
Ayuntamiento de Badalona
Instituto Municipal de Promoción a la Ocupación
(IMPO)
Badalona Serveis Asistencials S.A. (BSA)
Instituto Municipal de Servicios Personales (IMSP)
Badalona Cultura S.L.
Ens de Gestió Urbanistica S.A.(ENGESTUR S.A.)
Museo Municipal de Badalona
Escola de Música de Badalona
Reactivació Badalona S.A. (REBASA)
Badalona Comunicació, SA
Unidades: días

148,66
321,30
145,60
193,05
33,32
14,92
33,24
177,67
42,66
7,18
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En la casilla del informe trimestral de seguimiento de gastos del periodo medio del
pago a proveedores, el dato que se declara es el del Ayuntamiento de Badalona.
La principal causa de no poder hacer frente al cumplimiento de la norma es, junto a los
posibles déficits estructurales del presupuesto, la capacidad de gestión de cobro de la
organización.
Al día de la fecha, en la contabilidad del Ayuntamiento y sus organismos autonomos figuran
entre otros, derechos reconocidos pendientes de cobro, que pertenecen a entidades de
derecho público, por importes muy significativos, que de haberse cobrado, hubiera rebajado
considerablemente el período medio de pago a proveedores.
Apartado c) del punto 1 del art.1 del art.10:
Operaciones con derivados
El Ayuntamiento de Badalona, sus OOAA y Empresas Municipales al día de la fecha, en su
estructura financiera no figuran operaciones con derivados.
Apartado d) del punto 1 del art.1 del art.10:
Cualquier otro pasivo contingente.
Respecto a este apartado y en referencia a lo manifestado en el informe del 4 trimestre del
2012, el cual se reproduce textualmente a continuación, me tengo que reafirmar en lo
expuesto en ese momento con las salvedades:
Que en la actualidad por concepto de expropiaciones e intereses de demora la cantidad
pasaría a ser a día de hoy la manifestada a 31 de diciembre de 2012, 9.590.090,50 euros
menos la cantidad pagada de 534.404,68 euros y más los intereses de demora devengados
desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2013.
Apartado d) del punto 1 del art. 10 del informe del 4 trimestre de 2012
1.- Expropiaciones e intereses de demora
En fecha 31 de diciembre de 2012 la técnica superior en derecho del Departamento de
Gestió Urbanística i Habitatge ha emitido informe sobre las deudas por los conceptos de
expropiaciones y adquisiciones de suelo derivadas de la gestión urbanística observando a
31 de desembre de 2012 existia una deuda pendiente de incorporar al presupuesto por
importe de 9.590.090,50 euros. Este importe corresponde al valor de las expropiaciones, a
las indenizaciones de terrenos y al cálculo de intereses de demora.
Hay que mencionar que este importe no figura en el cuadro de otro pasivo contingente al
figurar ya en el saldo de la cuenta 413.
2.- Dividendos ENGESTUR
La sociedad mercantil ha remitido a esta Intervención acuerdo de la Junta General de
Accionistas acordando un nuevo calendario de pago de los dividendos acordados en facha
25 de noviembre de 2008 y 27 de julio de 2010, por un importe total de 9.525.000.- euros.
Estos acurdos han supuesto no cobrar en el ejercio 2012 los 2.500.000.- euros previsto en
los acurdos iniciales.
3.- Facturas con otras contingencias
Durante el año 2012 se han presentado en el registro de facturas de este ayuntamiento
facturas o reclamaciones de pagos por valor de 842.214,66 euros de las empresas Demon
Engineering, SL, JJ Construcciones, 2003,SL y Masendo 09, SL.
Respecto a estas facturas y reclamaciones desde Intervención se ha comunicado a los
interesados las deficiencias detectadas respecto a las obligaciones formales de estas
facturas. Además se ha solicitado informe a los diferentes departamentos sin que a dia de
hoy se haya procedido a conformar por los técnicos responsables ninguna de estas
facturas, ni ningún organo competente haya acordado su aprobación.
Finalmente añadir que todo lo relacionado con estas facturas y reclamaciones de pago ha
sido remitido a la Oficina Antifraude.
Apartado e) del punto 1 del art.1 del art.10:
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución i/o en las medidas del
plan de ajuste.
Ajustes en Ingresos propuestos en el plan
Medida 1.- Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias
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Los derechos reconocidos previstos a 31/12/2013 del IBI, se espera superior a lo previsto
en el plan de ajuste aprobado, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:
Año

2011

Concepto Descrpción
11300
11300

2012

2013
a 31/03/2013
Derechos Rec Derechos Rec Derechos Rec
Netos
Netos
Netos

Impost sobre Bens Immobles Urbans Padró 40.188.246,28 44.293.846,09
Impuesto s/ Bienes Inmuebles Urbanos Liq
769.697,95
710.949,54

46.811,53
455.050,22

2013
Previsión
Liquidación
48.108.655,60
728.080,35

Para el el ejercicio 2013 se ha aprobado definitivamente la propueta de ordenanzas fiscales
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona en fecha 31/12/2012.
La propuesta aprobada es la siguiente:
1. Impuesto sobre bienes immuebles
Modificación art.4 (Tipo impositivo):
IBI: 1,13 inm. urbanos(incremento 3%)
i 1,16 usos (incremento 6,2%)
IBI rústica: 0,798 (incremento 3%)
5.
Impuesto
sobre
construcciones,
instalaciones y obras
7. Tasa para el servicio de cementerios
9.Tasa para la retirada e inmovilización de
vehiculos en la vía pública
10. Tasa para el desplazamiento del
alumbrado público
11. Tasa para educación especial

Incremento 6,2%
Incremento 6,2%
Incremento 6,2%
Incremento 6,2%
Anexo I : Escola Música modificado inicio
curso escolar modificado con efectos
01.09.2012:
Se propone un incremento global de tasas
del 34,16%.
- Se propone establecer reducciones en
las tasas para las familias numerosas,
alumnos
con
minusvalías,
familias
monoparentales y la creación de un nuevo
sistema de bonificaciones para alumnos
en
situaciones
socioeconómicas
desfavorables.
- Se propone modificar la periodicidad de
las cuotas con el fin de facilitar su abono.
Se
propone
unas
reducciones
porcentuales de la tasa resultante para los
alumnos que cursen en un mismo curso
académico un determinado número de
asignaturas, con el fin de favorecer el
desarrollo del proyecto curricular del
centro.

12. Tasa para la intervención municipal en las
actividades e instalaciones
13. Tasa para la expedición de documentos
administrativos
14. Tasa para licencias urbanísticas
15. Tasa para la prestación de servicios
especiales

II, III i IV Incremento 6,2%
Modificación íntegra de la tasa
Incremento 6,2%
Incremento 6,2%
Incremento 6,2%
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16. Tasa para servicios de protección de la
salud
17. Tasa para servicios sociales
20. Tasa para entrada de vehículos y reserva
de espacios
21. Tasa para la ocupación del vuelo, suelo y
subsuelo
22. Tasa para mercados municipales y
mercadillos
23. Tasa para actividades en el dominio
público
24. Tasa para la utilización privativa o
aprovechamientos especiales constituídos en
el vuelo, suelo y subsuelo de las vías públicas
municipales,
a
favor
de
empresas
explotadoras, transportadoras, distribuidoras
i/o comercializadoras de servisios de
suministros.
25. Tasa para estacionamientos regulados con
horario limitado en la vía pública

Modificación íntegra (epígrafe I i II
apartado A, B, C i D)
Epígrafe II E i III Zoonosi Incremento 6,2%
Incremento 6,2%
Incremento 6,2%
Incremento 6,2%
Incremento 0%
Incremento 6,2%
Incremento 6,2%

Incremento 6,2%

OGPP
ANEXO I Precio público para la construcción y
reparación de vados
ANEXO II Precio público para espectáculos y
actuaciones culturales diversas organizadas
por el Ayuntamiento o sus OOAA
ANEXO III A Precio público para el uso del
Teatro Principal
ANEXO III B Precio público para el uso del
Teatro Zorrilla
ANEXO IV Precio público para el uso de los
espacios de los centros cívicos y bibliotecas
ANEXO V. Precio público para préstamo de
material del centro cívivo de Dalt de la Vila
ANEXO VI Precio público para las actividades,
cursos y talleres Aj. Bètulia.

Incremento 6,2%

ANEXO VII: Precio público para la prestación
de los servicios con motivo de la celebración
de matrimonios y otras celebraciones civiles
ANEXO VIII A. Precio público para el uso de
espacios y préstamo de equipamientos del
Museu de Badalona
ANEXO VIII.B Precio público para la entrada a
las ruinas romanas del Museu de Badalona
ANEXO IX: Precio público para el uso de las
instalaciones deportivas municipales
ANEXO X: Precio público para el uso de
edificios e instalaciones escolares
ANEXO XI: Precio público correspondiente a
las diversas prestaciones del Servicio

Incremento 6,2%

Incremento 6,2%

Incremento 6,2%
Incremento 6,2%
Incremento 6,2%
Incremento 6,2%
Incremento 6,2%

Incremento 6,2%

Incremento 6,2%
Modificado con
(incremento 2,4%)
Incremento 6,2%

efectos

01.09.2012

Modificaco con efectos 01.09.2012
Incremento del 44,71% pp para el servicio
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Municipal de Guarderías
ANEXOXII: Precio público para la recogida de
residuos sólidos urbanos
ANEXO XIII: Precio público para la unidad de
medicina deportiva (UME)
ANEXO XIV: Precio público para la utilitzación
de los servicios de atención a domicilio

de escolarización atendiendo a
reducción estimada por la Generalitat
Incremento 6,2%

la

Incremento 6,2%
Modificación íntegra y se establece una
quota = paradeterminados servicios de
atención domiciliaria
Incremento 6,2%

ANEXO XV: Precio público para el uso de la
patente de fabricación de un imbornal
ANEXO XVI: Precio público para el pañuelo de Incremento 6,2%
las Festes de Maig
ANEXO XVII: Precio público para actividades Incremento 6,2%
de teatro y danza en la escuela
Los incrementos propuestos se ajustan a las expectativas del plan de ajuste.
Medida 2.- Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de
convenios de colaboración con Estado y/o CCAA)
Tal y conforme estaba previsto, se está cumpliendo con la implementación y consolidación
del traspaso de funciones encomendadas mediante delegación del Ayuntamiento Pleno de
fecha 31/01/2012 al Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona
(ORGT).
En la actualidad se está consumando el traspaso de expedientes de cobro en vía
ejecutiva.de los valores anteriores a 30/04/2012, habiendose traspasado aproximadamente
el 85 % de los valores (quedan pendientes de incorporar 45.000 valores de ejercicios 2008
y anteriores).
Actualmente se estan incorporando los valores ya asociados a un expediente ejecutivo
anterior con la finalidad de unificar la información por contribuyente.
La gestión tributária y de recaudación del ejercicio 2013 se efectua integramente con la
plataforma tecnológica del ORGT.
Medida 3.- Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no
gravados.
El resultado de ésta medida ha sido la siguiente:
Situación prevista:
2013
2012
Descripción concepto
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos
Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos
Urbanos
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y
obras
Tasa por Entrada de Vehículos
Otras Tasas para Utilización Privativa Dominio
Públ

ACTUACIONES ACTUACIONES
2.150.000,00
0,00
400.000,00

100.000,00

170.000,00
30.000,00

0,00
0,00

50.000,00
0,00
2.800.000,00
100.000,00
El resultado presupuestario en relación a éstas medidas son las siguientes:
Año
2011
2012
2013
2013
a 31/03/2013
Previsión
Derechos
Derechos Rec Derechos Rec
Rec
Liquidación
Concepto Descrpción
Netos
Netos
Netos
Impost sobre Bens Immobles
11300
Urbans Padró
40.188.246,28 44.293.846,09
46.811,53 48.108.655,60
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11300
11600
29000
33100
33900

Impuesto
sobre
Bienes
Inmuebles Urbanos Liq
Impost sobre Increment Valor
dels Terrenys Urbans
Impost sobre Construccions
Instal.lacions i obres
Taxa per Entrada de Vehicles
Altres Taxes per Utilització
Privativa Domini Públ

769.697,95

455.050,22

728.080,35

3.355.012,36

3.545.498,71 1.216.374,86

3.892.399,55

1.827.242,06
2.534.572,42

3.119.628,11
939.233,50
2.524.648,45 2.390.165,95

3.381.240,60
2.564.572,42

360.156,09

710.949,54

394.174,97

317.851,45

417.825,47

Sumando todos los conceptos, se observa una desviación positiva con respecto a lo
previsto de 4.504.028,12 euros, que se detalla a continuación:
Año
Diferencias
Plan Ajuste
Concepto Descrpción

31/12/2012

2013-2012
Diferencias
Plan Ajuste
Prev
31/12/2013

Altas y tipo impositvo
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos Pad
3.814.809,51 2013
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos
11300
Liq
-58.748,41
17.130,81
Impuesto sobre Incremento Valor de los
11600
Terrenos Urbanos
190.486,35
346.900,84
Impuesto
sobre
Construcciones
29000
Instalaciones y obras
1.292.386,05
261.612,49
33100
Tasa por Entrada de Vehículos
-9.923,97
39.923,97
Otras Tasas para Utilización Privativa
33900
Dominio Públ
34.018,88
23.650,50
1.448.218,90 4.504.028,12
En el concepto del IBI, ha sido posible aislar las liquidaciones con respecto a los ingresos
de padrón. El importe base corresponde al conjunto de liquidaciones practicadas en 2013
(detalle de las mismas en hoja de cálculo facilitado por el Departamento gestor). El detalle
de las liquidaciones efectuadas se muestra a continuación
Carrec
Exer
Co Em Or St Dt. Arribada F R/L Any Inici Vol.
Final Vol.
Import
704362
2009
1
8 V 25 14/01/2013 T L
2013 21/12/2012 20/03/2013
249,03
709282
2009
1 10 V 24 18/02/2013 T L
2013 21/01/2013 22/04/2013
278,38
702006
2010
1 12 V 25 21/12/2012 T L
2013 21/12/2012 20/03/2013
510,29
706436
2010
1 13 V 24 25/01/2013 T L
2013 21/01/2013 22/04/2013
400,87
703989
2011
1 16 V 25 11/01/2013 T L
2013 21/12/2012 20/03/2013
1.950,19
705562
2011
1 17 V 24 21/01/2013 T L
2013 21/01/2013 22/04/2013
3.600,38
713939
2011
1 18 V 24 11/03/2013 T L
2013 21/02/2013 21/05/2013
2.908,64
717755
2011
1 19 V 20 05/04/2013 T L
2013 21/03/2013 20/06/2013
342,99
702454
2012
1 16 V 25 28/12/2012 T L
2013 21/12/2012 20/03/2013
4.307,72
705454
2012
1 17 V 24 21/01/2013 T L
2013 21/01/2013 22/04/2013
44.255,92
712073
2012
1 19 V 24 26/02/2013 T L
2013 21/02/2013 21/05/2013
9.992,18
716086
2012
1 20 V 20 22/03/2013 T L
2013 21/03/2013 20/06/2013
1.752,06
704456
2013
1
4 V 25 15/01/2013 T L
2013 21/12/2012 20/03/2013
1.748,98
716065
2013
1
5 V 20 22/03/2013 T L
2013 21/03/2013 20/06/2013 382.752,59
455.050,22
El impuesto de construcciones, ha sido el concepto sobre el que por cuestiones de
programación los servicios de revisión y gestión de autoliquidaciones han dedicado sus
esfuerzos en el ejercicio 2012, circunstancia ésta que se pone de manifiesto en la
desviación positiva con respecto al plan de ajuste.
11300
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En fecha 01/01/2013 ha entrado en vigor la delegación de la gestión Censal del IAE y la
inspección tributária del mismo por parte del ORGT de la Diputación de Barcelona.
Actualmente se está diseñando el plan de revisión de datos asociados a cifra de negocio
del censo de contribuyentes no exentos del impuesto. Esta medida repercutirá en los
ingressos por el concepto del IAE en el ejercicio de 2013. A finales del mes de Marzo de
2013 se han puesto en marcha las primeras inspecciones, sobre un conjunto de empresas
del sector de grandes superficies, materializandose el resultado de las mismas antes de
finalizar el ejercicio actual con repercusión presupuestària en el segundo semestre de 2013.
Ingresos del capítulo III (Tasas, precios públicos y otros ingresos)
La tasa por entrada de vehículos, junto con la de utilización privativa del
dominio público, resulta en conjunto una estimación positiva sobre el plan de
ajuste.
Medida 5: Otras medidas que afectan al presupuesto de ingresos:
El conjunto de otras medidas de ajuste recogidas en el plan son las siguientes:
Tal y conforme estaba previsto, se ha materializado la participación del fondo
complementario de financiación correspondiente al ejercicio 2010 mediante el ingreso de
6.675,209,64 euros (2012), cantidad muy aproximada a la prevista de 6.636.000,- Euros y
se ha materializado el aplazamiento de las devolución de las liquidaciones negativas de la
participación en los tributos del Estado PTE de 2008 y 2009 en 120 mensualidades (2013).
Respecto a la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado del ejercicio
2011 según la previsión será de signo positivo.
Año
2011
2012
2013
Previsión
Derechos Rec Derechos Rec
Liquidación
Concepto Descrpción
Netos
Netos
10000
Cessió IRPF
3.381.278,40 3.168.547,44 3.121.536,96
21000
Cessió del l'IVA
2.884.122,48 1.754.336,64 3.447.896,88
Impost Sobre Alcohol i
22000
Begudes Derivades
57.607,20
28.803,60
51.322,80
22001
Impost Sobre la Cervesa
17.757,96
8.878,98
18.007,68
Impost sobre el Tabac i
Derivats
22003
389.671,08
223.065,54
372.065,64
22004
Impost sobre Hidrocarburs
604.829,28
328.928,28
546.599,76
Impost sobre Productes
22006
Intermedis
1.269,72
634,86
1.215,60
Fons Complementari de
42010
Finançament
39.610.448,88 36.947.999,15 46.442.838,60
Fons Complementari de
42011
Finançament Liquidacions
0,00 6.513.562,76
58.000,00
MMAB
Fons
Complementari
de
42012
Finançament
4.236.157,32 4.428.932,26 4.500.000,00
Ajustes en Gastos propuestos en el plan
Antes de analizar los ajustes cabe mencionar que el presupuesto para el año 2013 no se ha
aprobado a día de hoy con lo cual el vigente es el prorrogado del 2012. Dicho esto
pasamos a comentar los ajustes del plan para el año 2013.
Ahorro en cap. 1 del Pto consolidado (medidas 1,2,3,4,5,6)
Las medidas propuestas en el plan de ajuste para el año 2013 son las mismas que las
propuestas para el año 2012, con lo cual solo se prevé el mantenimiento de esas medidas,
las cuales y su cuantificación eran:
Medida 1: Reducción de costes de personal
(sueldos o efectivos)2.454.896,21
Medida 2. Regulación del régimen laboral y retributivo de las
Empresas Públicas tomando en consideración aspectos tales
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como el sector de actividad, el volumen de negocio,
la percepción de fondos públicos. 756.973,22
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su
adecuación al tamaño de la entidad local. 230.334,61
Total 3.442.204,04
Por lo tanto y teniendo en cuenta las medidas de ahorro anteriores y la previsión
d’icremento para este capítulo, que para el 2013 era zero, nos da que el gasto máximo de
personal para el ejercicio es de 72.106.867,46 euros.
Pero antes de poder acometer el análisis del cumplimiento del plan o no respecto al
capítulo I, hemos de establecer o calcular el nuevo importe máximo de gasto de personal
considerando las modificaciones de presupuestos previstas que se originaran por las
aportaciones de otros entes públicos (Generalitat de Catalunya, Àrea Metropolitana de
Barcelona, etc.). Estas modificaciones previstas se han calculado con los siguientes
importes:
Institut Municipal de l’Ocupació
(Planes de ocupación y otros planes) 1.124.500,00 euros
Total modificaciones Capítulo I
Financiadas por otros entes públicos 1.124.500,00 euros
Atendiendo a lo expuesto en el apartado anterior el gasto máximo en el capítulo I
consolidado pasa de 72.106.867,46 euros a 73.231.367,46 euros.
Finalmente, de la proyección de los datos del primer trimestre de 2013 nos da una previsión
de liquidación del capítulo I al final del ejercicio de 72.588.827,73 euros, tal y como se detalla a
continuación:
Previsión
liquidación
presupuesto de
gasto 2013 del
capitulo I
Ayuntamiento de Badalona
50.094.452,39
Institut Mpal. De Promoció de l’Ocupació (IMPO)
2.953.114,91
Institut Municipal de Servicios Personales (IMSP)
13.600.783,74
Badalona Cultura S.L.
185.666,09
Museo Municipal de Badalona
820.634,99
Escola de Música de Badalona
2.790.156,73
Reactivació Badalona S.A. (REBASA)
459.867,24
Badalona Comunicació, SA
1.684.151,64
Total previsión
72.588.827,73
Del análisis se desprende que en los gastos de personal hay una desviación de 481.960,27 euros
sobre el importe previsto del plan de ajuste para el presente año, lo que supone un aumento del
0,67%. Pero al tener en cuenta las modificaciones de presupuesto previstas financiadas por otros
entes públicos, y por tanto tener la comparativa en términos de homogeneidad respecto al plan de
ajuste, ya que el gasto de las mismas se ha tenido en cuenta en la previsión de liquidación, se pone
de manifiesto que se cumple el ahorro previsto inicialmente en la cantidad de 3.442.204,04 euros más
642.539,73 euros adicionales.
Aunque del estudio global se constata el cumplimiento, del estudio particular de las medidas
propuestas en el plan de ajuste su cumplimiento es desigual.
Ahorro en cap. 2 del Pto consolidado (medidas 7,9,10,12,13,14 y 15)
Medida 7.- Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el
personal municipal actual.
En este apartado se preveía un ahorro de unos 5.000.000 de euros para el ejercicio 2012. Dicho
ahorro se fundamentaba en la existencia de unas negociaciones ya abiertas cuando se aprobó el plan
y otras que estaban en fase de estudio previas a la realización de propuestas, todas ellas
encaminadas a la disminución del gasto.
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Para el ejercicio 2013 se prevé en el plan un ahorro de 4.500.000 de euros.
La previsión del capítulo II consolidado que figura en el plan de ajuste para el año 2013
ascendía a 55.406.485,52 euros.
El cierre provisional a 31 de marzo refleja un importe de 53.955.064,47 euros pero a este
ahorro consolidado, de darse, se tendría que reducir con el saldo de la cuenta 413 que
afecta a este capítulo II.
Cabe remarcar que se tiene que seguir trabajando para ajustar el nivel de servicios a un
nivel sostenible.
Ahorro en otras medidas del gasto corriente (medida 16)
El ahorro previsto en el plan de ajuste como medida 16 surge del análisis de las
transferencias corrientes, preveyendo un ahorro de aproximado de 1.026.000 euros para el
2013 y, que se generaba una vez atendido el programa de acción social a familias y
entidades.
Como se ha mencionado anteriormente aun no se ha aprobado el presupuesto para el 2013
con lo cual el vigente es el prorrogado del 2012. Dicho esto, las noticias que tiene esta
intervención sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2013 parece que será difícil
cumplir con el ahorro previsto debido al incremento de programas de acción social a
familias y entidades.
Este menor ahorro se tendrá que compensar con nuevos o mayores ahorros dentro del
mismo capítulo o en otros capítulos por la banda del presupuesto de gastos o con nuevos o
mayores ingresos en la banda del presupuesto de ingresos para dar cumplimiento a lo
previsto en el plan de ajuste.
Otros ajustes del plan
Sobre otros conceptos de gastos de influencia en el plan de ajuste:
Se trata de aquellos gastos pendientes de pago contabilizados en la cuenta del Plan
Contable 413 y por tanto sin aplicación presupuestaria, que por su naturaleza no podían ser
incorporados en la relación de pago a proveedores.
En el cierre provisional de la contabilidad consolida del primer trimestre de 2013 se prevé
un saldo en esta cuenta de 17.212.139,11 euros y de 3.908.483,93 euros en la proyección
de final de ejercicio.
Del importe tan elevado al final del trimestre, es debido en una parte considerable a las
factures que se han devengado en el primer trimestre y registradas en el registro de
facturas y que a día del informe no se han tramitado. En principio se ha de suponer, que en
los próximos informes trimestrales el saldo será menor por este concepto, ya que estamos
delante de una problemática de excesivo tiempo de tramitación de los expedientes.
Respecto a la importante previsión de disminución del saldo de la cuenta 413 respecto a la
registrada en el cierre del 2012, solo será posible si las gestiones que se están realizando
para modificar el destino ciertas subvenciones de inversiones y poderlas destinarlas a las
expropiaciones incluidas en esta cuenta.
Ajustes SEC95
Los ajustes en la sección de ingresos para el cálculo del ahorro neto del SEC95 se han
considerados datos históricos basados en los porcentajes de cobro de ejercicios anteriores.
4) Endeudamiento
Respecto al plan de ajuste, hay que tener en cuenta las modificaciones siguientes:
Tal como se decía en el plan, “no se ha tenido en cuenta la deuda pendiente de la
devolución de la participación de los tributos del estado, por consignarse,
presupuestariamente, como un menor importe de derechos reconocidos”, pero sí, al igual
que entonces, se ha tenido en cuenta en el importe total en el endeudamiento a largo plazo.
El importe total del crédito para el pago de la deuda de proveedores anterior al 1 de enero
de 2012, previsto en 35.715.259,62 €, ha sido finalmente de 31.036.946,75 €.
El plan de ajuste también preveía un préstamo para financiar inversiones en el 2012 de diez
millones que finalmente no se ha realizado. Respecto al 2013 se están haciendo las
gestiones para la contratación del préstamo de diez millones de euros, destinado a financiar
inversiones, tal y como se preveía en el plan de ajuste.
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Del presente informe, atendiendo al artículo 10 del Real Decreto-Ley 7/2012, se dará
cuenta al Pleno de la Corporación Local.
AP-2013/2591 PROPOSTA. Aprovació de la modificació del pressupost de
l'Ajuntament 2013, en pròrroga del de 2012, i del seu annex d'inversions.
Identificació de l'expedient
Tipus de resolució
Dictamen. Modificació del pressupost
Òrgan que proposa
L’Alcalde President
Òrgan que resol
L'Ajuntament Ple
Caràcter del document
Aprovació inicial. No exhaureix la via administrativa
Expedient
020817-CONJ-MP2013/000002
Referència adicional
Ple 30 d'abril - Inversions
Objecte
Incorporació de nous projectes d'inversions
Fets
L’Alcalde-President, 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 emet el següent informe:
La proposta de modificació que es presenta, no contempla la despesa acreditada de
naturalesa econòmica d’inversions, segons la informació que figura en aquesta Intervenció
Municipal a dia d’avui.
Així mateix, aquesta Intervenció entén que hauria d’haver-se proposat a aprovació de
l’Ajuntament Ple, la incorporació al vigent pressupost d’inversions, de les aportacions dels
concessionaris del mercat Maignón, per tal de dotar el crèdit pressupostari que permeti
iniciar i/o continuar l’execució, tant del projecte com de les obres.
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 12 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
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
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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, prèvia declaració d’urgència, adopti la següent proposta i la
converteixi en resolució:
PRIMER.APROVAR les propostes de modificació del pressupost de l’Ajuntament
2013, en pròrroga del de 2012, i del seu annex d’inversions, tal com es detalla a
continuació:
Modificació de despeses
Transferències positives:
Expedient
020817MC2013/000010

Aplicació
pressupostària
411-1513-60002

Descripció

Projecte

Import

Núm. proposta

EXPROPIACIONS
DIVERSES

2008-276

744.996,60

201300000012

744.996,60

Transferències negatives:
Expedient
020817MC2013/000010
020817MC2013/000010
020817MC2013/000010
020817MC2013/000010
020817MC2013/000010
020817MC2013/000010
020817MC2013/000010
020817MC2013/000010
020817MC2013/000010
020817MC2013/000010
020817MC2013/000010
020817MC2013/000010
020817MC2013/000010
020817MC2013/000010
020817MC2013/000010
020817MC2013/000010
020817MC2013/000010
020817MC2013/000010
020817MC2013/000010
020817MC2013/000010
020817MC2013/000010

Aplicació
pressupostària
000-155074400
000-155374400
000-320474400
000-321074410
000-321074411
221-164062401
312-231062374
321-320462370
321-920062200051
331-336162200074
331-336175402
331-336262200008
331-336262200044
410-171163200040
410-920063200014
411-155360100027
411-155361108
411-155361109
411-155362200004
411-169462200009
411-332062360

020817MC2013/000010
020817-

411-431062200028
411-4310-

Descripció

Projecte

Engestur-Via
pública
Brigades
Engestur Via Pública
Obres
Engestur-Equipaments
escolars
Engestur Escoles Bressol
C/Industria
Engestur Escoles Bressol
Carrer de la Ciència
VEHICLES

2009-339

27.046,58

201300000012

2008-264

853,84

201300000012

40.002,11

201300000012

2009-352

612,88

201300000012

2009-353

85,34

201300000012

2007-233

0,10

201300000012

58,60

201300000012

70-7

4.452,43

201300000012

142-1

6.752,87

201300000012

225-3

172,84

201300000012

225-1

19.799,97

201300000012

3,12

201300000012

2.854,19

201300000012

2008-253

30.000,00

201300000012

142-1

53.356,03

201300000012

2008-267

18.641,57

201300000012

2008-250

58.737,82

201300000012

2008-250

1.997,90

201300000012

2008-260

4.304,01

201300000012

89-1

15.527,43

201300000012

149-2

138.975,05

201300000012

95-9

14.079,51

201300000012

100.000,00

201300000012

EQUIPAMENTS CASALS
D'AVIS
EQUIPAMENTS
ESCOLES BRESSOL
ADEQUACIO
EDIFICI
OFICINA ESTRUCTURAL
ADEQUACIO
LOCAL
C/COSTA 13
URBANITZACIO
PCA.CONSTITUCIO
MUSEALITZACIÓ FONT I
CUSSÓ
CONNEXIO
MUSEU
PÇ.FONT I CUSSO
REHABILITACIÓ EDIFICI
PARC DE CA L'ARNÚS
REMODELACIO
EDIFICIS CORPORACIO
URBANITZACIÓ
C/
GUIFRÉ
Urbanització
C/
Saragossa
Remodelació ascensor C/
Sant Felip i de Rosés
PROJECTES I CONTROL
QUALITAT
ADEQUACIO
CAN
PEPUS
EQUIPAMENT
BIBLIOTECA
CASACUBERTA
(PROJECTE)
REMODELACIO
MERCAT TORNER
MERCAT
LA

70-6

223-1

2008-312
147-1

2008-263

Import

Núm. proposta
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Expedient
MC2013/000010

Aplicació
pressupostària
62200048

020817MC2013/000010
020817MC2013/000010
020817MC2013/000010
020817MC2013/000010
020817MC2013/000010
020817MC2013/000010
020817MC2013/000010

421-155360100071
421-155462312
431-155360100096
431-171060100008
431-171060100019
431-172160100025
441-132062322

Descripció

Projecte

SALUT.REFORMA
I
ADEQ
XARXA
SANEJAMENT
CARRERS
MOBILIARI URBA

2008-278

59.796,93

201300000012

2008-277

50.000,00

201300000012

163-3

10.713,05

201300000012

2008-321

1.225,00

201300000012

2008-320

8.364,67

201300000012

76.306,90

201300000012

275,86

201300000012

CONSTRUCCIO
BERENADOR CAN RUTI
REHABILITACIÓ
ESCOSSELLS
URBANITZACIONS
DIVERSES
RECUPERACIO ESPAIS
DEGRADATS
G.U.-EQUIPS
TRANSMISSIONS
I
MATERIAL TÈCNIC

91-14
92-8

Import

Núm. proposta

744.996,60

SEGON. 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.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la
Proposta de resolució precedent, conforme a les previsions de l’article 82.3 del
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, dono
plena conformitat al seu contingut, la valido plenament, i, atenent raons de
màxima eficàcia i eficiència en gestió municipal n’ordeno la seva inclusió en
l’ordre del dia de la propera i immediata sessió de l’Ajuntament Ple que es
celebri, pel seu debat i aprovació, si s’escau, prèvia declaració d’urgència.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fets i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució formulada i
dels informes precedents als efectes previstos a l’article 89.5 de la Llei 30/1992,
l'Ajuntament Ple resol de conformitat i la converteix en resolució,.
AP-2013/2592 PROPOSTA. Aprovació de la modificació del pressupost de l'Ajuntament
2013, en pròrroga del de 2012.
Identificació de l'expedient
Tipus de resolució
Dictamen. Modificació del pressupost
Òrgan que proposa
El/La
Òrgan que resol
L'Ajuntament Ple
Caràcter del document
Aprovació inicial. No exhaureix la via administrativa
Expedient
020817-CONJ-MP2013/000001
Referència addicional
Ple 30 d'abril - ordinari
Objecte
Aprovació conjunta de propostes de modificació del pressupost
de l'Ajuntament 2013, en pròrroga del de 2012

Fets
L’Alcalde-President, 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 informat la proposta presentada.
Fonaments de dret
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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 12 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
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, prèvia declaració d’urgència, adopti la següent proposta i la converteixi en
resolució:
PRIMER.- APROVAR les propostes de modificació del pressupost de l’Ajuntament 2013, en
pròrroga del de 2012, tal com es detalla a continuació:
Modificació de despeses
Transferències positives:
Expedient
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

Aplicació
pressupostària
100-324141100
100-324141100
212-011031000
212-011031100

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

212-934131001
212-934131100

020817MC2013/000013

311-313122799

020817-

312-2310-

Descripció
PMB-ORD
Aportació ordinària
PMB-ORD
Aportació ordinària
Interessos préstecs
llarg termini
Despeses
de
formalització,modif.i
cancel.lació
Interessos préstecs
curt termini
Despeses
de
formalització,modif.i
cancel.lació
Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p
Reparacions,

Projecte

Import

Núm. proposta

42.999,29

201300000023

207.003,09

201300000020

30.003,36

201300000020

1.000,00

201300000020

283.000,00

201300000020

127.500,00

201300000020

727,50

201300000022

311,00

201300000022
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Expedient
MC2013/000013

Aplicació
pressupostària
21000

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

312-231022100
312-231022100
312-231022102
312-231048906

020817MC2013/000013

312-312144201

020817MC2013/000013

312-312144202

020817MC2013/000013

312-312144202

020817MC2013/000013

312-312144202

020817MC2013/000013

312-312144202

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

321-320148901
331-334622799

Descripció

Projecte

manteniment
i
conservació
Energia elèctricaAccio Social
Energia elèctricaAccio Social
Gas-Acció Social
Subvencions
Convocatoria
Entitats
BSA-Empreses
Municiapls Servei
teleassistència
BSAEmpreses
Municiapls Servei
assistencia domicili
BSAEmpreses
Municiapls Servei
assistencia domicili
BSAEmpreses
Municiapls Servei
assistencia domicili
BSAEmpreses
Municiapls Servei
assistencia domicili
Entitats
Col·laboradores
Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p

Import

Núm. proposta

59.958,04

201300000022

29.011,08

201300000020

4.450,00

201300000022

114.518,20

201300000022

258.545,00

201300000022

698.737,43

201300000022

1.197.789,24

201300000024

242.400,00

201300000020

957.832,92

201300000023

115,00

201300000022

1.042,07

201300000023

4.256.943,22

Transferències negatives:
Expedient
020817MC2013/000013

Aplicació
pressupostària
001-338022799

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

001-439046606
001-439049000
001-920321400

020817MC2013/000013

001-922020200

020817MC2013/000013

001-922022601

020817MC2013/000013

001-922046603

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

001-922046604
001-922122204

020817MC2013/000013

001-924248908030

020817MC2013/000013

001-943146700

Descripció

Projecte

Import

Núm proposta

Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p
Pacte
Industrial
Regió Metropolitana
Xarxa Acte

2.400,00

201300000020

680,00

201300000020

196,00

201300000020

Elements
de
transport-Rep.
Vehicles
Arrendaments
d'edificis i altres
construccions-Alc
Atencions
protocolaries
i
representatives
Federació
de
Municipis
de
Catalunya
Associació Catalana
de Municipis
Serveis
de
missatgersLogística
Fundació Badalona
treball
pels
disminuïts
A
ConsorcisLocalret

10.000,00

201300000020

4.320,00

201300000020

2.203,29

201300000020

2.190,00

201300000020

1.780,00

201300000020

2.700,00

201300000020

13.009,90

201300000020

1.284,30

201300000020
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Expedient
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

Aplicació
pressupostària
001-943246700
001-943346700
001-943446700
001-943646601
100-150344900
100-241041100
100-241041104
100-241041105
100-241041109
100-312144900

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

100-333041100
100-335144900
100-335144905
100-439122799

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

100-439144900
100-922122204

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

100-943046700
101-491122000

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

101-491122001
101-491122004

020817MC2013/000013

101-491122799

020817MC2013/000013

102-491020600

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

102-491021200
102-491021300

020817MC2013/000013

102-491021600

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

102-491021601
102-491021602

Descripció
A
ConsorcisConsorci Hospitalari
A
Consorcis-Riu
Besos
A
ConsorcisComunicació Local
Forum
Municipis
Barcelonès Nord
Engestur - Llei de
Barris
IMPO-ORD
Aportació ordinària
IMPO - OTL Oficina
tècnica laboral
IMPO
Pactes
Territorials
IMPO
Projecte
Inicia
BSA - Badalona
Serveis
Assistencials - ORD
MB-ORD Aportació
ordinària
Badalona
Cultura
S.L-ORD
BDN Cultura SLConveni
Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p
Reactivació
Badalona-ORD
Serveis
de
missatgersLogística
A
Consorcis-CBS
Ap.Ordinària
Material
oficina
ordinari
no
inventariable
Premsa, llibres i
altres publicacions
Altre
material
d'oficina especial no
inventariable
Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p
Arrendaments
equips
processos
d'informacióRenting
Edificis
i
altres
construccions
Maquinària
instal.lacions
tècniques i utillatge
Equips
per
processos
d'informacióContracte Arq.Te
Xarxa informàtica
Manteniment
aplicacions

Projecte

Import

Núm proposta

180,00

201300000020

160,00

201300000020

900,00

201300000020

630,00

201300000020

122.568,52

201300000022

143.905,23

201300000022

9.636,50

201300000020

35.000,00

201300000022

16.500,00

201300000022

49.590,00

201300000022

37.392,50

201300000022

153.532,00

201300000022

9.468,00

201300000020

80,00

201300000020

60.332,72

201300000022

185.937,37

201300000020

130.000,00

201300000022

234,00

201300000020

3.075,00

201300000020

325,00

201300000020

152,00

201300000020

81.165,00

201300000020

3.600,00

201300000020

6.000,00

201300000020

59.995,00

201300000020

12.199,98

201300000020

58.100,00

201300000020
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Expedient

Aplicació
pressupostària

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

102-491022706
104-925022000

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

104-925022001
104-925022004

020817MC2013/000013

105-920122000

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

105-920122001
105-920122799

020817MC2013/000013

105-923022000

020817MC2013/000013

105-923022004

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

105-923022699
210-320021501

020817MC2013/000013

210-330021501

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

210-439048992
210-439048994
210-920222404

020817MC2013/000013

210-920322402

020817MC2013/000013

210-922021501

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

210-922022405
210-933122401

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

212-011091300
212-932022000

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

212-932022602
212-934022708

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

213-920422104
213-920422706

Descripció
informàtiques
Estudis i treballs
tècnics
Material
oficina
ordinari
no
inventariable
Premsa, llibres i
altres publicacions
Altre
material
d'oficina especial no
inventariable
Material
oficina
ordinari
no
inventariable
Premsa, llibres i
altres publicacions
Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p
Material
oficina
ordinari
no
inventariable
Altre
material
d'oficina especial no
inventariable
Altres
despeses
diverses
Manteniment
i
conservació
fotocopiadores
Manteniment
i
conservació
fotocopiadores
Unió General de
Treballadors
Comissions Obreres
Assegurances
resposabilitat
civil
general
Assegurances
elements
de
transport
Manteniment
i
conservació
fotocopiadores
Assegurances vida
accidents
Assegurances
edificis
i
altres
construccions
Amort.Prest.Mig
i
Llarg T.Fora S.P.
Material
oficina
ordinari
no
inventariable
Publicitat
i
propaganda
Serveis
de
recaptacióTresoreria Padrons
Vestuari
de
personal
Estudis i treballs
tècnics-Servei
de

Projecte

Import

Núm proposta

36.644,62

201300000022

1.500,00

201300000020

200,00

201300000020

1.500,00

201300000020

31,11

201300000020

637,50

201300000020

1.000,00

201300000020

150,00

201300000020

1.075,00

201300000020

2.500,00

201300000020

1.080,00

201300000020

585,00

201300000020

5.950,00

201300000020

5.950,00

201300000020

111.600,00

201300000022

34.450,00

201300000022

14.598,00

201300000020

11.323,00

201300000020

81.800,00

201300000022

138.485,81

201300000020

1.125,00

201300000020

225,00

201300000020

44.151,04

201300000020

12.000,00

201300000020

2.123,96

201300000020
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Expedient

Aplicació
pressupostària

020817MC2013/000013

214-320020200

020817MC2013/000013

214-340020200

020817MC2013/000013

214-922020200

020817MC2013/000013

214-931020200

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

221-164021200
221-169022602
221-431022000

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

221-431022001
221-431022602
221-431022603
221-431022606
221-431022799

020817MC2013/000013

221-431048906

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

221-431048973
221-431048997

020817MC2013/000013

221-432021000

020817MC2013/000013

221-432022000

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

221-432022602
221-432022606
221-432022706
221-432022799

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

221-493022602
221-493022706
221-493022799

020817MC2013/000013
020817-

311-312222714
311-3130-

Descripció
prevenció ali
Arrendaments
d'edificis i altres
construccions-Edu
Arrendaments
d'edificis i altres
construccions-Esp
Arrendaments
d'edificis i altres
construccions-Sge
Arrendaments
d'edificis i altres
construccions-His
Edificis
i
altres
construccions
Publicitat
i
propaganda
Material
oficina
ordinari
no
inventariable
Premsa, llibres i
altres publicacions
Publicitat
i
propaganda
Publicacions diaris
oficilas
Reunions
i
conferències
Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p
Subvencions
Convocatoria
Entitats
Ass.Comerciants
Centre i Progrés
Federació
d'associacions de
venedors mercats
mpals
Reparacions,
manteniment
i
conservació
Material
oficina
ordinari
no
inventariable
Publicitat
i
propaganda
Reunions
i
conferències
Estudis i treballs
tècnics
Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p
Publicitat
i
propaganda
Estudis i treballs
tècnics
Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p
Serveis i activitats
salut pública
Altres subministres

Projecte

Import

Núm proposta

66.000,00

201300000020

18.800,00

201300000020

38.000,00

201300000020

42.280,00

201300000020

12.885,00

201300000020

110,00

201300000020

351,00

201300000020

146,25

201300000020

1.485,00

201300000020

81,00

201300000020

445,50

201300000020

2.432,00

201300000020

4.682,27

201300000020

7.491,64

201300000022

1.826,09

201300000022

80,00

201300000020

130,00

201300000020

490,00

201300000020

742,50

201300000020

263,25

201300000020

8.284,00

201300000020

1.485,00

201300000020

585,00

201300000020

1.368,00

201300000020

2.946,00

201300000022

3.175,00

201300000022
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Expedient
MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

Aplicació
pressupostària
22199
311-313022602
311-313048906

020817MC2013/000013

311-313222799

020817MC2013/000013

311-942146500

020817MC2013/000013

312-231020200

020817MC2013/000013

312-231020300

020817MC2013/000013

312-231021300

020817MC2013/000013

312-231022000

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

312-231022001
312-231022002
312-231022004

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

312-231022101
312-231022105
312-231022112
312-231022199
312-231022601

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

312-231022602
312-231022603
312-231022606
312-231022610
312-231022614
312-231022706
312-231148007
312-324048007
320-320022000

020817MC2013/000013
020817-

320-320022001
320-3200-

Descripció

Projecte

Import

Núm proposta

Publicitat
i
propaganda
Subvencions
Convocatoria
Entitats
Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p
Consell Comarcal
del
Barcelonès
Nord-Conv-Gossera
Arrendaments
d'edificis i altres
construccions-Aso
Arrendaments
maquinaria
instal.lacions
i
utillatge
Maquinària
instal.lacions
tècniques i utillatge
Material
oficina
ordinari
no
inventariable
Premsa, llibres i
altres publicacions
Material informàtic
no inventariable
Altre
material
d'oficina especial no
inventariable
Aigua-Acció social

4.207,50

201300000022

3.300,00

201300000022

1.650,00

201300000022

6.370,00

201300000022

20,00

201300000022

10,00

201300000022

100,00

201300000022

1.889,25

201300000022

9,75

201300000022

30,00

201300000022

566,50

201300000022

4.450,00

201300000022

Productes
alimentaris
Material electrònic i
de comunicacions
Altres subministres

9,75

201300000022

100,00

201300000022

432,50

201300000022

Atencions
protocolaries
i
representatives
Publicitat
i
propaganda
Publicacions diaris
oficilas
Reunions
i
conferències
Festes populars

3.420,00

201300000022

1.320,00

201300000022

37,00

201300000022

100,00

201300000022

468,00

201300000022

Activitats
comunitàries
Estudis i treballs
tècnics
Prestacions
econòmiques
Prestacions
econòmiques
Material
oficina
ordinari
no
inventariable
Premsa, llibres i
altres publicacions
Publicacions diaris

435,00

201300000022

703,00

201300000022

31.659,60

201300000022

47.320,00

201300000022

750,00

201300000023

175,00

201300000023

108,00

201300000023
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Expedient
MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

Aplicació
pressupostària
22603
321-320122300
321-320122602
321-320122611
321-320122799

020817MC2013/000013

321-320148906

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

321-320222612
321-320222799

020817MC2013/000013

321-320322799

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

321-321022715
321-324022799

020817MC2013/000013

321-335144903

020817MC2013/000013

321-941046700

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

322-232121200
322-232122602
322-232122799

020817MC2013/000013

322-232148906

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

322-340022602
322-340022699
322-341022105
322-341022199
322-341022602
322-341022613
322-341122300
322-341122716
322-341148906

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

322-342022110
322-342022799

Descripció
oficilas
Transports

Projecte

Import

Núm proposta

35,00

201300000023

Publicitat
i
propaganda
Activitats educatives

12.992,75

201300000023

725,00

201300000023

Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p
Subvencions
Convocatoria
Entitats
Activitats culturals

951,00

201300000023

1.666,00

201300000023

17.812,58

201300000023

4.410,82

201300000023

232.990,50

201300000023

248.809,40

201300000023

9.634,79

201300000023

6.000,00

201300000023

14.155,00

201300000023

1.000,00

201300000023

2.450,00

201300000023

26.270,00

201300000023

12.100,00

201300000023

2.750,00

201300000023

1.749,50

201300000023

475,00

201300000023

5.000,00

201300000023

2.000,00

201300000023

900,00

201300000023

325,00

201300000023

1.000,00

201300000023

94.000,00

201300000023

1.375,00

201300000023

18.600,00

201300000023

Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p
Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p
Serveis
escoles
bressol-Educació
Altres
treballs
realitzats Educació
viària
BDN Cultura SLMúsica i EscolaPremi Lola Anglada
A
ConsorcisConsorci
Normalització
Edificis
i
altres
construccions
Publicitat
i
propaganda
Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p
Subvencions
Convocatoria
Entitats
Publicitat
i
propaganda
Altres
despeses
diverses
Productes
alimentaris
Altres subministres
Publicitat
i
propaganda
Activitats Esportives
Transports
Serveis
de
monitorarge-Esports
Subvencions
Convocatoria
Entitats
Productes de neteja
Altres
treballs
realitzats per altres
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Expedient

Aplicació
pressupostària

020817MC2013/000013

330-330022000

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

330-330022001
330-330022004

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

330-330022706
330-336121900
330-336122602
330-336122706
331-332022001
331-332022601

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

331-332022602
331-332022799

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

331-334022001
331-334022601

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

331-334022602
331-334022610
331-334022612
331-334022706
331-334022799

020817MC2013/000013

331-334048906

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

331-334222602
331-334222799

020817MC2013/000013

331-334422799

020817MC2013/000013

331-334522799

020817MC2013/000013

331-338022799

020817MC2013/000013

410-150022000

020817MC2013/000013

410-150022004

Descripció
empreses i p
Material
oficina
ordinari
no
inventariable
Premsa, llibres i
altres publicacions
Altre
material
d'oficina especial no
inventariable
Estudis i treballs
tècnics
Altra
immobilitzat
material
Publicitat
i
propaganda
Estudis i treballs
tècnics
Premsa, llibres i
altres publicacions
Atencions
protocolaries
i
representatives
Publicitat
i
propaganda
Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p
Premsa, llibres i
altres publicacions
Atencions
protocolaries
i
representatives
Publicitat
i
propaganda
Festes populars
Activitats culturals
Estudis i treballs
tècnics
Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p
Subvencions
Convocatoria
Entitats
Publicitat
i
propaganda
Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p
Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p
Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p
Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p
Material
oficina
ordinari
no
inventariable
Altre
material
d'oficina especial no

Projecte

Import

Núm proposta

750,00

201300000023

200,00

201300000023

1.775,00

201300000023

150,00

201300000023

500,00

201300000023

650,00

201300000023

6.875,00

201300000023

5.750,00

201300000023

1.100,00

201300000023

2.610,00

201300000023

64,00

201300000023

570,00

201300000023

380,00

201300000023

8.000,00

201300000023

45.265,00

201300000023

1.000,00

201300000023

320,00

201300000023

1.600,00

201300000023

7.000,00

201300000023

12.500,00

201300000023

6.000,00

201300000023

4.100,00

201300000023

1.088,00

201300000023

460,00

201300000023

1.500,00

201300000023

533,75

201300000023
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Expedient

Aplicació
pressupostària

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

410-150022602
410-150022603
410-150022702
410-150022706
414-151222799

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

414-153022602
414-942146500

020817MC2013/000013

421-133121000

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

421-133122706
421-155022603
421-155022700
421-155022706
421-155122199
421-162022717
421-170121200
421-231022700
421-320422700

020817MC2013/000013

421-330122700

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

421-933122700
421-933122704
422-150122615
430-170021200
430-170022000

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

430-170022001
430-170022199
430-170022602
430-170022603
430-170022799

020817-

431-1710-

Descripció
inventariable
Publicitat
i
propaganda
Publicacions diaris
oficilas
Valoracions
i
peritatges
Estudis i treballs
tècnics
Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p
Publicitat
i
propaganda
Consell Comarcal
del
Barcelonès
Nord-Habitatge
Reparacions,
manteniment
i
conservació
Estudis i treballs
tècnics
Publicacions diaris
oficilas
Serveis de netejaClavegueram
Estudis i treballs
tècnics
Altres subministres

Projecte

Import

Núm proposta

250,00

201300000023

100,00

201300000023

105,00

201300000023

4.800,00

201300000023

11.537,23

201300000023

250,00

201300000023

62.225,64

201300000023

21.000,00

201300000023

4.450,00

201300000023

500,00

201300000023

60.000,00

201300000023

205,32

201300000023

500,00

201300000023

Serveis de recollida
de residus
Edificis
i
altres
construccions
Serveis de netejaAcció social
Serveis de netejaEquipaments
Escolars
Serveis de netejaEquipaments
culurals
Serveis de netejaEdificis municipals
Custòdia, dipòsit i
emmagatzematge
Execucions
subsidiàries
Edificis
i
altres
construccions
Material
oficina
ordinari
no
inventariable
Premsa, llibres i
altres publicacions
Altres subministres

410.410,00

201300000024

4.000,00

201300000023

29.135,77

201300000024

9.231,38

201300000024

21.147,36

201300000024

89.115,49

201300000024

7.250,00

201300000024

7.312,50

201300000024

1.600,00

201300000024

450,00

201300000024

850,00

201300000024

1.500,00

201300000024

Publicitat
i
propaganda
Publicacions diaris
oficilas
Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p
Reparacions,

3.050,00

201300000024

1.500,00

201300000024

4.000,00

201300000024

30.000,00

201300000024
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Expedient
MC2013/000013

Aplicació
pressupostària
21000

020817MC2013/000013

431-171021001

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

431-171022199
431-172021000

020817MC2013/000013

431-172021300

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

431-172022199
431-172022706
431-172022799

020817MC2013/000013

431-172121000

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

431-172122199
431-172122799

020817MC2013/000013

431-179021000

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

431-179022199
431-179022799

020817MC2013/000013

440-169221000

020817MC2013/000013

440-169222004

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

440-169222602
440-169222606
440-169222706
440-169222799

020817MC2013/000013

440-169248906

020817MC2013/000013

440-169422799

020817MC2013/000013

440-169446706

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

440-169648901
440-924022000

Descripció
manteniment
i
conservació
Manteniment
de
zones
verdesContracte
Altres subministres
Reparacions,
manteniment
i
conservació
Maquinària
instal.lacions
tècniques i utillatge
Altres subministres
Estudis i treballs
tècnics
Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p
Reparacions,
manteniment
i
conservació
Altres subministres
Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p
Reparacions,
manteniment
i
conservació
Altres subministres
Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p
Reparacions,
manteniment
i
conservació
Altre
material
d'oficina especial no
inventariable
Publicitat
i
propaganda
Reunions
i
conferències
Estudis i treballs
tècnics
Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p
Subvencions
Convocatoria
Entitats
Altres
treballs
realitzats per altres
empreses i p
Fons
Català
Cooperació
al
desenvolupament
Entitats
Col·laboradores
Material
oficina
ordinari
no
inventariable

Projecte

Import

Núm proposta

50.184,62

201300000024

1.399,46

201300000024

6.100,00

201300000024

1.000,00

201300000024

3.500,00

201300000024

276,32

201300000024

3.300,00

201300000024

54.500,00

201300000024

4.750,00

201300000024

3.300,00

201300000024

4.000,00

201300000024

3.900,00

201300000024

12.460,00

201300000024

6.518,00

201300000024

700,00

201300000024

3.500,00

201300000024

1.500,00

201300000024

2.500,00

201300000024

37.279,80

201300000024

18.046,88

201300000024

3.086,24

201300000024

106.596,00

201300000024

25.374,00

201300000024

504,02

201300000024
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Expedient
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

Aplicació
pressupostària
440-924022105
440-924022199
440-924022300
440-924022606
440-924022706
440-924120300

020817MC2013/000013

440-924121300

020817MC2013/000013

440-924148906

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

441-132022104
441-132022105
441-132022199
441-132022710

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

441-132122105
441-134021300

020817MC2013/000013

441-134022004

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

441-134022104
441-134022105
441-134022615
441-134023300
441-135048900
502-912122000

020817MC2013/000013

502-912122601

020817MC2013/000013
020817MC2013/000013

502-912122602
502-912146602

Descripció
Productes
alimentaris
Altres subministres

Projecte

Import

Núm proposta

854,56

201300000024

1.028,96

201300000024

Transports

436,00

201300000024

Reunions
i
conferències
Estudis i treballs
tècnics
Arrendaments
maquinaria
instal.lacions
i
utillatge
Maquinària
instal.lacions
tècniques i utillatge
Subvencions
Convocatoria
Entitats
Vestuari
de
personal
Productes
alimentaris
Altres subministres

184,86

201300000024

1.482,40

201300000024

1.395,20

201300000024

558,08

201300000024

85.600,00

201300000024

30.000,00

201300000024

12.367,64

201300000024

10.297,10

201300000024

65.000,00

201300000024

247,50

201300000024

1.000,00

201300000024

1.725,00

201300000024

3.000,00

201300000024

1.970,15

201300000024

300,00

201300000024

1.550,00

201300000024

6.000,00

201300000024

222,30

201300000024

143,00

201300000024

1.472,35

201300000024

126,30

201300000024

Serveis tècnics i
auxiliars-Contracte
Servei de vi
Productes
alimentaris
Maquinària
instal.lacions
tècniques i utillatge
Altre
material
d'oficina especial no
inventariable
Vestuari
de
personal
Productes
alimentaris
Execucions
subsidiàries
Altres
indemnitzacions
Servei
Extinció
Incendis
Material
oficina
ordinari
no
inventariable
Atencions
protocolaries
i
representatives
Publicitat
i
propaganda
Forum de Síndics

4.256.943,22

SEGON. 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
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reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un nou
acord plenari.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució precedent, conforme a les previsions de l’article 82.3 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, dono plena conformitat al seu
contingut, la valido plenament, i, atenent raons de màxima eficàcia i eficiència en gestió
municipal n’ordeno la seva inclusió en l’ordre del dia de la propera i immediata sessió de
l’Ajuntament Ple que es celebri, pel seu debat i aprovació, si escau, prèvia declaració
d’urgència.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fets i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució formulada i
dels informes precedents als efectes previstos a l’article 89.5 de la Llei 30/1992,
l'Ajuntament Ple resol de conformitat i la converteix en resolució,.
SENYOR ALCALDE: En contra de la urgència? Per tant, si no es pot votar el portaríem en
el següent Ple.
SENYOR FALCÓ: A nosaltres ens agradaria, no sé si els altres grups volem prendre la
paraula per explicar per què votem en contra de la urgència, no sé.
SENYORA A. GARCÍA: Jo és molt senzill, per dues raons, una perquè s’ha retirat i ens han
presentat gairebé a les cinc de la tarda. I en segon lloc, es va demanar la relació
d’expropiacions que s’havien de fer, i en tercer lloc, les variacions del que hem vist en poc
més de tres quarts d’hora, no coincidien en res en la proposta que teníem. Per tant,
pensem que no podem aprovar un tema tan important com aquest amb aquestes tres
condicions. Votem en contra d’aquesta urgència.
SENYOR ALCALDE: Hi ha alguna paraula més de justificació del vot en contra? Senyor
Falcó.
SENYOR FALCÓ: Sí, aquests són dos dictàmens, una mica també perquè els ciutadans
sàpiguen una mica del que estem parlant. No és menor que el govern avui no pugui tirar
endavant, no només aquests dos dictàmens, sinó també un dictamen que ha hagut de
retirar per la proposta de creació de zones blaves i zones verdes a Badalona, d’acord amb
un treball tècnic o una proposta que nosaltres creiem que no ha estat prou debatuda i
sobretot prou consensuada, no només amb els grups d’aquest Ajuntament, sinó també amb
entitats i comerciants i d’altres persones que hi puguin tenir alguna cosa a dir. Però més
enllà d’aquesta circumstància, d’aquests qüestió, en aquests dos dictàmens nosaltres
creiem que el que convé i el que s’hauria de donar per part del govern és un interès real a
seure amb tots els grups de l’oposició. Ens trobem davant d’una modificació de pressupost
que no deixa de ser encoberta una proposta del que ha de ser el pressupost real d’aquest
any, perquè no és pas una modificació menor, és una modificació de milions d’euros, i això
nosaltres ho volem discutir amb voluntat d’arribar a acords i també de fer les nostres
pròpies propostes. Per tant, aquesta era una proposta que no era una proposta menor, era
una proposta que en el fons entenem que amagava quina és la voluntat del govern en
minoria del PP de fer un pressupost per a la ciutat per aquest any 2013 i que evidentment
no es pot portar com una simple modificació, s’ha de portar com un debat de fons, com un
debat polític, com un debat d’orientació de la ciutat i de la seva política general. I des
d’aquesta perspectiva, nosaltres ens oferim evidentment per parlar-ne, per discutir-ho i per
debatre-ho, però ens agradaria que aquí hi hagués des de l’Ajuntament, des del govern
municipal en minoria, una voluntat clara d’asseure tots els grups, perquè no s’acaben
d’entendre algunes de les posicions i algunes de les solucions que albiren aquests dos
dictàmens tant pel que fa a les inversions com pel que fa a la modificació de pressupost. No
s’entén que acabem l’any amb superàvit de més d’un milió d’euros i ara haguem d’anar de
pressa i corrents a treure partides d’entitats, de subvencions, de temes socials per tapar
forats de gestió ja feta. O no s’entenen partides que ara s’han de pagar de coses que ja
s’han inaugurat com la caserna de la Guàrdia Urbana al barri de Sant Roc, que nosaltres
pensàvem que ja estava més que pagada i que deu ser que en el seu moment es va fer a la
brava sense consignació pressupostària. És a dir, hi ha molts elements, hi ha més de duescentes partides que aquí estant d’una manera o d’una altra, tocades per augmentar-les o
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per disminuir-els, això mereix un debat seriós que en tot cas nosaltres l’oferim, però que en
tot cas avui no pot comptar per urgència amb el nostre vot favorable.
SENYOR ALCALDE: Ja parlat, no ja ha parlat. Bé, doncs digui, digui, però molt breu.
SENYORA ASUNCION GARCÍA: Seguint el que deia el regidor Ferran Falcó, la modificació
de pressupost, l’ordinari, és un pressupost encobert el que ens presentaven, hi havia, i és
cert, més de 250 partides que es modificaven. Això no és una modificació qualsevol, no és
una modificació d’una partida determinada per fer una altra cosa, sinó que és molt més
important. I ens trobàvem amb 2 o 3 paradoxes per al nostre grup, una era principalment,
era que per un costat hi havia entitats que se li donaven subvencions que no sabíem... i
teníem, si m’escolta continuaré, més de 250.000 euros que també eren subvencions a
entitats que queien. Però hi havia una altra cosa molt més important, i és un compromís
que vostès no han complert, com és la revisió de les diferents pliques a empreses
concessionàries d’aquest Ajuntament, que havien de sortir la majoria a concurs perquè
estaven caducades, i que no han sortir, i que a partir d’allà hi havia d’haver un estalvi, i no
només no s’ha fet sinó que segons se’ns donava en aquesta modificació de pressupost, es
treien diners, es treien un diners necessaris que això anava en detriment del servei i dels
llocs de treball, per al nostra grup municipal, i també hi havia altres partides que queien. Jo
també els recomano que primer parlin, facin propostes i si el que volen fer és un pressupost
nou doncs comencin a fer-lo, que ja va sent hora, que estem al mes de maig.
SENYOR SERRANO: Bona tarda a tothom. El fet de ser l’últim puc ser una mica reiteratiu
però jo crec que el que s’ha de visualitzar ara és que vostè ha d’entendre, a veure si d’una
vegada és capaç d’entendre-ho, que aquí està en minoria i que per portar qualsevol cosa
de rellevància, qualsevol cosa que tingui substància, ha de comptar amb ells altres grups,
ho ha de parlar amb temps, perquè aquestes modificacions pressupostàries de 4 milions i
escaig, que van començar sent, van anar a una informativa, van anar a una altra
informativa extraordinària, ara venia d’urgència, és a dir, tres modificacions en una
setmana, doncs això no són maneres de portar una partida d’aquest tipus quan ha arribat a
partir de les 5 de la tarda, i més enllà de coincidir amb els companys respecte a les partides
que es modifiquen, doncs la realitat és que el que hi ha per sota és la presentació d’un
volum de modificació que és col·lar-nos un pressupost d’estranquis. Nosaltres volem que
siguin vostès agosarats, que siguin valents i presentin un pressupost de veritat, parlin amb
temps, jo ja sé que tenen la intenció de portar-lo al mes de maig, però tenint en compte,
com deia la companya, festes i tal i que han de fer audiència pública, s’han de reunir amb
els grups, jo li prego per favor que facin els deures ben fets perquè crec que té constància
que està en franca, molta, molta minoria, 17 a 10, comptaré al senyor Riera. Però de tota
manera jo crec que això l’ha de portar a una reflexió profunda en la manera que ha de fer
de governar. I també voldria aprofitar el mateix tema que ha parlat la companya Asun, el
primer Ple o el segon Ple al mes de setembre del 2011 aquesta arribada d’arrencada de
cavall de dir que hi havia cinc contractes que estaven pendents de renovar i que això
costava a la ciutat cinc milions d’euros, es va dir en aquest Ple. Han passat dos anys, ja no
estem ni en el primer any ni en el segon, i aquest Ple no ha vist ni una de les cinc
contractes. Entenc que si era veritat aquella intervenció en dos anys no sé quants milions
d’euros hauran perdut. Jo crec que la ciutat està perquè vostès facin els deures, portin els
contractes, portin el pressupost, portin les inversions, expliquin tot ben explicat. Si són
bones ens han de convèncer, si vostè ens convenç passarà el pressupost, i si no passa el
pressupost llavors convoqui’ns per fer les modificacions pertinents i jo li dono la garantia
que el nostre grup les estudiarà amb rigorositat.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies. Anem a veure, per aclarir algunes qüestions, la
primera, important, sí que és cert que fins a última hora hem hagut de fer modificacions,
però hem dut a terme aquestes modificacions, perquè estem parlant d’una modificació de
partida d’una magnitud molt important, estem parlant de més de 4 milions d’euros. Estem
parlant de més de 4 milions d’euros que tenen un destí i l’hem de canviar, i fins a l’últim
moment hem estat ajustat, i és veritat. I vostès diuen escoltin, tornem-ho, retirem-ho,
tornem-ho a presentar i ho veiem amb temps, a mi em sembla aquesta explicació, aquesta
demanda em sembla raonable i per tant, no vindrà de deu dies. Ja els anuncio que retirem
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la proposta, els la presentarem la setmana que, bé, perdó, és veritat, s’ha votat en contra.
Els la portarem la setmana que ve, els expliquem, convocarem un Ple extraordinari i ho
tornarem a presentar. Sí que em sembla que alguns de vostès estan confosos amb alguna
cosa. Diuen, és que això és un pressupost encobert, no, no, el pressupost el presentarem
al llarg d’aquest mes de maig, però aquí estem parlant de 4 milions d’euros, que és aquesta
modificació, que fa referència a un 95 % d’aquesta 4 milions d’euros a cobrir serveis
especialment a Badalona Serveis Assistencials, a l’Hospital perquè m’entengui tothom, i
algun tema de Patronats i de Serveis Socials, i a cobrir uns diners que havien d’haver
arribat i que no ens han arribat. I el que fem és portar diners cap allà perquè sinó haurem
de deixar de prestar serveis o pagar nòmines, així de clar. Per tant, no és un tema de
pressupost. I això els agafarem i els ho explicarem, els ho explicarem la setmana que ve, i
per tant, no hi haurà cap tipus de problema. Amb el tema de les expropiacions sí, avui no
votàvem concretament a quines expropiacions destinàvem els diners, avui el que fèiem era
dotar d’una bossa per pagar expropiacions, que valgui dir, des que jo sóc alcalde, no he fet
cap expropiació, són expropiacions que vénen d’anys enrere, però que quedi clar que és
per pagar expropiacions de l’any 2008, 2007, 2009 que ens estan generant interessos, i per
intentar que ens deixin de generar interessos agafem i ho paguem, perquè tots són la
majoria que tenim previstes són de sentències i per tant, estem pagant aquests interessos,
ja és un tema tancat. La setmana que ve seiem i hi parlem. Senyor Serrano, ja ha parlat.
SENYOR SERRANO: Però és que si hi ha intervenció tenim dret a dos...
SENYOR ALCALDE: No senyor Serrano, vostè ha parlat una vegada, jo he parlat també, jo
crec que ha estat un debat franc i pla i no té més.
SENYOR SERRANO: No ens pot dir que és una bossa 744.996,60, caram, quin encert tu.
SENYOR ALCALDE: No, perquè som conscients que s’han de pagar les expropiacions. És
que clar, a veure senyo Serrano.
SENYOR SERRAONO: Per tant saben a qui són per pagar.
SENYOR ALCALDE: Però és que no és que ho sapiguem o no, és que hi ha unes
expropiacions que s’han de pagar.
SENYOR INTERVENTOR: No, simplement és això, que aquesta quantitat no és que
correspongui a cap acord d’expropiació, ni cap import concret. Sinó que simplement és que
vam agafar la resta de projectes d’exercicis anteriors que no havien estat consumits però
que ja estan tancats, i aquesta simplement és la xifra per diferència que ha quedat, no
correspon. De fet són sis milions i escaig el que hauríem d’haver inclòs, que correspon als
acords que en aquest moment del Jurat d’expropiació tenen pendent de pagament.
SENYOR ALCALDE: Per tant, jo crec que ja queda prou clar, la setmana que ve ens
tronem a convocar, convocarem un Ple extraordinari, ho presentarem i esperem que veien
la voluntat de tothom, que tiri endavant. Següent tema, passaríem al torn de paraules. Avui
tenim cinc paraules, tres fan referència al mateix tema, tenim la del senyor José López, que
no el veig, no ha vingut? Doncs si no ha vingut no ha vingut, doncs passaríem a la següent.
Són tres que fan referència a la plataforma d’afectats per la hipoteca, aleshores els hem
ofert la possibilitat que parlés un en nom de tots, prefereixen parlar, no sé, com ho volen
fer? I aleshores el que farem també és que votarem la moció, hi ha una moció del grup
d’Iniciativa per Catalunya – Esquerra Unida i ho farem tot junt. Aleshores parles tu en nom
dels tres?
Votació de les urgències.
La declaració urgència de les propostes de modificació del pressupost de 2013 en pròrroga
de 2012 i del seu annex d’inversions, així com la de modificació del pressupost de
l’Ajuntament de 2013 en pròrroga del de 2012, no es van aprovar.
Vots a favor: 9, del grup municipal del Partit Popular.
Vots en contra: 17, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
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15 TORN OBERT DE PARAULES
AP-2013/2597 Senyor José López Beltrán. Assumpte: Problema de circulació a Nova
LLoreda Nord.
El senyor José López Beltrán, no es va presentar per debatre la paraula que havia
demanat.
16 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2593 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, per defensar la
funció social de la propietat d'habitatge i el foment de la construcció d'habitatge
cooperatiu.
Atès que el 10 de desembre 1948 l'Assemblea General de l'ONU va aprovar una declaració
que va establir el dret individual de cada persona "a un nivell de vida adequat que li
asseguri, així com a la seva família, la salut, el benestar, i especialment l'alimentació,la
roba i l'habitatge ... ».
Atès que posteriorment el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de
1966 va avançar en aquesta tutela efectiva vinculant als estats membres de les NNUU no
només al reconeixement del "dret de totes les persones a un nivell de vida adequat
paràgraf instant als estats a impulsar les mesures apropiades per assegurar l'efectivitat
d’aquest
drets
".
Atès que la CE al seu article 47 recull el dret i la garantia d'un habitatge digne i adequat i
que el mateix text constitucional defineix la funció social de la propietat privada recollit al
article
33,.
Atès que a Catalunya, com a conseqüència de la crisi financera i de l’esclat de la bombolla
immobiliària, són milers les persones i famílies afectades d’exclusió social i residencial sent
aquesta una de les conseqüències més visibles de l’augment de la pobresa
Atès que l’Estat Espanyol té un sistema hipotecari injust i abusiu en el seu conjunt tal i com
ha determinat el Tribunal de Justícia de la UE que està provocant que milers de famílies
perdin la seva llar i a més continuïn acumulant deutes amb les entitats creditícies.
Atès que segons dades del “Consejo General del Poder Judicial”, l’evolució de resolució
d’execucions hipotecàries ha passat de 17.322 casos el 2007 a Espanya (Catalunya 2.671)
a 75.605 el 2012 (Catalunya 13.914), el que dóna un creixement en 5 anys d’un 336% al
conjunt de l’Estat, essent a Catalunya d’un 420%.
Atès que tal i que considerem que l’habitatge és un dret bàsic, recollit així en el nostre
ordenament jurídic, i és responsabilitat i funció dels poders públics garantir aquest dret.
Qualsevol habitatge buit en un municipi amb demanda residencial representa un frau a
l’objecte pel qual es va promoure.
El Grup Municipal ICV-EUiA al Ple de l’Ajuntament de Badalona proposa els següents
ACORDS
1.- Declarar Badalona ciutat contra els desnonaments.
2.- Demanar al govern de l’Estat i de la Generalitat que aturarin qualsevol procés de
llançament derivat de procediments hipotecaris provocat per causes socials o
econòmiques, des del principi i fins que no s’ofereixi una solució d’allotjament adequat per a
cada cas.
3.- Demanar al govern de la Generalitat que reformi la legislació catalana del dret a
l’habitatge, per recuperar les mesures d’intervenció dirigides a l’ocupació efectiva dels
habitatges perquè s’acompleixi així la seva funció social (Llei Dret Habitatge), recuperant
les previsions d’expropiació temporal d’habitatges desocupats en municipis impulsada pel
Govern d’Esquerres amb demanda residencial acreditada, derogades pel govern de CiU.
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4.- Demanar al govern de la Generalitat la creació d’ un Fons Social d’Habitatges a
Catalunya, a partir de parc privat desocupat en àrees amb demanda ha gestionar
concertadament entre la pròpia Generalitat, les administracions locals i entitats socials.
5.- Instar al govern municipal a realitzar les conseqüents modificacions pressupostàries per
tal de establir una línea d’ajuts al pagament de lloguers per aquelles famílies que no hi
poden fer front.
6.- Instar al govern municipal a posar en disposició els solars previstos de l’ARE de la
ESTRELLA per el foment de l’habitage cooperatiu social en regim de concessió a 75 anys.
7.- Instar al govern municipal a donar suport a la campanya Primavera Verda impulsada
per la PAH penjant un símbol verd al balcó de l’Ajuntament.
8.- Manifestar el seu suport al govern d’Andalusia per el decret llei 6/2013 del 9 d’abril de
Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda en la
Comunidad Autónoma.
9.- Comunicar aquests acords a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat, al Govern d’Andalusia, a la FAVB i a la PAH
de Badalona.
AP-2013/2598 Senyora Montserrat Garcia Fernández. Assumpte: Demana un
habitatge social, ja que està en procés de desnonament.
SENYORA MONTSERRAT GARCIA: No, el que voldríem fer és parlar tots tres,
intervencions de cinc minuts, i després la rèplica sí que només la faríem un de nosaltres i ja
està.
SENYOR ALCALDE: Sí, després hi ha una rèplica de dos minuts. Bé, doncs intentem ser
concrets als cinc minuts.
SENYORA MONTSERRA GARCIA: Bona tarda a tothom, com segurament molts de vostès
ja sabem hem presentat prop de 90 torns de paraula per parlar d’aquest tema. Aquí a
Badalona som moltíssimes famílies, cada com més, aquesta setmana van venir 28 famílies
noves a la Plataforma amb problemes d’hipoteca, i unes altres tantes amb problemes de
lloguer. Aquest problema és un problema que clama al cel, i que hem d’intentar entre tots
solucionar. Ser que a nivell local no es poden segons quines coses, però sí que se’n poden
fer d’altres i el meu company després us explicarà unes quantes coses que sí que es poden
fer. També dir que a l’estat espanyol hi ha 3,5 milions d’habitatges buits, que 400.000 són a
Catalunya, simplement són d’entitats bancàries, i jo em pregunto, quantes n’hi a Badalona?
I per què no ho sabem? Jo crec que això és per una manca de voluntat política i per una
manca de no voler fer les coses bé. Necessitem més participació, necessitem més
transparència, ja n’hi ha prou de posar-nos la medalla de jo he fet això i jo he fet allò, no,
hem de treballar tots junts perquè sinó aquest problema no el resoldrem. Hem d’optimitzar
els recursos perquè cada dia, per desgràcia com ja he dit abans, cada dia som més famílies
que no podem pagar la hipoteca, cada dia ens arriben moltíssimes famílies que no poden
pagar ni tan sols el lloguer, lloguers que de vegades són d’ADIGSA, i que no es poden
solucionar, i no poden pagar res. I aquestes famílies són de Badalona, com es diu aquí, són
de Badalona de tota la vida, són BTV, i no poden pagar. I què fem? Què fa l’Ajuntament per
aquesta gent? Les conviden a marxar fora d’aquesta població, i jo crec que els serveis
socials no ens han de donar aquestes respostes. Senyor Albiol, vostè ha d’assumir la seva
responsabilitat en qüestió d’habitatge social aquí a Badalona, jo no parlo d’hipoteques, jo
parlo d’habitatge social simplement, perquè és molt necessari i és imprescindible.
Necessitem que el seu govern sigui transparent, doni les dades que abans li he demanat,
hem de saber quants habitatges hi ha, és necessari. També volem que insti a ADIGSA, que
té pisos buits amb xapes metàl·liques a la porta, que és una vergonya, a què llogui aquets
pisos socials. També dir que cal crear una bossa d’habitatges social, cal que coneguem tots
els casos de desnonament, cal solucionar el problema de l’IBI, perquè hi ha moltes famílies
que no poden pagar l’IBI, i ja fa temps el senyor Gràcia em va dir que semblava ser que hi
havia unes partides, uns pressupostos per ajudar a la gent. Quan hem anat a ofideute,
quan hem anat a ofideute ens han dit que no saben res de tot això. Per tant, no sé com se
solucionarà aquest tema però hi ha moltíssimes famílies que no poden pagar l’IBI i que per
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desgràcia si no paguen l’IBI quan anem a demanar la dació en pagament, que no
n’aconseguim moltíssimes però moltes vegades aconseguim dacions en pagament, no ens
les donen perquè aquesta família no ha pogut pagar l’IBI. Cal també una major coordinació
de la Comissió d’Habitatge, fa uns mesos, crec que va ser a finals de l’any passat, jo vaig
venir aquí mateix i vaig demanar que es convoqués la Comissió d’Habitatge, es va
convocar, es va crear una subcomissió, però és totalment inoperativa i no s’està fent res.
Per tant, jo els demanaria que prenguessin nota de totes aquestes demandes que els faig, i
que crec que si ens unim tots i si tots volem, dir el que sempre diem a la Plataforma:
SENYORA MONTSERRAT GARCIA
que sí que es pot. Moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies, ara hi ha una altra paraula.
AP-2013/2599 Senyora Josefa Peregrina Martín Pita. Assumpte: Demana un habitatge
social, ja que està en procés de desnonament
SENYORA JOSEFA MARTÍN: Bona tarda. Jo vinc a parlar aquí al senyor Albiol pel càrrec
que té com alcalde, però que si fos l’alcalde d’un altre partit polític li diria exactament el
mateix. Jo sóc afectada, em dic Pepi Martín, per la hipoteca, sóc família nombrosa, en
situació monoparental i tinc una discapacitat del 68 % que estic entres cinc i vuit mesos a
l’hospital, surto com en estat vegetal i en cadira de rodes, i em volen desnonar. Jo el senyor
aclalde ja sap que un dia li vaig dir que necessito un pis de lloguer social a on poder anar-hi
jo i els meus fills. I no vinc a explicar només la meva situació per fer pena o perquè pensin
que vinc plorant, perquè veig que aquí es plora molt pels pressupostos i per d’altres coses
que ni importen tant. Llavors, no només vinc en el meu nom, vinc en nom de tots els
afectats de la Plataforma per la Hipoteca, que són centenars aquí a Badalona, per exemple
podria mencionar ben clarament, i ho he escrit però ho diré des del cor, com ho sento, per
exemple: Montse, que no pot pagar la hipoteca i ha de menjar tots els dies a casa els seus
pares, que la vegada han treballat tota la seva vida; Jabiba, que té un marit amb un 70 %
de discapacitat que està amb oxigen domiciliari; Maria, que té sis fills i no els pot donar de
menjar i pagar la hipoteca i viure; Fàtima, que li van vendre un quarto de comptadors de 25
m2 i viu allà amb rates, amb les aigües fetals etc. I així centenars de ciutadans. Llavors, jo
vinc a dir, com es diu a la Bíblia: teniu ulls però no hi veieu, teniu orelles però no ens
escolteu. Per favor, tinguin en compte el sofriment que tenim les famílies que no ens podem
veure al carrer, que s’ha de fer alguna cosa. I vostè senyor Albiol, pel càrrec que té, no pot
donar-nos l’esquena als ciutadans que paguem els nostres impostos, que amb els nostres
impostos es lucren els bancs i tothom, i nosaltres siguem els últims. Llavors ha de fer
alguna cosa, no ens podem veure al carrer, perquè si jo per exemple em veig al carrer, i
això ho dic jo personalment, jo sentint-ho molt, exigiria la seva dimissió.
SENYOR ALCALDE: Bé, gràcies. Marc Morente.
AP-2013/2600 Senyor Marc Morente Muñoz. Assumpte: Demana un habitatge social,
ja que està en procés de desnonament.
SENYOR MARC MORENTE: Jo vull sobretot parlar, entre altres coses, del poc que s’està
fent sobretot en els ajuntaments. És cert que els ajuntaments no són ni la Generalitat ni el
poder central de Madrid, però és que tampoc són inútils en aquest cas, és poden fer moltes
coses en un ajuntament. De fet ja s’està veient que arreu d’Espanya, no de Catalunya sinó
d’Espanya, hi ha ajuntaments que estan prenent mesures contra els bancs, obligant als
bancs que lloguin el pis a lloguer social. Fins i tot s’han sentit declaracions que fins i tot a
Alzira, crec que és, a València, que vol expropiar els pisos als bancs perquè els tenen buits
sense fer res. Això és un problema que els ajuntaments poden solucionar, si hi ha voluntat,
és clar. Després, justament que Badalona, m’imagino que sabeu que Badalona és una de
les comunitats més afectades, la veritat és que som la segons i fins i tot estem a punt de
superar Barcelona en termes de desnonaments. És una barbaritat els desnonaments que
vénen, tenim un promig de 25 famílies a la setmana, això significa que en un any en rebem
1.000, és que són moltíssimes famílies. Aquest és un problema molt molt greu, de veritat. I
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de les poques mesures que jo he pogut veure és que de tant en tant, cada quatre mesos
ens diuen anem a donar 60 pisos per a lloguer social a serveis socials, però és que hi ha
moltíssims més pisos buits a Badalona, és que en realitat hi ha molts més pisos buits que
gent sense casa, però molts més. Llavors, s’ha de fer alguna cosa, això d’aquí és una cosa
que èticament és increïble que estigui passant ara mateix. Jo per això també demanaria si
es pogués fer una taula de crisi, per mirar aquest tema i portar sobretot solucions, però
solucions reals no posar pegats ni res, sinó començar a intentar solucionar les coses. Un
dels símptomes que l’Ajuntament de Badalona no està fent res, és que la ciutadania s’ha
hagut de mobilitzar i organitzar per intentar exercir el dret a l’habitatge. Si els poders, tant la
Generalitat, com el poder central, com l’Ajuntament estiguessin fent bé la seva feina, la
ciutadania no s’hagués hagut d’organitzar i començar a aturar desnonaments, intentar
negociar independentment amb els bancs dacions en pagament, etc. Això significa que no
s’està fent la feina bé, jo crec que gens ni mica. Nosaltres també m’agradaria dir que
nosaltres tenim cada setmana, tots els dijous a les sis de la tarda, al local de Comissions
Obreres de Font i Escolà 6-10, i allà normalment s’omple, vénen més de 125 persones,
estem allà, vénen normalment aquestes 25 persones noves més totes les antigues que
tornen a tenir nous problemes, amb el banc etc. que necessiten que les acompanyem.
Vénen moltes persones plorant, que de vegades em sobta una mica perquè a mi em dóna
la sensació que els diputats, diputades i fins i tot l’Ajuntament i tal, no passegen molt pel
carrer, perquè això quan jo vaig al meu barri estan parlant permanentment, i quan vénen a
la plataforma ploren perquè estan passant una angoixa terrible, perquè no només se’ls tira
al carrer sinó que amb un deute de per vida, és una cosa que és increïble. Llavors jo crec
que sí que l’Ajuntament, com estan demostrant altres ajuntaments d’Espanya sí que pot
solucionar moltes coses. El que pot fer claríssimament és que totes les famílies tinguin un
pis acord amb el seu salari, perquè hi ha més pisos buits que persones sense casa. Dos,
també seria bo fer lloguers socials però d’acord amb el salari, nosaltres ens trobem amb
persones que vénen a la Plataforma que només cobren els 426 euros, i amb això ho han da
pagar tot, i és impossible, llavors ha d’estar acord. I més coses, jo he vist a altres
ajuntaments, jo no sé si tenen pressupost per fer-ho o no tenen pressupost fer fer-ho, però
hi ha ajuntaments que ja estan proposant d’intentar comprar certs pisos, certs habitatges
que ara mateix estan en subhasta etc. Se’ls queden, i llavors deixen que la mateixa família
es quedi vivint a un preu baix, i diuen que potser en un futur, si tot torna a sorgir, potser
poden tornar a reiniciar la compra que l’Ajuntament els facilitaria. I si no es és tot això, però
es poden fer algunes coses, el que passa és que no s’està fent res des de l’Ajuntament,
perquè nosaltres la veritat, ens trobem quan anem a l’Ajuntament no té cap recurs. Ja està,
simplement això.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, començaríem amb el torn d’intervencions. Del govern
intervindrà inicialment la regidora de Serveis Socials i el regidor d’Habitatge, es repartiran la
intervenció. Sònia Egea.
SENYORA EGEA: Bona tard a tothom, veïns, veïnes de Badalona, regidors, regidores. No
sé per on començar perquè he escoltat moltes coses, sembla que des de Serveis Socials
no es fa res, no hi ha activitat, no s’està intentant ajudar a ningú, i és un fet de veritat que
em dol, perquè realment des de l’Àrea de Serveis Socials s’està fent una tasca, tant per
part dels tècnics com per part de tothom, diària, d’assistència a la gent que ens ve a les
ASBAS com allà mateix al Viver, i s’està intentant, moltes vegades no s’aconsegueix però
s’està intentant, parar primer els processos de desnonament de totes aquestes famílies que
tenen problemes amb entitats financeres, que no poden pagar els lloguers, que no poden
fer front a hipoteques. A veure, estem parlant d’un problema molt complex, no és fàcil, no
és fàcil trobar habitatge per a totes les persones que estan desnonades a Badalona, estem
treballant aquesta línia d’aconseguir a partir d’acords amb entitats financeres per mirar
d’aconseguir bosses de pisos de lloguers socials, adaptar-los a les necessitats de les
persones, perquè sí que és veritat que hi ha persones que no poden fer front a la hipoteca
mensual i hi ha altres persones més necessitades que ni tan sols poden pagar res no?
Aleshores ens trobem amb un problema, penso jo, al meu entendre i el del meu govern, un
problema molt de consciència social, i el que nosaltres volem, després en la moció que
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vindrà més endavant i el que jo vull amb la meva intervenció, és mostrar-nos al costat de
totes aquestes famílies que estan patint en aquest moment jo crec que una de les pitjors
coses que et poden passar, que és trobar-se amb la seva família sense sostre i al carrer.
Vull traslladar perquè ho pugueu entendre, que moltes vegades no és que no vulguem
atendre a la gent, és que no donem l’abast, és que realment el problema ha augmentat un
70 % els casos de problemàtiques d’habitatge a Badalona, per part de Servies Socials, com
que hem vist com van venint els esdeveniments amb aquesta problemàtica hem posat el
SIAP, que és el Servei d’Assessorament i Atenció a les Persones per mirar-les d’assessorar
jurídicament, per mirar també amb el tema de l’ofideute, de mirar que puguin negociar amb
les entitats financeres. En definitiva s’han posat en marxa una sèrie de mecanismes que
encara que sembli que no estan funcionant molt bé, i penseu que de l’any 2012, de l’any
passat, es van atendre a 1.600 persones de les quals n’han esdevingut 158 expedients de
desnonaments, vull dir que es va una activitat que jo penso que molt es vegades no és
valorada, que podria ser millor, potser sí, però penso que és una activitat que és intensa i
realment tenim molt bons professionals i molt bons tècnics que estan allà a peu de carrer i
que estan mirant de tirar endavant. Després també jo em voldria referir a la noia..., ara no
recordo el teu nom, que nosaltres vam fer un Consell d’Habitatge, i allà hi havia un convidat
que era de la Plataforma, i a mi moltes vegades m’agradaria tenir més comunicació amb la
Plataforma perquè ja demanem al degà que ens faciliti la llista o els casos de desnonament
que hi ha a Badalona, perquè això és una informació que s’ha de dir que ens ha resultat
moltes vegades de tenir, perquè si ens podem avançar i podem guanyar temps a l’hora de
la detecció de casos de desnonaments tota això ens ajuda, i moltes vegades ens dóna la
sensació que uns anem per una banda, els altres anem per un altra, i al final el que
busquem tots és el mateix m’imagino, que intentar solucionar aquests problemes tan greus.
I el que els demanaria és això, quan fem els Consells d’Habitatge, nosaltres vam fer un
Consell d’Habitatge fa qüestió de deu dies, i allà vam explicar una sèrie d’assumptes
relacionat més en tema d’habitatge, amb bosses de pisos que ens estan arribant d’entitats
financeres, i allà la Plataforma no va dir en cap moment res, i home, seria d’agrair que
aprofitant aquestes reunions, és un lloc a on ens podem entre tots explicar més o menys
cap a on anem, el que volem i una mica anar tots a la una, que m’imagino que això és del
que es tracta.
SENYOR ALCALDE: No tenim cap xifra per donar?
SENYORA EGEA: Sí, sí, el que passa és que n’hi ha moltes de xifres.
SENYOR ALCALDE: Econòmicament quan hem destinat? Les persones que s’han atès?
SENYORA EGEA: Sí, a veure, per tenir una idea, l’any passat vam atendre 400 famílies
amb ajuts econòmics. Això vol dir que vam destinar 215.000 euros amb ajuts econòmics a
totes les famílies que tenien problemes d’habitatge, parlem només d’habitatge. Després
també en temes també d’ajuts econòmics, amb subministraments també, amb ajudes a
lloguers endarrerits, amb ajudes amb allotjaments temporals, amb ajudes en definitiva, a
l’accés d’habitatge. Tot això són ajudes econòmiques, que tot sigui dit de pas, quan
aprovem el pressupost ordinari de l’Ajuntament, si l’aprovem aviat, doncs podríem incloureho o podríem parlar entre els grups d’incloure-hi alguna partida d’ajuda a tots els temes de
la problemàtica d’habitatge, però bé, tot això ja ho mirarem de tirar endavant.
SENYOR GRÀCIA: Gràcies senyor alcalde, bona tarda a tothom, veïns, veïnes, regidors,
regidores. Jo seré molt breu, parlaré una mica de la política d’habitatge d’aquest govern,
d’aquest Ajuntament, es parlava des de la Plataforma, en l’última intervenció, que de tant
en tant l’Ajuntament feia anuncis i deia que anem a donar x pisos, malauradament la realitat
és que l’Ajuntament no té parc d’habitatges propi, no disposa d’habitatges per posar a
disposició de ciutadans amb problemes. Què fa l’Ajuntament en aquest sentit? Doncs hem
adoptat la via d’intentar signar acords amb entitats bancàries perquè els pisos que tenen
buits procedents de desnonaments o que en el seu origen l’ajuntament o el seu govern va
haver de posar una planxa per evitar la seva ocupació il·legal, es destinin a un lloguer social
d’entre 150 i 200 euros, que els destinataris siguin aquestes persones amb pocs recursos i
amb necessitats immediates de disposar d’un pis. Són tres els acords que ha signat aquest
govern, el primer d’ells va ser am Catalunya Caixa fa prop d’un any, i s’han entregat 21
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pisos. Recentment hem anunciat dos convenis més, amb Bankia i un altre cop amb
Catalunya Caixa que ens han aportat 23 pisos. Per tant, ara mateix l’Ajuntament ha
aconseguit un total de 44 pisos de lloguer social d’entre 150 i 200 euros per posar a
disposició d’aquestes persones amb necessitats. És evident que el problema global de la
ciutat ultrapassa tant aquesta xifra de 44 habitatges com la capacitat de totes les
administracions per donar cobertura. Però l’objectiu, i aquest és el camí que seguirà aquest
govern, és d’intentar continuar signant acords amb entitats financeres, no només amb
Bankia i amb Catalunya Caixa, sinó que se sumin més entitats financeres i que posin a
disposició d’aquestes persones que ho necessitin els seus habitatges buits i que són
procedents de desnonaments i que n’hi ha unes quantes a la ciutat. Gràcies senyor alcalde.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. El regidor no adscrit.
SENYOR GÓMEZ: Gràcies senyor alcalde. Aquí estem davant d’una emergència social,
però estem equivocats si el que busquem són solucions a l’administració local. Això és una
estructura piramidal, des de Madrid, o es reforma una llei hipotecària agressiva que
protegeixi a les persones més necessitades i que vagi baixant cap a la Generalitat i cap als
ajuntament per dotar-los de sistemes i de partides per poder ajudar a les persones més
necessitades o des dels ajuntament no es pot fer gaire més del que s’està fent. Conec això
per dins i us asseguro que es fa tot el que humanament es pot fer, segurament es podrien
fer més coses, segurament, no sempre hi ha la perfecció, el que fa falta és que Madrid faci
una reforma hipotecària de la llei agressiva que protegeixi i no beneficiï als bancs, perquè el
que no pot ser és que creïn un banc dolent on posin tots els pisos que han desnonat, els
estiguin venent i a sobre aquesta gent encara està endeutada de per vida. Que posin
aquest pisos a disposició local per poder dotar de solucions reals perquè és la conya
marinera, o sigui, els bancs desnonen a gent i aquests mateixos desnonats rescaten els
bancs amb els seus impostos. Això no recordo jo que quan els banca van tenir beneficis ho
van repartir amb la ciutadania, no ho recordo. Insisteixo, els ajuntaments fan humanament
el que poden dins de la seva imaginació, uns amb menys encert i uns altres amb menys
encert, però el que fa falta és que Madrid sigui valent, com ho ha estat Andalusia i es digui:
fins aquí hem arribat, s’ha acabat, aquí no manen vostès, aquí manem nosaltres i això és el
que volem que facin per ajudar a les persones més necessitades, fins que no facin això
podrem estar aquí parlant, i Serveis Socials farà de més i de menys i s’aturaran els
desnonaments temporalment, dues, tres vegades i vindran i al final tothom sap el final, però
crec que la piràmide ha de començar pel govern central.
SENYOR SERRANO: Senyor alcalde, abans de seguir, una d’ordre, no hauríem de fer
algun comentari sobre la moció?
SENYOR ALCALDE: Després de les intervencions es llegeix la part dispositiva i ja està...
SENYOR MAÑAS: ... què vota el grup Popular sobre la moció?
SENYOR ALCALDE: Depèn, depèn de com vagi el debat, si em convenç...
SENYOR MAÑAS: El puc convèncer?
SENYOR ALCALDE: Els seus arguments difícilment em convenceran, els sentit comú no li
dic que no, de la situació general, però els seus arguments és difícil, però provi-ho.
SENYOR MAÑAS: Crec que no el convenceré. Escoltin, és molt senzill, vivim en un país en
què manen els que s’han endut els diners de tots i que són els que obliguen als legisladors
del Partit Popular a no canviar la Llei hipotecària. Vivim en un país on ahir l’Ajuntament de
Barcelona, el President Artur Mas i la Diputació de Barcelona anunciaven que li donaven al
senyor Ecclestone, propietari de la marca Fórmula 1, 16 milion d’euros dels pressupostos
públics. Un senyor que té una marca que es diu Fómula 1, que si no li pagues un cànon no
porta el seu espectacle, o esport, o el que sigui, a la teva ciutat s’emportarà 16 milions
d’euros dels diners de tots perquè hi hagi fórmula 1 a Catalunya. I aquest és el país en què
vivim, i el país que ha decidit que els pocs recursos públics que tenim es destinin a la
Fórmula 1 i no a què la gent pugui viure amb dignitat, a què la gent pugui cobrar un salari
bàsic, a què puguem crear ocupació pública o que la gent es pugui quedar a viure a casa
seva. Un altre exemple, la senyor Egea ens ha parlat d’allò que destina l’Ajuntament de
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Badalona a l’any 2012 en ajuts a les famílies que no poden pagar l’habitatge, sigui amb
subministrament, sigui amb quotes d’hipoteca o sigui amb lloguer, i ens ha parlat d’una xifra
de 215.000 euros, o sigui, l’Ajuntament de Badalona ha destinat un euro anual per ciutadà
per fer front a un dels principals problemes que avui té la ciutadania de Badalona, que és la
gent que s’està quedant sense casa. És un tema de prioritats pressupostàries, jo ara no
conec les dades, però sé que l’Ajuntament de Terrassa destina molts més diners que els
que destina l’Ajuntament de Badalona per fer front als impagaments dels lloguers. I és més,
fa com uns 3 o quatre mesos, perquè recordo que feia bon temps i després va venir
l’hivern, perquè recordo una mica que era un dia de sol, ens vam reunir el senyor Gràcia, la
senyora Egea, el senyor coordinador de Serveis Socials que prego disculpes no sé si està a
la Sala o no, però no recordo el seu nom, un senyor molt amable i molt educat, realment, ho
dic de debò. I jo els vaig proposar que havia d’haver-hi una partida específica per fer front a
les ajudes de la gent que no podia pagar les despeses d’habitatge, això els ho vaig dir en el
despatx del senyor gràcia, fa ja uns quants mesos. Vostès han presentat no sé quantes
partides pressupostàries i no sé quantes modificacions pressupostàries al Ple i mai ha
vingut destinar una partida específica per fer front a la gent que està perdent el seu
habitatge. Perquè dels 215.000 euros que vostè m’ha parlat, senyora Egea, és de la partida
global d’ajuts individualitzats, no és de cap partida específica per fer front a les necessitats
d’habitatge. Aquests 215.000 euros se li han restat a les famílies que no poden pagar el
menjar, és a dir, és el paquet d’ajuts individualitzats de Serveis Socials, vostès han restat,
vostès no tenen cap partida específica per fer front a les famílies que no poden pagar el
lloguer. Després el senyor Daniel Gràcia ens ha parlat d’ocupació il·legal i de les xapes que
posa l’Ajuntament. A mi cada vegada em fa més gràcia perquè ara resulta que als
propietaris d’aquests habitatges buits els paguem la xapa des de l’Ajuntament, que són els
bancs, és que és al·lucinant, el senyor Gràcia ha parlat d’ocupació il·legal quan hi ha
famílies sense sostre em preocupa ben poc, em preocupa més que l’ocupació il·legal la
usurpació il·legítima, i la usurpació il·legítima és el que fan les entitats financeres, que ho
diré ben clar i ben alt, són una colla de pirates, quan desnonen una família. Em preocupa
més la usurpació il·legítima que fan els bans que la ocupació il·legal que puguin fer les
famílies sense sostre...
SENYOR ALCALDE: Senyor Mañas, anem acabant? Li sembla?
SENYOR MAÑAS: Ui, no puc, he de presentar la moció no?
SENYOR ALCALDE: Que porta vuit minuts.
SENYOR MAÑAS: Estava contestant al govern.
SENYOR ALCALDE: Va, que vostè té capacitat de sintetitzar.
SENYOR MAÑAS: En dos minuts presento la moció. Nosaltres presentem avui una moció
que ens signa també el partit Socialista, no sabem què farà el Partit Popular, però jo
esperances en tinc ben poques. Fa mesos vam aprovar tots una moció amb mesures per
fer front a l’atur de la ciutat, no ham complert ni una de les mesures. Ells ho voten tot, ara,
complir després els acords de les mocions, ni una, i fa ja uns quants mesos que vam
presentar la moció de l’atur. Avui és possible que votin a favor de la moció, tan de bo
m’equivoqui i compleixin els acords de la moció. No parlaré ja dels drames de la hipoteca,
els veiem per la tele cada dia. Vull donar les gràcies a la feina que fan la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca, no només per haver contribuït a solucionar el problema i per
resistir a la usurpació il·legítima que fan els bancs, sinó per haver tornat la dignitat a
famílies molt més dignes que els consellers d’administració d’entitats bancàries que se’n
van amb pensions de vuitanta-vuit milions d’euros com vam veure ahir a la premsa. Vostès
parlen de les seves bondats a la política social en matèria d’habitatge, que una persona
monoparental, família nombrosa i amb un percentatge reconegut de disminució no tingui
accés a un pis social, vol dir que la seva política en matèria social i en matèria de
desnonaments és un autèntic fracàs. Nosaltres avui els proposem algunes mesures en la
moció, mesures que l’Ajuntament pot fer, crear un parc social de l’habitatge, l’Ajuntament
ho pot fer, i li pot exigir a la Generalitat que ho faci. Tenim els terrenys de l’Estrella, els

Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 2 / 29-01-13 pag. 73
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

terrenys de l’Estrella quan s’acabi de construir el dipòsit d’aigua pluvial, que eren destinats
per fer una àrea residencial estratègica quedaran morts, fem habitatge cooperatiu allà. Però
és més, el senyor Marc ho ha dit, els ajuntament poden tenir moltes eines. El planejament
urbanístic és una eina per fer habitatge públic, vostè han aprovat convenis urbanístics de
15 milions d’euros de benefici per a l’operador privat sense que es posés un euro per a
habitatge públic. Sí, sí, ho han aprovat vostès i la Generalitat ells ha dit el mateix que jo,
que no justificaven l’interès públic, i ho han hagut de refer en Junta de Govern, o la d’avui o
la que faran aquesta setmana. Doncs amb 15 milions d’euros que s’ha emportat un privat
per unes requalificacions urbanístiques si ho hagués fet l’Ajuntament, perquè eren solars
públics, es podia construir molt d’habitatge públic. I passo a llegir algun dels acords de la
moció...
SENYOR ALCALDE: Senyor Mañas, si li sembla ho llegirà el secretari quan acabem les
intervencions.
SENYOR MAÑAS: Un minut i acabo, no si no la llegeixo. Per parlar dels convenis de les
entitats financeres, aquí hi ha una oficina d’intermediació hipotecària que n’hi deuen haver
tres, perquè van fer nota de premsa tres vegades per anunciar-la, jo crec que deu se la
mateixa, però ells la van anunciar tres vegades. Ens anuncien tres convenis amb entitats
financeres, senyor Gràcia, jo el convidaria a què el proper dijous, demà és festiu, ens lliuri
còpia del conveni amb Bànkia, blanc sobre negre en quins habitatges estan disponibles, i
del segon conveni amb Caixa Catalunya, perquè del primer conveni amb Caixa Catalunya,
ni han lliurat tots els habitatges. I el que és més greu, el que vostès anuncien com una gran
política social, els mateixos habitatges estan anunciats a la web de Catalunya Caixa i amb
el mateix preu. Aquesta és la política nul·la d’habitatges social del seu govern. I per no
allargar-me més, 215.000 euros per fer front al problema més greu, després de l’atur que té
la ciutadania de Badalona en aquesta ciutat. 215.000 euros en un any, un euro per habitant.
Facin la reflexió i pensi si tot allò que anuncien realment és bo i gràcies per la PAH per la
tasca que fa social i de tornar la dignitat a la gent que per culpa dels bancs està a punt de
perdre-la.
SENYOR FALCÓ: Bé, jo crec que la primera cosa que cal dir és que les intervencions de
les persones que han pres la paraula aquesta tarda tenen poc a veure amb els arguments
del que desplega l’acord que es proposa que aquest Ple prengui. És a dir, el que han dit els
ciutadans té molt més sentit, toca molt més de peus a terra, és molt més proper, que la
moció que presenta en aquest Ple el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Esquera
Unida i Alternativa. Ho dic perquè valdria la pena que es llegís el contingut de tots els
acords de la moció, però per no haver-hi ni proposta d’acord, no hi ha ni proposta d’acord
sobre el que el senyor Mañas ara explicava, amb la qual cosa podríem estar-hi d’acord, que
hi hagi una partida específica en el pressupost municipal per atendre les persones
amenaçades d’un llançament o d’un desnonament. Però moltes de les coses que s’han dit
per part seva i per part de les persones que han vingut avui aquí no formen part d’aquest
acord de la moció que demana d’altres coses. Per tant, aquest és un tema complex, però
deixi’m que digui una altra cosa, i que no té res a veure amb el tema dels habitatges, té a
veure precisament amb el tema de la fórmula 1 perquè ho he volgut mirar. Clar, és fàcil de
fer aquesta demagògia de dir que l’Ajuntament de Barcelona paga 16 milions d’euros
perquè vingui el Premi de la Fórmula 1, però és que el retorn d’aquesta inversió pública és
del 833 %, és el 5è gran premi de Fórmula 1 més rendible des d’un punt de vista de la
inversió que hi pugui fer una administració, inversió directa vull dir en economia, en hotels,
en restaurants, en viatges, en tot el que s’arriba a gastar al voltant d’un premi de Fórmula 1,
el retorn és de 833 %, la mitjana de tots els grans premis de Fórmula 1 és del 553 %, en el
cas del Premi de Fórmula 1 de Catalunya és del 833 % en el retorn de la inversió. Dit això,
posar aquest exemple de Barcelona quan l’alcalde de Barcelona fa poc va fer, jo crec que
una cosa valenta, que va ser dir-li a Regesa que tenia un parc d’habitatge social a Torre
Baró sense col·locar, sense ocupar perquè els tenia fets a uns preus impossibles per a la
gent que els havia de poder fer servir, doncs que ja s’empassava l’Ajuntament de Barcelona
les pèrdues però que aquells pisos s’havien d’ocupar, és una part de la política d’habitatge,
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que es pot venir aquí a fer la demagògia que ha fet el grup d’iniciativa, no els ciutadans, jo
crec que els ciutadans han fet tres intervencions impecables totes tres, hi puguis estar més
d’acord o menys d’acord, però em aqueta aquesta val la pena posar de manifest que al
costat de la demagògia del gran premi de Fórmula 1 que no s’aguanta per enlloc, hi ha per
exemple una presentació recent d’una acord per ocupar habitatges de Regesa, habitatge
públic de Regesa, al barri de Torre Baró que era impossible col·locar amb els preus que es
pretenien col·locar aquests habitatges que són preus que avui per avui estan fora de
mercat. Però també s’ha parlat molt de Badalona i de la ciutat que tenim, i jo crec que
també val la pena recordar, i que ho sapiguem tots i que ho tinguem clar, que jo sé que ho
sabem però de vegades val la pena recordar-ho, que aquesta és una ciutat que jo no sé si
l’Ajuntament ha fet molt o poc, però al final, al cap de 30 anys d’Ajuntaments democràtics té
un parc d’habitatges de protecció oficial i d’habitatge de protecció oficial amb accés diferit a
la propietat, i habitatge de protecció oficial més recentment fet, sigui de promoció pública o
de règim concertat o de règim especial o de remodelació, que és prou important,
segurament no deu ser suficient, però al barri del Raval, al barri de Montigalà, al barri de
Sant Roc, al barri de Bufalà, al barri de Bonavista, al barri de Morera, el barri de Pomar, el
barri de la Façana Marítima, tots aquests barris tenen o són exclusivament habitatges
d’aquestes característiques. I el problema bé amb l’explosió de la bombolla immobiliària
amb la qüestió relativa al que són els habitatges de reposició, aquells que van explosionar
de preu de manera absolutament desproporcionada, i la nova construcció amb els preus
que es van posar, però aquesta és una ciutat que d’habitatge de protecció oficial en origen
en té una molt bona part, i que es podria dir que el 15 % de la seva població, com a mínim
el 15 o 20 % de la seva població ha tingut accés a aquest tipus d’habitatge al llarg de la
Història. Ho dic una mica per situar també quina és la història i sense negar que la qüestió
dels desnonaments sigui una qüestió que ha de preocupar en aquest Ajuntament, al govern
de Catalunya i al govern d’Espanya. Primer, al govern de Catalunya hi ha una primera
qüestió a posar de manifest que és que l’estat redueix en els darrers dos anys un 95 % les
seves aportacions a les polítiques d’habitatge, aquesta és una primera consideració, n’hi ha
una segona, que és que el Govern de la Generalitat rep una factura de cent milions d’euros
de polítiques d’habitatge que no estaven consignades pressupostàriament i per tant, és un
deute al qual s’ha d’anar fent front amb el temps, però en tot cas, aquí el que hi ha d’haver
per sobre de tot i per sobre del que diu la moció, és una posició de sensibilitat i d’acord en
el que és el fons del que planteja la Plataforma antidesnonaments. Nosaltres no estem
d’acord amb com ha bandejat el govern central per exemple la discussió de la ILP sobre la
dació en pagament. I per tant, des d’aquest punt de vista tenim la sensibilitat en aquesta
qüestió que crec que hem de posar de manifest avui, també amb la proposta que ha fet el
Govern de la Generalitat de gravar els habitatges dels promotors o dels bancs que estiguin
desocupats, aquesta moció incorpora recuperar una proposta, la de les expropiacions
d’habitatges, que és una proposta que durant tres anys que va estar vigent no va expropiarne ni un. És a dir, és una proposta que pretén recuperar una idea però que els mateixos
que la van tirar endavant en tres anys no van poder acabar expropiant cap habitatge. Per
tant, sigui com sigui, més enllà del que diu la moció, nosaltres, que no hi votarem
favorablement, tampoc hi votarem en contra, perquè creiem que per sobre del que seria un
posicionament més ideològic per algunes de les coses que s’hi plantegen hi podríem estar
d’acord. Podríem estar d’acord amb l’ARE si en parléssim més. Podríem estar d’acord i de
fet estem d’acord i espero que amb la negociació del pressupost tots els partits posem de la
nostra part perquè existeixi aquesta partida que demana Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alterntiva, és a dir, nosaltres en això hi serem. Però en la resta de punts hi
ha coses que no les podem compartir i no ens hi posicionarem en contra, tampoc ens hi
posicionarem a favor, nosaltres ens abstindrem, però saben o sinó m’agradaria dir-ho amb
la màxima humilitat, saben les persones que avui han vingut a parlar aquí, que compten
amb nosaltres amb la mesura que nosaltres, des de la nostra petita capacitat de fer política
a Badalona, els puguem ajudar.
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SENYORA BOTEY: Jo penso que avui, i després d’haver parlat de pressupostos i d’intents
de modificacions de partides pressupostàries i de números, jo penso que estem en el
moment de veritat pel que han d’estar els polítics aquí, i jo des de la meva humilitat, els ho
dic al Marc o a la Pepi, jo els demano perdó, des de la meva responsabilitat política jo els
demano perdó, de veritat, perquè és que no pot ser. Mirin, els polítics estem per fer lleis, i
per fer lleis que protegeixin al ciutadà, i és una qüestió de voluntat, i ara intentaré
argumentar el fonament del que els estic dient. Fa pocs dies hem assistit a un vergonyós
espectacle de com una iniciativa de legislativa popular referendada per més d’un milió i mig
de persones, era ridiculitzada al Congrés dels Diputats, perquè va ser rebutjada per la
majoria del govern, del govern del PP. O també vam veure com les aportacions de la seva
Plataforma, de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, totes les seves aportacions
quedaven fora d’aquesta nova llei hipotecària, encara que tots els partits polítics de
l’oposició en el Congrés van votar en contra d’aquest projecte de llei, és inexplicable. Per
això jo li diria al Marc que des dels ajuntaments sí que es pot fer molt, molt, moltíssim, i ara
intentaré argumentar-ho un a mica més. Però clar, com ens hem d’estranyar que el Partit
Popular en el Congrés voti lleis hipotecàries a favor dels ciutadans, quan veritablement fins
i tot alguns dels seus dirigents fan alguns comentaris tan summament desafortunats com
comparar a la gent que està patint perquè els han fet fora de casa seva, amb règims nazis,
per la mort de Déu. Com hem de creure que aquesta gent ha de defensar els ciutadans. Si
la gent desesperada surt al carrer per queixar-se i a sobre els tracten com els acabo de dir.
Per tant, no ens oblidem d’una cosa, la senyor Egea i el senyor Gràcia ens han explicat el
que s’ha fet des de Badalona o el que s’intenta fer, no ens oblidem d’una cosa, el partit que
ens governa a Badalona és el Partit Popular. I jo no sé si el senyor Albiol votarà a favor
d’aquesta moció, jo crec que als ciutadans de Badalona els ho deu. Sabem per què?
Perquè des de fa ja molts mesos l’Ajuntament de Badalona ha tingut l’habitatge com un
tema estrella, però un tema estrella molt malt gestionat. Recordo fa més d’un any quan el
senyor Albiol va explicar a la premsa i als mitjans que hi hauria uns convenis amb unes
entitats bancàries pels quals molta gent d’aquí de la ciutat que estava a punt d’estar
desnonada o estava a punt amb situació de risc tindrien un habitatge social. Molt mal
gestionat, de tots aquelles habitatges que semblava que es podien oferir a la gent que ho
estava passant malament, el senyor Gràcia ens acaba de dir que només se’n van entregar
23, perquè molts d’aquests habitatges estaven ocupats. Però sap què passa? Qui hi va
haver més de mil famílies que es van inscriure esperançades, esperant que s’alguna
manera l’Ajuntament els ajudés, i els donés un d’aquests habitatges. Però és que va ser
una molt mala gestió, però continua la mala gestió, i el senyor Mañas també ha fet esment.
D’aquest part d’habitatges que s’ofereix des de l’Oficina Local d’Habitatge resulta que una
família amb situació de risc presenta la seva documentació, presenta tot el paperam que se
li demana des de Serveis Socials i resulta que se li ofereixen pisos que estan en el mercat
lliure. És a dir, l’Ajuntament ofereix pisos que l’oficina o qualsevol oficina immobiliària del
barri també els tenen aquests pisos. A veure, com és possible? La meva pregunta és, a què
juga el govern? A ajudar a les famílies o a fer d’agents immobiliaris? Nosaltres no som
APIs, nosaltres estem aquí per ajudar a la gent. Ara a més a més, fa pocs dies el senyor
Albiol tornava a dir que hi havia 23 nous habitatges, espero que aquesta vegada ho
gestionin millor, perquè l’altre dia sense anar més lluny a la comissió de serveis a les
persones jo li comentava al senyor Gràcia, a veure siusplau, quants pisos públics de
l’antiga ADIGSA o de l’INCASOL hi ha a Badalona? De quants pisos podem disposar? I el
senyor Gràcia si ho recorda em va dir 15. 15? Però si la mateixa Associació de Veïns del
barri de Sant Roc on majoritàriament els pisos són d’ADIGSA, tenen llistats més de 50. per
tant, siguem rigorosos, posem-nos a treballar d’una vegada, posem-nos a veure realment
què podem oferir realment a la gent de Badalona perquè les persones que ens han
demanat la paraula aquí és el que ens demanen, que siguem rigorosos. Que ja sé que
vostès en un moment determinat ara a la rèplica diran que han aturat per exemple 14
desnonament, només faltaria això, només faltaria que no ho fessin, si és la seva obligació
ajudar a la gent que està en una situació tan extrema. Per tant, què podem fer des de
l’Ajuntament? Posar partides reals, veure i catalogar realment tots els pisos que tenim,
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controlar-los des de les oficines municipals d’habitatge que tenim. Aquesta moció, que
segurament guanyarem i que s’haurà de portar a terme, fer que es compleixi, fer que des
del govern de l’Estat forçar-los a què hi hagi mesures, hi hagi polítiques socials justes. La
dreta sempre ha tingut una qualitat, i és que li ha agradat fer caritat, però no se n’oblidin,
nosaltres estem aquí per governar i ser justos, i saben què? La justícia comença per fer
lleis justes per a tothom. Per tant, vostès faran el que vulgui, votaran el que vostès
considerin, però jo els diria que els ho deuen a la gent de Badalona votar questa moció,
perquè saben què? Tota la gent mereix respecte i sobretot mereixen respecte tots aquells
fills d’aquelles famílies que són desnonades dia rere dia.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies, ara tindria ja el segon torn, una intervenció de tres
minuts.
SENYORA MONTSERRAT GARCIA: Són moltes coses les que vull dir, així que aniré una
miqueta ràpid. Senyora Egea, si no em coneix és perquè no té voluntat, perquè el senyor
de la porta, el municipal de la porta es creu que treballo a l’Ajuntament i quan li dic “vaig
cap aquí”, em diu “i per què m’ho dius?” i quan li dic “no és que tinc una reunió” ell em diu
“ah, em pensava que treballaves aquí”. Així que aquí el que s’ha demostrat és que no tenen
voluntat per treballar plegats. Nosaltres tampoc donem abasts i per això els demanem que
facin propostes més valentes, també dir-los que hi ha una proposta com ha comentat en
Marc, que és la de l’ajuntament d’Alzira, ara em diran que jo sóc una bolxevic, que sóc una
“perro flauta” i més coses, però l’ajuntament d’Alzira precisament està governat pel PP i la
seva alcaldessa, que suposo que no és ni bolxevic ni “perro flauta”, en comptes de posar
plaques metàl·liques als pisos dels bancs i guardar-los-els, el que fa és expropiar aquests
pisos ja que considera que estan en situació d’abandonament. Per tant, crec que això es
podria fer, i almenys, saber els pisos que tenen buits que hem posat xapes metàl·liques, es
poden saber, i aquests pisos s’han de llogar a la gent a preus socials, preu social no són
cent euros ni dos-cents euros, preu social és el 30 % del que una família cobra, potser
algunes famílies un preu social seran trenta euros. Aquí a Badalona també comentar que
cada dia hi ha dos desnonaments, potser vostès han anat jutjat i no ho saben, però és molt
fàcil d’esbrinar, només se n’ha d’anar jutjat, comptar totes les odres de desnonament, dividir
entre els dies i surten a dos diaris, és molt senzill. Voldria dir-los que tota la gent que ve a la
Plataforma abans ha passat pels Servies Socials, o sigui, no s’estan resolent les coses com
cal. Com deia abans, no hi ha voluntat política. També el que comentava el senyor Falcó,
tan de bo aquesta mesura que vostè di que impulsaran que la Generalitat faci unes taxes
als pisos buits, tan de bo que la facin. I per últim, comentar el cas de la Luci i del Carlos, a
la Luci i el Carlos l’Ajuntament de Badalona els va aturar el desnonament i vam sortir a la
tele i va ser tot molt maco. La Luci i el Carlos viuen en un pis de dues habitacions, tenen
quatre fills, dos dels fills són bessons, una nena i un nen, tenen quinze anys, el pis que
l’Ajuntament els va donar té dues habitacions, per tant, la Luci i el Carlos perquè els seus
fills bessons, nen i nena de quinze anys no dormin junts, dormen al menjador. Abans tenien
un pis de tres habitacions que els havien de desnonar, però ara l’Ajuntament va aturar el
desnonament i els va donar un pis social, doncs ara es troben amb el problema que no
poden pagar aquest pis social perquè estan tots dos aturat, i tenen dos problemes, un que
gràcies a l’aturament d’aquest desnonament no poden demanar al banc que els condoni el
deute perquè no tenen la força perquè els condoni el deute perquè no segueixen al seu pis,
i ells no tenen res a oferir a canvi de la condonació del deute, i a més han de pagar un
lloguer que no poden. Aquestes són les solucions que dóna l’Ajuntament de Badalona.
Gràcies.
SENYOR MAÑAS: Sí, m’agradaria saber què vot el Partit Popular referent al a moció.
SENYOR ALCALDE: Ens ho estem acabant de rumiar, bé, quan arribi la votació ja ho
veurà.
SENOYR MAÑAS: D’acord. Contestaré algunes coses, m’han dit demagog, crec que el que
he dit jo és veritat, pot ser opinable si hi estàs d’acord o no, però és veritat. És veritat que
aquí s’han aprovat requalificacions urbanístiques de fer naus industrials en terrenys que
eren públics, valorats en el mercat en un benefici de 15 milions d’euros. Si enlloc de fer-li
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aquest regal a un privat s’hagués fet l’operació des del sector públic i aquests beneficis
s’haguessin invertit en habitatge públic i en comprar habitatges això s’hagués pogut fer. No
sé si és demagògia o no és demagògia, simplement són dos models diferents de concebre
els recursos públics i de concebre la propietat privada. Aquest és el debat de fons, el debat
de fons ideològic del que estem parlant avui és: és la propietat sagrada i inviolable, o la
propietat privada té una funció social. Aquest és del debat de fons, dir que hi ha banquers
avui que es van emportar ahir jubilacions de 88 milions d’euros mentre ells seus bancs
estan desnonant gent, no sé si és demagògia o no és demagògia, però és veritat. Dir que fa
dos mesos en aquest Ple municipal, amb ells vots a favor de tots els grups i el contrari del
meu grup, es va aprovar una requalificació urbanística a la zona del carrer Tortosa
proposada per la Immobiliària del Banc de Sabadell sense que ningú li demanés res a
canvi, i aquí va passar només amb el vot contrari nostre, potser és demagògia, però és
veritat. I els veïns del carrer Tortosa que han viscut tota la vida ara s’han de sotmetre als
interessos dels poderosos, a la immobiliària de Banc Sabadell, i estaran obligats a fer el
planejament urbanístic que els obligui la immobiliària de Banc Sabadell. No sé si és
demagògia o no és demagògia, però és veritat, i mentre això passa a la gent que està a
l’atur i que no té ingressos els van desnonant. La moció s’aprovarà perquè Convergència
ha anunciat la seva abstenció i té el suport del Partit Socialista i de grup d’Iniciativa i
Esquerra Unida, per tant, encara que el Partit Popular voti en contra aquesta moció
quedaria aprovada. Jo els convido a què facin seguiment dels acords d’aquesta moció,
perquè n’hi ha alguns que són importants. El senyor Ferran Falcó ha dit que està d’acord en
què hi hagi una partida específica destinada només per fer front al pagament de quotes i
de lloguers. Nosaltres també hi estem d’acord i s’aprovarà en la moció, doncs anem a ferne el seguiment, perquè no passi com en la moció de l’atura. I un tema molt important, el
tema de l’Estrella, el tema de l’Estrella que són les àrees residencials estratègiques, són
projectes que estan morts, com que estan morts anem a fer habitatge cooperatiu, com ja
estan fent altres municipis de l’Estat Espanyol, com ens deia la senyor Montse Garcia, fins i
tot municipis governats pel Partit Popular, i una demanda que els està fent la gent de la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca que m’agradaria que tingués resposta, que és dir,
quants habitatges buits hi ha a la ciutat de Badalona i quants d’aquests habitatges són
propietat d’entitats financeres? Ho deuen saber, perquè els regalen la xapa d’acer per
posar-la a la porta. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Alguna paraula més? No? Doncs si els sembla aniríem ja tancant el
debat. Mirin, jo ara sí que donaré resposta, la meva opinió al que han dit els grups polítics, i
també al que han dit els tres representants de la Plataforma d’Afectats per al Hipoteca. El
primer que els vull dir és l’enorme respecte de tots els membres del meu govern, i el meu,
envers totes les persones, formin part o no, de la plataforma, que estan en una situació
desesperada de perdre el seu habitatge. I jo crec que aquesta és una sensació que un no la
pot tenir, t’ho pots imaginar, però un no la pot tenir fins que no ho viu en la seva pròpia pell.
És adir, que et facin fora de casa tema, és que gairebé, no gairebé no, és que segurament
t’ho treuen tot. I per tant, no és una situació que un pugui imaginar fins que no la viu, i això,
i això mereix tots, tots els respectes per part dels regidors del meu govern i el meu. Més
enllà que algunes accions que està fent aquesta plataforma, com és obvi, no en el cas de
Badalona, però com és obvi a nivell nacional, no les podem compartir, però mereix tot el
respecte. Miri senyora Montse, jo a vostè no li diré ni bolxevic ni “perro flauta”, s’ho ha dit tot
vostè, jo no, vostè i jo ens coneixem des de fa un temps i em sembla que sempre, sempre,
els membres del meu govern i jo els hem tractat amb absolut respecte i consideració, oi que
és veritat? Sempre. Per tant, jo sí que demanaria que més enllà de les discrepàncies que hi
pugui haver una certa, la paraula no és lleialtat, una certa sinceritat. Nosaltres sempre,
sempre, hem estat respectuosos, en alguns casos vostès i nosaltres hem coincidit a la
porta d’habitatges de persones que anaven a ser desnonades en pocs minuts, vostès i
nosaltres. I per tant, jo crec que com a mínim es veu que existeix una voluntat. Miri, a mi em
sembla, i dins del respecte que els he manifestat i que crec que hem demostrat, a mi em
semblen tremendament injustes moltes de les afirmacions que vostès han fet avui aquí, que
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les respecto, però em semblen tremendament injustes, i no per la regidora de Servies
Socials que hi ha ara o el que hi havia abans, sinó pels treballadors de Serveis de Socials,
perquè els treballadors dels Serveis Socials estan donant tot el que poden i més per
resoldre aquests problemes. I afirmar com s’ha afirmat aquí que a Badalona no s’està fent
res, a mi em sembla una tremenda injustícia i que falta a la veritat. I mirin què els dic, els
dit, més enllà de la discrepància que podem tenir amb la Plataforma d’algunes accions que
es fan a nivell nacional i que és obvi, nosaltres els tenim moltíssima consideració, el govern
de Badalona. No ens sembla just que aquest qüestió per part de persones que no formen
part de Partit polítics, s’utilitzi políticament. I afirmar que l’Ajuntament de Badalona no està
fent res, per part d’alguns membres de la Plataforma, a mi em sembla que és utilitzar, voler
utilitzar un drama social políticament, m’ho sembla a mi i els ho dic amb tot el respecte.
Senyores i senyors del PSC, i també de la Plataforma, els demano que em diguin un
ajuntament a Catalunya, un ajuntament a Catalunya o un ajuntament a la resta d’espanya,
que hagi aconseguit tants habitatges d’entitats financeres per posar-los a disposició
immediata ja de persones que són desnonades, jo els demano que em diguin el nom d’un
municipi, nosaltres en tenim 43. Escoltin, jo vull que vingui i em digui, tal ajuntament en té
44, 50 o 60, els en demano 1, sí és així els diré –doncs escolta, molt bé. Jo dubto que en
aquests moments a Catalunya o a Espanya hi hagi un ajuntament que hagi aconseguit
negociar tants habitatges socials d’entitats financeres. Això vol dir que el problema està
resolt? Evidentment que no, evidentment que no, però home, demostra que hi ha una
voluntat. I jo els dic, què més voldria jo, com a alcalde de Badalona de tenir la facultat de
poder anar a qualsevol entitat financera i dir –dona’m aquest pis o deixa’m aquest pis per
posar-lo de lloguer social.- I si em diuen que no dir –doncs ara te l’expropio i me’l quedo.
Doncs miri, doncs no pot ser, no ho puc fer, com a alcalde no ho puc fer perquè vindran els
guàrdies i se m’emportaran o em prendran per persona que no és coherent. Escolti, no ho
puc far. Nosaltres què podem fer? Nosaltres el que podem fer és agafar, reunir-nos amb les
entitats financeres, intentar treure al màxim dels pisos, però sí hi ha entitats financeres, com
n’hi ha, que no volen posar a disposició de l’Ajuntament ni un sol pis de lloguer social,
doncs escolti, és que no podem anar allà a envair, oi que això ho entenen? Més enllà que
no ens agradi, però això em sembla que es pot entendre. Amb el que portem any, aquest
govern que no fa res ha aturat 23 desnonament. Ara, ja només m’ha faltat l’últim, i de debò i
amb tots els respectes, criticar com ha fet vostè senyora Montse ara de dir, que les
solucions que donem... i a sobre posar-nos la culpa de dir, aturem un desnonament a una
família que tenia un pis de tres habitacions, que els anaven a desnonar, l’Ajuntament li
concedeix un pis de dues habitacions, ara el pis de dues habitacions no el poden pagar i
ara es quedaran sense el pis de dues habitacions de cent euros o cent cinquanta i clar, no
poden mantenir-se i no poden fer la dació en pagament el pis que tenien perquè vostès ja
els van donar un pis de lloguer social. Home, aleshores la solució quina és, no donem res?
No donem cap pis de lloguer social? Vull dir, que vigilem una miqueta amb els discursos. Jo
ja entenc que cadascú té les seves simpaties i les seves antipaties polítiques, i ho entenc
perfectament. Però home, a mi sí que m’agradaria que com a mínim ja de cara a les
persones, no ja als polítics, sinó a les persones que estan treballant, que estan treballant jo
crec que bé, dins de les seves possibilitats, que fóssim una mica justos. Ha sortit un parell
de vegades el tema de les planxes a les portes, anem a explicar les coses bé. L’Ajuntament
de Badalona no regala les planxes als bancs, l’Ajuntament de Badalona davant d’un dilema
d’un problema, en alguns casos d’ocupació d’habitatge que acaba generant conflictes amb
la resta de veïns. Perquè escoltin, aquí hem de diferenciar dos perfils de persones, la
persona que ocupa un habitatges perquè s’ha quedat al carrer, i dóna una coça a la porta
perquè no té enlloc on viure, i aquest és un perfil i té un tractament. I després hi ha un altre
perfil d’aquells que es dediquen a fer ocupacions de pisos com un modus vivendi i creant
conflictes a la resta de veïns de la comunitat, que aquest en té un altre. Amb aquest grup
de persones que creen conflictes a la resta de veïns, aquests, nosaltres sí que estem
actuant, i estem actuant amb planxes a les portes d’aquests habitatges, perquè d’aquesta
manera evitem que la resta de persones que viuen al barri de la Salut, a la zona alta de
Llefià, a Sant Roc, a la Pau, a Artigas, a Sant Crist, que són treballadors, que no són
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multimilionaris, que la major part dels veïns que viuen en aquells edificis són persones
molt, molt, molt humils, viuen literalment amargades. I per donar resposta a aquestes
persones actuem amb el tema de les planxes. I nosaltres posem les planxes, però actuem
sempre d’acord i amb una autorització del propietari i per escrit, que les poden veure totes. I
poden dir: i els posen la planxa i no els cobren res? Doncs és que no els podem cobrar res,
perquè a ningú, ni a nosaltres aquests dos anys ni a ningú abans, se li va ocórrer posar una
taxa per aquest tema. Per tant, a l’Ajuntament no ens podem inventar un pagament. Per
tant, el que fem és, els posem la planxa i quan es resolgui el problema o quan es pugui
llogar, la retirarem. Ara els anuncio, nosaltres en el Ple del mes de maig, que això ja s’està
treballant, portarem a l’aprovació i suposo que tindrem el suport de tots els grups polítics,
de la creació d’aquesta taxa, la creació d’aquesta taxa que és la de les planxes, que la
portem que ja l’estem treballant, i per tant, automàticament ja els podem cobrar el preu que
es posi a la mateixa, per tant, el tema de les planxes va en aquesta direcció. Miri, he
apuntat moltes coses, el tema d’ADIGSA, jo no sé el que diu el President de l’Associació de
Sant Roc, ell té les dades, però nosaltres oficialment ens hem reunit amb ADIGSA, no una,
sinó vàries vegades, i ADIGSA oficialment ens ha comunicat que només té a disposició 15
pisos, que la resta de pisos que té buits ADIGSA els té pel tema de les operacions
urbanístiques que està fent a la ciutat, però que ADIGSA només té a disposició de lloguer
en aquests moments 15 pisos. I si és el que ens diu la Generalitat de Catalunya ens els
hem de creure. La resta, encertadament o no, els han reservat per les operacions
urbanístiques de la ciutat. Parlant d’operacions urbanístiques, senyor Mañas, el tema de
l’Estrella no està aturat, li puc garantir que no, no senyor Mañas, senyor Mañas que no està
aturat, que li dic que no, li dic que no. El tema de l’Estrella va endavant i molt probablement
per aquest mateix any ja podrem veure alguna proposta, jo el convido a què vostè es
reuneixi amb el gerent que està portant el tema de l’Estrella, el senyor López Guardiola,
que el coneix, que en parlin i li ensenyarà el projecte, i va en aquesta línia, per tant, no està
aturat. Però no ens enganyem senyor Mañas, si al final el model que vostè proposa és el
que tirés endavant, no el podríem dur a terme fins que no estiguessin construïts els pisos, i
podem parlar de 18 o 19 mesos, on es resol el problema immediat que tenim ara. Per tant,
compte també que això la panacea no és perquè donaria resposta al 2015. I l’Ajuntament
de Badalona en aquests moments no té pisos, no tenim pisos, no tenim pisos. Avui hem
aprovat que se’n construiran vuitanta i escaig, avui, després de molts anys, però no tenim
pisos, i per tant, els que podem aconseguir són els que estem fent a través de les entitats
financeres. I miri senyora Botey, home, jo evidentment que no comparteixo molts de les
coses que ha dit, aquest to dramàtic que ha posat està molt bé, però home, vostè parla molt
del PP, li vull fer una matisació, vostè ha dit “és que és el mateix partit que governa
Badalona” sí, però escolti, aquí hi ha un govern que no governa sota sigles, que governa
sota prioritats de Badalona, i la política nacional i autonòmica, nosaltres gestionem. Jo sí
que li dic, potser aquesta actitud social que vostès tenen, potser si l’haguessin aplicat o els
hagués sortit abans ens haguéssim estalviat que la ministra d’Habitatge sortís a l’any 2008
dient que Chacón anuncia que hi haurà sis jutjats més a Madrid per agilitzar els
desnonaments, aquesta ministra era Socialista, i va crear concretament a Madrid, sis jutjats
més per agilitzar els desnonaments. Per tant, aquesta bena social que vostès diuen que
tenen, els podia haver sortit una miqueta abans. Miri, jo crec que s’està treballant, s’està
treballant en bona direcció, és insuficient, evidentment que sí que és insuficient, però estem
davant d’un drama social, estem davant d’un drama social que ens impedeix donar
resposta a tothom, l’Ajuntament cada mes destina 40.000 euros amb ajuts bàsics, i a part,
215.000 euros per ajuts a habitatges, que hem ajudat a 400 famílies. Hem aturat, com ja els
he dit, aquest any 23 desnonaments, durant l’any 2012 se n’han aturat uns quants més, i
des del primer dia li puc garantir que des de Serveis Socials són molt conscients del drama
que s’està vivint. Per tant, els anuncio que més enllà de la discrepància que tenim en
alguns punts d’aquesta moció, especialment en el que fa referència en el punt número 8
que no ho acabem de veure, i d’altres matisacions sobre els altres punts de les mocions,
els polítics hem d’estar al que és la prioritat en aquests moments, i el que jo no faré és
caure en la discussió política de dir, com que hi ha alguna paraula d’aquesta moció que no
Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 2 / 29-01-13 pag. 80
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

m’agrada la voto en contra, no, no, jo hi ha paraules i hi ha punts que no comparteixo, però
sí que tinc molt clar que existeix un drama en el nostra país que són els desnonaments. Per
tant, com que en el concepte hi coincidim tots i amb les actuacions, més enllà del que
vostès puguin dir, crec que anem en la mateixa direcció, els anuncio, que més enllà de
discrepar d’alguns punts, el grup del Partit Popular votarà a favor de la moció perquè
creiem que és un drama social i per tant, es mereix el nostre respecte i el nostre suport. Per
tant, la moció queda aprovada amb els vots dels grups d’Iniciativa per Catalunya –
Esquerra Unida, Partit Socialista, Partit Popular, el regidor no adscrit, i amb l’abstenció del
grup de Convergència i Unió.
Votació.
La moció precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 22, dels grups municipals del Partit Popular, Socialista, Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit
Abstencions: 4, del grup municipal de Convergència i Unió.
SENYOR ALCALDE: Ara hi hauria una paraula, sí, de la representant sindical de l’empresa
BASI, si li sembla com que hi ha una moció el que faríem és llegir la part dispositiva de la
moció, o sigui l’acord i després vostè fa la seva intervenció.
AP-2013/2594 Moció que presenta el grup municpal d'ICV-EUiA, de suport a la
plantilla de BASI, SA
Atès que ha passat quasi un any des que el govern del PP va imposar una reforma laboral,
que ha suposat un greu empitjorament en les condicions laborals i de vida.
Atès que a dia d’avui la realitat ens parla d’una intensa destrucció d’ocupació, de l’augment
del nº d’acomiadaments i de la temporalitat en la contractació, que estén la precarietat
laboral en el conjunt de la classe treballadora.
Atès que aquesta reforma suposa un gir de 180º del dret al treball i el model constitucional
que intentava generar un equilibri entre les parts, donant més poder unilateral de decisió al
sector empresarial, amb mesures com la supressió de l’autorització administrativa del ERO.
Atès que la nostra ciutat pateix el progressiu enfonsament del teixit productiu i el
conseqüent increment de l’atur, que al mes de febrer afectava ja a 23.834 persones, 69
més que al gener i 600 més que a l’any passat.
Atès que la societat Basi, SA, ubicada a Badalona des de l’any 1987 i dedicada a la
confecció i distribució de prendre de gènere de punt, ha iniciat, aquest mes d’abril, un
expedient de regulació d’ocupació que afectaria a 118 treballadors i treballadores.
Atès que l’ERO afectaria a un col·lectiu amb molta antiguitat a l’empresa i amb unes
característiques d’edat i perfil laboral, que en el marc econòmic i legislatiu actual, difícilment
es podrien reinserir en el mercat laboral.
Atès que es podria produir una deslocalització de l’empresa que empobriria encara més
l’activitat econòmica de la nostra ciutat.
Atès que la producció a Basi, SA, des de l’any 1962, ha estat vinculada fonamentalment a
un contracte de llicència de disseny, desenvolupament, fabricació i distribució exclusiva al
mercat espanyol, de la marca “Lacoste”.
Atès que l’actual legislació laboral ha fomentat el desequilibri, dotant de més drets a la part
més forta en detriment de la ja més dèbil.
El Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
1-Manifestar el seu suport a la plantilla de Basi, SA i a la seva representació sindical en la
seva defensa de l’activitat de l’empresa a la nostra ciutat i el manteniment dels llocs de
treball.
2-Reclamar a l’alcalde que, en nom del Ple i la ciutat, intervingui davant les empreses
Lacoste i Basi per defensar la continuïtat del contracte entre ambdues i en qualsevol cas
vetllar pel manteniment dels llocs de treball amenaçats.
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3-Comunicar aquests acords al comitè d’empresa de Basi, SA, a les representacions locals
o comarcals dels sindicats CCOO, UGT i CGT, a les propietats de Basi, SA i Lacoste, al
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, endavant, té cinc minuts.
AP-2013/2601 Senyora Ana Mª LLopis Martínez, com presidenta del comitè d’empresa
BASI, SA. Assumpte: Defensar els llocs de treball i l’activitat econòmica.
SENYORA ANA Mª LLOPIS: bona tarda, em dic Anna LLopis sóc de l’empresa BASI, SA i
volia parlar de la destrucció del teixit productiu de la ciutat de Badalona. Nosaltres som una
empresa que estem des del 1962, és una empresa tèxtil que fa els polos de Lacoste i que
estem a Badalona des de l’any 1982. Actualment som 482 treballadors i el mes d’abril
l’empresa va proposar de fer un ERE amb el qual quedarien afectats 118 treballadors que
serien un 44% de la plantilla de les quals quasi un 70% són majors de 50 anys. Aleshores
nosaltres el que intentem és demanar que facin alguna mediació, vostè com alcalde la
ciutat i el grup parlamentari perquè facin d’intermediaris que intentin mediar amb l’empresa
perquè tots sabem que en aquesta ciutat de Badalona hi ha hagut moltíssimes
deslocalitzacions. Jo les conec com a treballadora perquè porto molts anys aquí, treballant
en aquesta ciutat i he anat veient que de mica en mica, totes les empreses del voltant han
anat marxant amb el conseqüent drama que això suposa. Nosaltres estem a la part de la
Salut i ens adonem que en sanem convertint com una ciutat fantasma, les empreses que
estaven al nostre voltant i els companys que ens veient pel carrer, doncs han anat
desapareixent. Nosaltres creiem que la nostra empresa era forta, que hi estaríem molt de
temps i hem vist que l’empresa ha aprofitat que les lleis li són favorables per desfer-se
d’aquesta quantitat tan gran de treballadors d’aquestes edats i nosaltres creiem que vostè
podria fer alguna cosa, no?. Voldríem que s’hi impliquin per evitar que això sigui possible i
puguin mediar per evitar que marxin tants llocs de treball i amb aquestes edats, amb el
drama que això també suposa per a la ciutat. Aleshores que facin polítiques perquè
aquestes persones no quedin en risc d’exclusió, en el cas que això no pogués ser, que no
es poguessin evitar els acomiadaments, que evitessin que aquestes persones d’aquestes
edats caiessin en risc d’exclusió, que fessin polítiques per poder aconseguir que aquestes
persones, possiblement, si no s’evita quedaran sense ocupació, doncs puguin tenir una
ocupació digna, perquè potser en el futur els passa això, que quedaran també sense casa.
Aleshores, no sé, principalment era això el que volia en nom de tots els treballadors,
nosaltres com a representants sindicals estem intentant fer tots els possibles, fer-nos veure
i utilitzant tot el que tenim a l’abast és manifestar-nos, legalment fer una vaga. Hem vingut
aquí perquè ens escoltin i per intentar que vostès puguin fer alguna cosa, principalment
perquè no ens quedem sense feina i també perquè l’empresa a l’any 2018 doncs també
marxarà. O sigui marxarà també la part i ara quedaria el que és la part comercial, doncs
també és una forma de deslocalitzar els pocs treballs que ara quedin, quan fessin la
primera escombrada de persones grans. Els que quedessin al final acabaria marxant
l’empresa i donant la distribució a una altra empresa, com es sol fer a les grans empreses,
fan les deslocalitzacions i ens agradaria que en la mesura del que sigui possibles, vostès
demanar-los que facin la intermediació i que parlin amb l’empresa perquè això no sigui
possible. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies a vostè, paraules, sí senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Bona tarda a tothom. Bé, nosaltres hem presentat aquesta moció que
té el suport també del Partit socialista en un sentit concret pel cas de l’empresa BASI, S. De
la nostra ciutat, però també d’una forma tenint en compte aspectes més generals. Avui fa
estona hem estat escoltant aquí les intervencions de les persones amb representació
afectats per la hipoteca, un dels grans drames, l’habitatge, d’aquesta crisi econòmica i ara
hem estat escoltant la representant sindical d’una empresa on no s’hi posa remei hi hauran
118 persones que es quedaran a l’atur. L’atur l’altra gran drama també d’aquesta crisi
econòmica, una de les principals, les dues principals conseqüències d’aquesta crisi
econòmica, la pèrdua de l’habitatge i la pèrdua del treball. Una pèrdua del treball que a la
vegada és una conseqüència també, n’és una causa també de la crisi econòmica, perquè
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com més gent a l’atur hi ha, més gent amb treballs precaris hi ha, menys activitat
econòmica es desenvolupa, i per tant, entrem en aquella cadena, que es va fent la pilota
cada vegada més grossa i una cosa porta a l’altra i la crisi va en augment. La legislació que
tenim a l’Estat Espanyol des de fa uns anys cada vegada és més favorable i més
permissiva que hi hagi acomiadament, les reformes laborals que s’han fet a l’Estat
Espanyol han estat unes reformes que el que estan fent és no donar el resultat que ens
anunciaven els seus defensors si no donar resultats que prevèiem els que estàvem en
contra d’aquesta reforma laboral i s’està demostrant dia rere dia. Les xifres que van sortir fa
pocs dies de l’atur tant a nivell de l’Estat Espanyol amb més de sis milions dos-cents mil
persones, prop d’un milió de persones a Catalunya i prop de vint-i-quatre mi a la nostra
ciutat, són xifres que fan por, són xifres horroroses que fa uns anys es parlava que si
superàvem els quatre milions de persones a l’atur a l’Estat Espanyol, és que estàvem en
una situació catastròfica i estem a sis milions dos-cents mil aturats i aturades que estiguin
ja reconegudes. Per tant, davant de tot això, que és el que es pot fer, el que s’hauria de fer
d’entrada són polítiques econòmiques globals diferents, això està clar i està clar també que
no està al nostre abast, però què és el que podem fer com administració pública també
local , que afectada perquè com ciutadans seus estan patint aquests problemes empreses
estan patint també aquestes dificultats o empreses també que estan actuant d’una manera
potser massa lleugera alhora de trobar solucions als seus problemes. Per tant, què és el
que es pot fer, es pot fer, es pot intervenir, es pot intervenir, nosaltres li demanem a
l’alcalde com a màxima autoritat de la ciutat que intervingui davant de la propietat de les
empreses, en aquest cas per mediar, perquè les conseqüències siguin al més mínimes
possibles. Per aquesta tasca nosaltres li donem tot el nostre suport, pot comptar amb
nosaltres pel que consideri oportú, perquè parli en nom de tota la ciutat de Badalona alhora
de defensar els llocs de treball i l’activitat econòmica a la nostra ciutat, per intentar evitar
aquesta deslocalització que si no s’hi posa remei com dèiem abans està prevista ja per
d’aquí pocs anys també la desaparició total de l’empresa BASI, SA de la nostra ciutat. Però
també es poden fer polítiques i fa pocs dies, abans el senyor Mañas en feia referència de
no aprovar una moció aquí que ens plantejava també l’assemblea de persones aturades.
En aquesta moció parlàvem de l’IMPO i parlàvem que l’IMPO havia de fer polítiques
actives i havia de destinar també recursos propis de la ciutat de Badalona per combatre
l’atur, per plans d’ocupació, per fer acompanyament a les persones que perdin la feina, per
treballar, per la reinserció en el mercat laboral. Tot això és el que li reclamem a l’alcalde,
que prengui mesures per evitar l’atur, per evitar que hi hagi, que aquest expedient acabi
amb aquestes persones al carrer, però a més a més, si això no és evitable que després hi
hagi mesures, no només per aquests casos, sinó mesures polítiques de veritat d’ocupació,
inversió en aquest nou pressupost que ens estan anunciant hi ha d’haver diners per a
polítiques d’ocupació també, no esperar només que ens puguin venir convenis de la
Generalitat, que ja sabem com van, si no posar, destinar diners del pressupost local per
ajudar que aquest drama de l’atur no es faci etern. Per tant, senyor alcalde li demanem, li
reclamem, esperem que s’aprovi aquesta moció i que vostè prengui mesures, actuï, s’hi
posi amb tota la fermesa possible, per treballar i repeteixo, ens oferim anar al seu costat,
treballar en la defensa dels llocs de treball i de l’activitat econòmica a la ciutat.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Sí, farem una intervenció més breu simplement per constatar diguem el
nostre suport a aquesta moció, que no és un suport pacíficament a la moció en si mateix,
sinó al conjunt de treballadors i treballadores que pateixen aquesta situació de possible
pèrdua del seu lloc de treball, de 110 llocs de treball del 400 i escaig que té aquesta
empresa. Jo mateix aquesta tarda he telefonat al Secretari General d’Ocupació de la
Generalitat perquè m’expliqués una mica com anaven les negociacions, entenc que
nosaltres podem fer una moció en què li demanem a l’alcalde que s’hi impliqui, aquí li
pertoca implicar-s’hi o qui pot fer aquesta mediació des d’un punt de vista diguem
d’ordenament jurídic i de distribució de competències institucionals, és la Generalitat. Per
això hem telefonat allà, i hi ha marge per un acord fins el dia 3, de moment aquest acord no
hi és, malauradament aquesta és una situació que es dóna per la pèrdua de la llicència de
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Lacoste per part de l’empresa BASI i això té aquesta conseqüència. Jo crec que fora bo
que l’Ajuntament de Badalona es posés en contacte amb el Departament de la Generalitat
per saber com està anant aquesta negociació que normalment no acabat i que hi ha de
termini, crec, que fins el dia 3 i manifestar perquè no podem fer una altra cosa, la nostra
solidaritat, diguem amb els treballadors i treballadores de BASI.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, endavant.
SENYORA DESIRÉE GARCIA : Bé bona tarda a tothom. En realitat moltes de les coses
que volia dir ja s’han dit i per tant seré bastant breu, però no em puc deixar d’estar com ha
fet el senyor Sagués de comentar, a més a més, havent sortit tan recentment les xifres de
l’atur que realment són colpidores, la destrucció de llocs de treball cavalca de manera
desorbitada a tot l’Estat Espanyol i desgràcia això també afecta la nostra ciutat. La senyora
LLopis ha explicat clarament quina és la situació de l’empresa i el senyor Falcó ho ha
completat. Per tant, jo me n’aniré al final del que volia comentar en relació a aquesta moció
i és que per part del grup Socialista tenen tot el nostre suport als treballadors i treballadores
de l’empresa, que ara mateix es troben afectats per aquest expedient, que en el nostre
cas, al marge que en som conscients que és la Conselleria d’ Ocupació la que té la
competència. Des de l’Ajuntament i en tenim experiència per governs anteriors, es poden
fer moltíssimes coses, es pot mediar, es mirar d’oferir solucions, nosaltres creiem que hem
d’estar atents al possible pla social si es tanca a possibles diversificacions per part de
l’empresa. És a dir, que es contemplin totes aquelles opcions que siguin, malgrat i que
sembla que l’empresa té una determinació bastant clara sobre el que vulgui fer i aleshores
en relació al que és la funció del govern, que la del Ple hi donem suport plenament i torno a
insistir que em poso a disposició del grup de treballadors i treballadores. El que sí que li
voldríem dir a aquest govern és que senyor Albiol vostè això ho hauria d’haver fet de
“facto”¸ja m’excuso d’entrada si s’ha informat i s’ha preocupat per aquesta situació, però
creiem que aquesta moció arriba pel desconeixement, si més no, tant dels treballadors de
l’oposició de si realment aquests contactes s’han fet, de quin és el posicionament que té
aquest govern, si es pot fer alguna cosa. Per tant, nosaltres creiem que la moció és
necessària, està molt bé, però també creiem que o bé no hi ha hagut informació, o bé aquí
el govern de la ciutat, doncs va tard. Finalment, i en el cas, posant-nos en el pitjor dels
casos, que és que realment, doncs, no es pogués arribar a cap acord, jo sí que tenia
apuntat i volia fer molta incidència en què és fonamental l’Institut Municipal de Promoció de
l’Ocupació que tenim a la nostra ciutat. Jo només vull recordar que el Partit Popular, el
mateix partit que ha aprovat a cop de Decretazo la reforma laboral, que com també s’ha
comentat afavoreix possiblement aquestes localitzacions, en aquests dos anys que el
govern del senyor Albiol i del Partit Popular estan aquí a Badalona, no han fet més que
retallar els pressupostos de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica que han reduït
polítiques per persones aturades a la ciutat, que han renunciat a projectes de la Generalitat
importantíssims com ho era la Llei de Barris, que estàvem parlant de quasi un milió d’euros
i que a més a més, continua sembla, sembla que continua la tendència per aquest 2013, si
no hi ha sorpreses en el pressupost que presentaran. Per tant, nosaltres creiem, no creiem,
estem convençuts que una política restrictiva està demostrant que no funciona, que el que
ha de fer aquest govern és un cop de timó i apostar realment, no només perquè aprovessin
una moció que presentava l’assemblea d’aturats i que es va aprovar per unanimitat, si no
perquè realment ho cregui que la manera de lluitar contra l’atur és apostar per polítiques
reals. Nosaltres no donarem mai suport a una política restrictiva i sense objectius, que
creiem que és la que estan portant fins ara, però en aquest cas concret en relació a
l’expedient de regulació de BASI, SA. com si decideixen fer aquest cop de timó, el grup
Socialista sí que ens hi trobarien i reiterar el nostre oferiment a fer tot el possible i a posar el
màxim d’imaginació per trobar solucions. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs jo parlaré en nom del govern, no sé si la representant
vol tornar a... Nosaltres ja li manifesto que donarem suport a la proposta, no sé si vol tornar
a intervenir o ja ha quedat clar, ho dic per anar centrant el debat. Ha quedat clar, oi? Molt
bé, doncs escolti’m; dir-los que com no pot ser d’una altra manera, nosaltres donarem
suport a aquesta proposta, que està molt bé, que és una proposta que mostra una voluntat
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però que hem d’intentar que vagi més enllà de paraules, hem d’intentar que vagi més enllà
de paraules. Nosaltres ja hem parlat en alguna ocasió amb l’empresa, concretament la
regidora de Promoció Econòmica, ens hem informat, els hem manifestat el nostre punt de
vista i evidentment doncs que jo i els membres del govern que siguin necessaris estem
disposats, creiem que pot ser bo que ens asseiem amb vostès, amb els representants dels
treballadors i intentar a veure en quin punt ens trobem des d’un punt de vista del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per intentar que aquesta mesura de
reducció de plantilla que estan fent BASI afecti com a mínim el menys nombre de
treballadors. Jo sóc conscient del que vostè explica, és una plantilla que la major part de
les persones que estan treballant hi porten 20, 30 anys treballant a l’empresa, que molts
estan per sobre del 50, 55 anys i que no ens enganyem, és difícil en l’actual context que
una persona en aquesta edat a curt termini pugui trobar un altre lloc de feina. Per tant, sóc
molt conscient de la situació en què es troben, sóc molt conscient que hi ha una part
important d’aquests treballadors, que són de la nostra ciutat, que són de Badalona i el que
sí que en aquests moments tenim clar, que la voluntat de l’empresa és seguir a la ciutat, és
com a mínim fins a l’any 2015 seguir mantenint el que és la fabricació aquí a Badalona i
intentar sortir endavant. Per això jo li dic, que nosaltres ja hem estat parlant, si els sembla
ara quan acabem el Ple concretarem tenir una trobada amb els representants dels
treballadors i veure en quina mesura podem influir o podem pressionar. Jo no tindré la
desconsideració envers vostès de contestar algunes coses que s’han dit aquí per part del
Partit Socialista, perquè aleshores entraríem en el debat de què, jo començaré a contestar
d’un tema que no té res a veure, però que aquí s’ha plantejat com a temes de l’IMPO i tal i
vostès sortirien d’aquí amb la sensació que els polítics ja s’estan barallant i com que a mí
em sembla que el que estan plantejant és un tema molt seriós i és un tema molt important,
jo obviaré les coses que aquí s’han apuntat. Em quedo amb la predisposició que han
mostrat els grups, algunes em sembla més sinceres que alguna altra, de dir, doncs escolta,
anem tots a una i anem a donar-hi suport. Jo em quedo amb això, però alguns comentaris
que em sembla que sobren, en aquests moments me’ls estalvio de contestar perquè
aquestes persones, aquestes senyores, els treballadors també, homes i dones, doncs no
s’emportina la impressió de dir, escolta, aquí aprofitant qualsevol excusa per començar a
barallar-se, no és així. Està molt clar el que hem de fer i a veure si entre tots aconseguim
doncs que surtin parats el millor possible. D’acord, doncs moltes gràcies i ara a la sortida
agafem, ens posem en contacte i quedem per demà o demà passat i ens veiem. Jo
informaré també als grups que tinguin voluntat de portar i no de posar el dit al ull.
Votació.
La moció precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, passem a la següent moció. Hem acabat les paraules i hi ha
una moció del grup Popular de suport a la candidatura Teaming pel premi Príncep
d’Astúries.
SENYOR ALCALDE: Llegim l’acord.
AP-2013/2595 Moció que presenta el grup municpal del PP, de suport a la candidatura
de TEAMING per al premi Príncep d'Asturies.
Atès que el TEAMING és una iniciativa solidaria que va néixer a Barcelona a l’any 1998 i
que des dels seus orígens és un projecte innovador que fomenta la solidaritat i la
cooperació per sobre de fronteres i d’ideologies.
Atès que el TEAMING és un projecte mobilitzador que aconsegueix importants resultats
amb microaportacions individuals d’un euro, però que sumades, assoleixen objectius molt
ambiciosos en diferents causes socials.
Atès que en l’actualitat TEAMING està present en 40 països, i atès que entre les
aportacions de particulars i les que es vehiculen mitjançant les 1.000 empreses que fan
TEAMING, es recapten 200.000€ mensuals que es destinen íntegrament a infinitat de
causes socials.
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Atès que un estudi recent de la universitat de Barcelona demostra que el TEAMING no
només serveix per recaptar diners per a causes solidàries, sinó que sensibilitza a una part
de la població respecte de qüestions socials amb les que d’altra forma no contribuirien.
Atès que el TEAMING ajuda a crear dins de les empreses i les institucions que hi participen
la idea de crear un equip (team) amb la finalitat d’aconseguir grans reptes.
Atès que el TEAMING és una bona manera d’encetar un projecte solidari per part de tots
aquells membres de la plantilla de l’Ajuntament que ho desitgin, destinant 1€ de la seva
nòmina al projecte solidari que escollim entre tots.
Atès que la candidatura presentada per la Universitat de Barcelona proposant al TEAMING
com a Premi Príncep d’Asturies ha estat oficialment acceptada, i atès que aquest premi
contribuiria a donar a conèixer aquest projecte amb el que es fan miracles amb només un
euro.
Són per aquests motius que, el Grup Municipal del Partit Popular proposa a l’Ajuntament
Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar recolzament a la candidatura de TEAMING per al Premi Príncep d’Asturies
en la modalitat de Cooperació Internacional i Concòrdia 2013.
Segon.- Iniciar els tràmits corresponents per que l’Ajuntament de Badalona s’uneixi a les
més 1.000 empreses i entitats que fan TEAMING amb la col·laboració de tots aquells
treballadors que ho desitgin.
Tercer.- Comunicar el present acord a la Fundació Príncep d’Asturies i a la Fundació
TEAMING.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, no sé si la regidora vol explicar alguna cosa i si no la senyora
Asunción García.
SENYORA ASUNCIÓN GARCIA: Jo ara tinc una contradicció i és que per primera vegada
en dues mocions que el Partit Popular ens vota a favor, una a favor de la plataforma
d’afectats de la hipoteca en alguns continguts i en aquesta última, la veritat és que em crea
una gran contradicció. Intentaré explicar-me el meu vot, la veritat és que aquesta
contradicció...
SENYORA HERVÀS: Una cosa senyora García, només una cosa, ara estàvem anàvem a
discutir una moció que és la del suport a la candidatura del Teaming, vol parlar d’això?.
SENYORA ASUNCIÓN GARCÍA: Sí, si, sí, per això tinc la contradicció, no sabia què fer.
SENYORA HERVÀS: Era perquè primer els ho anava a explicar jo, una mica de què es
tractava, però...
SENYORA ASUNCIÓN GARCÍA: Expliqui-ho, expliqui-ho.
SENYORA HERVÀS: No, no, parli, parli.
SENYORA ASUNCIÓN GARCÍA: Aquesta moció que ens presenten, que si no s’han llegit
els acords, precisament per un d’ells, és pel qual el meu grup votarà que no, principalment
per un d’ells. Després amb l’argumentació crec que sí, que igual en alguna altra ocasió des
de l’Ajuntament de Badalona hem presentat alguna proposta perquè es doni a alguna
entitat algun d’aquests premis Príncep d’Astúries, que els dóna una fundació, la fundació
que porta aquest nom, que principalment el que fan és tal com es defineix en la seva carta
fundacional, que les seves finalitats són destacar la vinculació de la persona de l’hereu de
la corona amb la regió asturiana. Entre d’altres premis, un és de cooperació internacional i
jo crec que aquesta ciutat proposar a una entitat que està fent a la seva mida amb
microprojectes, amb una forma de fer un concepte que per a mi, no té res a veure de
solidari. Una ciutat com la de Badalona, que la cooperació internacional ha desaparegut
que proposi aquesta manera de fer, com un premi d’una fundació determinada perquè li
donin precisament en la categoria de cooperació internacional, és que no ho entenc, de
cooperació internacional i solidaritat. Sobretot en el segon punt diu que com empresa a
Badalona ens sumem a aquest projecte que ara ens explicarà millor del què és, en què
consisteix aquesta associació de persones que donant un euro poden sufragar determinats
projectes. Alguns entrarien dintre del que hauria de ser el deure de les diferents
administracions públiques, alguns entre dintre del que haurien de ser les obligacions de les
administracions públiques i d’altres en un concepte de solidaritat doncs amb tot el respecte
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que no, insisteixo, és més ideològic, no coincideix. Però torno a insistir, sobretot en una
ciutat que la cooperació internacional i solidaritat, que és el nom pel qual proposem això,
que li donin el premi de Príncep d’Astúries, doncs és una miqueta. El mateix regidor que
porta en aquests moments cooperació, va dir que en aquesta ciutat no n’hi hauria i aquesta
era una de les partides que queia, o sigui, una ciutat que no fa cooperació internacional, ni
solidaritat, proposem una altra manera de fer les coses. Jo diria que si l’empresa
Ajuntament de Badalona vol els seus treballadors volen que menys que una, proposar-ho al
seu comitè d’empresa i que ens diguin alguna cosa. En segon lloc, si volem proposar-ho,
respectem el que hem fet en d’altres vegades, jo crec que hi ha un consell de solidaritat i
cooperació, plantegem-ho a aquest consell si volen proposar alguna entitat per algun premi
d’alguna fundació determinada, en aquest cas aquesta. És per aquesta contradicció
principalment, per res més, no tinc res a objectar que cadascú faci la solidaritat com vulgui,
però sí per la contradicció amb la nostra ciutat.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, Una cosa, escolti, miri, solidaritat internacional amb la misèria
que tenim a aquesta ciutat en aquests moments i em sembla que ho han pogut veure,
doncs primer anem a resoldre les misèries que tenim de les persones que ho estan passant
molt malament i que per cert encara estem pagant la seva solidaritat de Cuba de no sé
quants anys, encara els estem pagant. Per tant, escolti, solidaritat sí, però primer escolta a
aquesta ciutat hi ha gent que ho està passant molt malament i necessita aquesta solidaritat,
no dic que els altres no ho passin, però a aquesta ciutat hi ha gent que ho està passant
molt malament. Senyora Hervàs.
SENYORA HERVÀS: Gràcies alcalde.
SENYOR SERRANO: Perdó, perquè no es llegeixen els acords.
SENYORA HERVÀS: Ja els hem llegit.
SENYOR ALCALDE: Senyor Serrano hem d’escoltar.
SENYOR SERRANO: Estava pensant com contestar-li a la barbaritat que ha dit.
SENYOR ALCALDE: Escolti, serà la seva opinió, per a mi, dir que en aquests moments
abans de fer solidaritat internacional hem de fer solidaritat amb molta gent que ho està
passant malament i em sembla que aquest Ple n’ha estat una mostra, doncs no em sembla
que sigui cap barbaritat, s’hi pot estar d’acord o no, però no em sembla que sigui cap
barbaritat.
SENYORA HERVÀS: Fantàstic, seguim. Anem a veure des del, ho dic perquè com que
només fan que xerrar i interrompre, doncs continuem. M’agradaria explicar que des del
Partit Popular hem presentat aquesta proposta de moció perquè com ja hem comentat a la
Junta de Portaveus són d’aquestes mocions que són de pell, que són d’aquestes que estan
per sobre de qüestions ideològiques i partidistes i que suposen una aportació o suposen el
fet de treballar plegats per una bona causa. Deia l’alcalde que avui lamentablement en
aquest Ple s’han posat damunt de la taula temes o qüestions o situacions personals que
segur que necessiten o requereixen ajuda. Per tant, aquest any un dels nominats al Premi
Príncep d’Astúries és la idea del TEAMING, que és una idea que a més va néixer molt a
prop de casa nostra perquè va néixer a Barcelona als anys 90 i els motius, doncs el per què
hem decidit que aquesta era una bona proposta per portar a aquest Ple municipal, és una
idea tan senzilla com és que la unió fa la força. Justament el TEAMING que és aquesta
idea, és un concepte que volem entendre com a revolucionari i que és un mètode que al
final el que fa és unir persones de qualsevol empresa o grup per sobre de qualsevol
ideologia, com els he dit, per treballar en equip amb l’únic propòsit, amb l’únic objectiu que
és ajudar a aquells que més ho necessiten. Doncs, bé, aquesta el TEAMING no és una
ONG, ni una fundació, ni una empresa, ni és un intermediari ni té cap mena de compte
corrent, ni rep cap mena de diners, és una idea que el que vol és millorar allà on fa falta,
allà on es requereix suport, ajuda a les persones que ho necessiten. A més, com que
sabem que vostès han plantejat aquesta mena de dubtes no exclou treballar en cap ONG,
ni a cap altra fundació, justament és tot al contrari és un projecte absolutament integrador.
Precisament aquesta idea del que es tracta és que qualsevol persona tant en el món de les
empreses. com en grups d’amics, com de manera individual la gent aporta un sol euro, un
únic euro voluntari, absolutament i amb aquest euro sumat a molts suports de molta gent
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d’arreu del món s’aconsegueixen grans reptes. Aquesta plataforma serveix per canalitzar
aquestes micro donacions que diem que són d’un únic euro i qeu van destinades a ONGs,
a fundacions i fins i tot a particulars que necessiten ajuda per part de tots, van des de
Càritas o al Banc d’Aliments o a famílies que malauradament tenen una situació difícil o fins
i tot tenen algun fill malalt que requereix algun tractament mèdic i necessiten suport. Per
tant, senyor Serrano, és important el que li dic, perquè parlem d’ajudes a les persones,
llavors aquests projectes es poden trobar fora del nostre àmbit, es poden trobar a d’altres
continents, per això el tema de cooperació internacional, però també es poden trobar en els
nostres barris. Per tant, un euro que aquelles persones que treballen els suposa realment
un gest petit, sumat, aquests gestos petits doncs suposen una gran ajuda si es coordina
amb altres persones que creuen en un mateix projecte. Per tant, aquesta idea a més, crec
que val la pena dir hi ha només dues qüestions, que és una idea que primer hi col·laboren
més de mil empreses, hi col·laboren empreses com Wolkswagen o La Pepsi, Mapfre,
Orange, la Fundació Rafa Nadal o Freixenet entre d’altres per agafar a gent propera. A
més, està present a 40 països i val la pena dir que amb aquesta idea que vull remarcar que
està per sobre de qualsevol ideologia, alcaldes de municipis molt propers, molt propers, ja
han donat, ja han manifestat el seu suport a aquesta candidatura Príncep d’Astúries com
pugui ser la socialista Núria Marín de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Per això, per aquests
motius demanem als grups de l’oposició el seu suport.
SENYORT ALCALDE: Molt bé, alguna paraula més, senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Sí, simplement per dir que hi votarem a favor, però si em deixen dir un
argument perquè em sembla que potser val la pena que posem aquest argument sobre la
taula perquè he sentit molts arguments, però no he sentit aquest, doncs, fem-ho, jo els
proposo que h fem unitàriament, unànimement tots, malgrat que sigui el Príncep d’Astúries i
alguns estiguem darrerament més republicans que una altra cosa, però vaja, és igual.
Malgrat que sigui pel premi Príncep d’Astúries fem-ho simplement perquè des del 2007 a
BSA, Badalona Serveis Assistencials aquesta és una idea que s’està tirant endavant. Per
tant, que Badalona sí que té Pepsi, Orange, i no sé qui, no, no, Badalona Serveis
Assistencials, aquesta és una idea que està portant a terme des de l’any 2007, que en
l’anterior mandat quan hi havia el govern socialista-convergent la gent de BSA va fer
aquesta idea i va deixar en mans del consell de Cooperació, la decisió sobre on havien
d’anar aquests diners, fem-ho per això, posem-hi un argument diguem-ne badaloní i en tot
cas tirem-ho endavant, però no entenc massa perquè em fem una discussió tan llarga,
francament.
SENYOR ALCALDE: Totalment d’acord, senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Sí, jo seré...,primer li agraeixo a la regidora Maritxú que em recordi
que és molt important la solidaritat, a la meva història personal no he tingut mai oportunitat
de practicar-la i li agraeixo, a partir d’ara procuraré ser com vostès. Miri, la nostra intenció
era de votar a favor, però m’ha semblat i li dic francament, senyor alcalde, que l’actitud que
vostè ha pres en una resposta que li ha donat a la regidora Asun Garcia en relació a
programes i activitats de solidaritat del passat, ha tingut un marcat, marcadíssim, perfil
ideològic, la qual cosa sí, vostè ha fet referència a Cuba, quan aquest Ajuntament ha portat
diners a Mèxic, amb el terratrèmol, a Nicaragua a Equador i no sé quants països que han
tingut dificultats. Vostè ha anat a citar una qüestió de tipus ideològic. Per tant, em genera la
desconfiança que això que portin hi hagi al darrera persones amb molt bona intenció, però
que siguin d’aquestes que abans s’ha comentat, que estat més a favor de la caritat que de
la solidaritat. Per tant, nosaltres ens abstindrem.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs aleshores portaríem , que voten vostès.
SENYORA ASUNCIÓN GARCIA: El segon torn perquè algú m’ha convençut.
SENYOR ALCALDE: vinga senyora Asun, molt breu.
SENYORA ASUNCIÓN GARCIA: I m’ha convençut el grup de Convergència i Unió,
desconeixia aquesta manera de fer des de BSA, però amb la matisació que ha fet, anava al
Consell de Cooperació i Solidaritat quan existia i funcionava, cosa que ara no. Continuo
mantenint que això si hagués vingut des del Consell de Cooperació és una manera de fer,
com aquesta ciutat n’ha tingut una altra, que també en un preu públic d’un euro des de fa
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molts anys tenim un mocador solidari, també amb un euro i anava a un grup de dones de la
Índia. De solidaritat entre tots hem fet moltes coses i això no perquè, jo també em sento
republicana i el premi Príncep d’Astúries m’importa ben poc, la dotació si no l’han
augmentada segons he buscat són 50 mil euros, alguna cosa faran i més enllà que entre
d’altres també la Shakira li doni suport, un motiu més. Jo accepto que si des d’una empresa
nostra ja s’està fent, el que demano és que torni a funcionar el Consell de Cooperació i
Solidaritat d’aquesta ciutat i aquests projectes passin per aquí. Per tant, ens abstindrem.
SENYOR ACALDE: Doncs molt bé, s’aprova amb els vots favor del grup de Convergència i
Unió, el Partit Popular, el regidor no adscrit i amb les abstencions d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el Partit dels Socialistes. Molt bé, passem a la moció
següent.
Votació.
La moció precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 14, dels grups municipals del Partit Popular, Convergència i Unió i el regidor
no adscrit.
Abstencions: 12, dels grups municipals Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa.
AP-2013/2596 Moció que presenten els grups municipals de PSC,CIU, ICV-EUiA, en
defensa del model actual d'immersió lingüïstica a l'escola
Atesa la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 6 de març i
feta pública dimecres 10 d’abril, derivada de la sentència del Tribunal Suprem del 22 de
desembre de 2010, i que obliga a que tots els alumnes d’una classe rebin l’ensenyament en
castellà (augment de les hores) si només un d’ells ho demana, volem posar de manifest la
nostra defensa d’un model d’èxit que funciona.
Atès que totes les proves que tenim demostren que les capacitats lingüístiques dels nens i
nenes de Catalunya són perfectament equiparables tant en català com en castellà. En
conseqüència, defensem plenament el nostre model d’escola catalana, el nostre model
d’immersió lingüística, que garanteixen la convivència i la igualtat d’oportunitats a l’escola.
El model actual no només ha demostrat el seu èxit sinó que garanteix que som una única
comunitat parlant i no dues.
Atès que rebutgem fermament la politització que constantment es fa de la llengua i d’un
problema que no és real ni rellevant a la societat catalana, utilitzarem tots els instruments
disponibles i donarem suport a les accions jurídiques pertinents en defensa del nostre
actual model d’immersió lingüística a l’escola catalana. I ho farem perquè creiem que és
una fal·làcia afirmar que no es tracta de canviar el sistema, sinó de complir un dret
reconegut pel Constitucional (que el castellà també ha de ser llengua vehicular a
Catalunya), quan en realitat s’està obligant a introduir més hores de castellà perquè
considera que tres no són suficients. El que és pitjor, però, d’aquesta sentència, és que
obre la porta a esquerdar la convivència a les escoles, deixant en mans de les famílies el
fet de valorar si consideren que es fan prou hores de castellà.
Finalment, manifestem que l’escola catalana té un model educatiu consolidat, basat en la
no separació dels infants i joves per raó de llengua, que fa possible el coneixement de les
dues llengües oficials per part de l’alumnat en acabar l’ensenyament obligatori, tot afavorint
la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. L’actual model d’escola és el resultat dels
esforços de tota la societat, especialment de la comunitat educativa, que amb un consens
absolut entorn del model lingüístic, i amb la implicació de pares, mares i del professorat, ha
treballat diàriament per tenir una escola catalana, democràtica i de qualitat. La immersió
lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han donat força i solidesa a
aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions
internacionals, i és un referent com a model pedagògic eficient en el Marc Europeu de les
Llengües. Així doncs, des de l’Ajuntament de badalona treballarem
perquè el front contra aquesta sentència del TSJC s’estengui a tot
Catalunya.
El grups municipals sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents:
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ACORDS
PRIMER. Donar suport al recurs a la sentència del TSJC perquè considerem que l’actual
model d’immersió lingüística a l’escola ha demostrat el seu èxit i garanteix la convivència i
la igualtat d’oportunitats a l’escola.
SEGON. Defensar la necessitat d’impulsar un gran acord a Catalunya amb tots els
representants d’entitats, agents educatius i partits polítics contra aquesta sentència.
TERCER. Seguir impulsant el model d’immersió lingüística a Catalunya: Pedagògicament
sostenible, jurídicament viable i socialment acceptat.
QUART. Declarar que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultats netament
positius, tant per l’educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap
cas ignora el coneixement del castellà, com per la cohesió social i la incorporació dels
nostres infants i joves a la societat catalana.
CINQUÈ. Donar el nostre total suport al Govern català per utilitzar tots els instruments
disponibles i per dur a terme les accions jurídiques pertinents en defensa del nostre actual
model d’immersió lingüística a l’escola catalana.
SISÈ. Comunicar aquest acord al President del Govern d’Espanya, al President de la
Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la Conselleria d’Ensenyament; als grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat; i als presidents de l’Associació
Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya, als Consells Escolars
dels centres educatius de Badalona i a la Federació d’Associacions de Pares i Mares de
Badalona
SENYOR SAGÚES. Bé, estem davant d’aquelles absurditats més grans de la història com
és tot aquest conflicte, aquest teòric conflicte lingüístic que hi ha a la nostra ciutat.
SENYOR ALCALDE: A la nostra ciutat que jo sàpiga, no hi ha cap conflicte lingüístic.
SENYOR SAGUÉS. Miri, em costa està d’acord amb vostè la veritat, però estic al 100%
SENYOR ALCALDE. Home, però matisem-ho.
SENYOR SAGUÉS: Si m’ha sentit bé, he dit aquest teòric conflicte lingüístic que hi ha a la
nostra ciutat...
SENYOR ALCALDE: Que no n’hi ha cap, ni teòric, ni pràctic
SENYOR SAGUÉS: Com a ciutat que forma part de la nació catalana i que hi ha un grup
polític concretament entre d’altres que és el Partit Popular, que des de fa anys està creant
un conflicte on no n’hi ha, com vostè mateix acaba de dir, ara mateix. El Partit Popular des
de fa molts anys que d’una o altra manera està intentant trencar i acabar amb el model
lingüístic que tenim al nostre país i en el model lingüístic que s’aplica a la nostra escola, el
model d’immersió lingüística, ho ha intentat de diverses formes i maneres, recollint
signatures, presentant recursos, anant als defensors de la ciutadania., etc, etc.. A fet tot el
que ha pogut i segueix fent tot el que pot perquè aquest conflicte que no existeix a
Catalunya acabi apareixent i s’acabi convertint en un problema quan no ho és. Vostè mateix
fa una estona ha dit que no volia contestar a no sé quina resposta d’alguna altra regidora
del Ple per no parlar de problemes que no calia i que el que calia era buscar solucions. Bé,
el que està fent el seu partit és buscar problemes on no n’hi ha, claríssimament que és amb
aquest teòric conflicte lingüístic a la nostra ciutat, ni a Catalunya en general existeix. Per
tant, el que nosaltres demanem en aquesta moció que aprovem conjuntament amb
convergència i Unió i el Partit Socialista és la màxima fermesa per defensar el model que
existeix, el model lingüístic perquè ha donat proves suficients per demostrar-nos que és un
model que val, des del punt de vista d’aprenentatge i que a la vegada també és un model
que ha servit i està servint per mantenir la cohesió social. És un model que no ha tingut
queixes, no ha tingut demandes en contra i que per tant, tot això que s’està generant per
part en aquest cas també i del Ministre Wert amb les noves legislacions educatives, que
està promovent, a part, a part menystenir l’escola pública per davant de la privada. A part
d’això també pel que fa en el aspecte merament lingüístic està sent una font de conflicte i
hem de fer tot el possible, tot el que estigui a les nostre mans, amb tots els recursos que
puguem tenir per evitar que això pugui anar endavant. Aquesta és la idea que hi ha al
darrera d’aquesta moció que avui espero que aprovem en aquest Ple municipal.
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SENYOR ALCALDE: Molt bé, però tenim conflicte o no tenim conflicte, senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Per a mi no, però si badem i si baixem els braços i si no actuem amb
fermesa, el Partit Popular ens el crearà, ens l’està creant, sort que de moment la societat
catalana és prou forta encara per resistir això, veurem fins quan podrem aguantar les
envestides del Partit Popular i d’altres.
SENYOR ALCALDE. Molt bé, gràcies. Senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Sí, aquest és un tema recorrent i per tant, no farem una intervenció per
defensar el model d’immersió lingüística i tampoc per contraposar-lo al trilingüisme que ha
de ser un objectiu també de país i que crec que és un objectiu de paí i també del Govern
de la Generalitat, que no només coneguem perfectament el català i el castellà, sinó que
coneguem tres llengües. Per tant, no volem tampoc que aquí es pugui generar un debat de
contraposar un model amb un altre perquè és donar peu a la demagògia i a la falsedat i
això no ho volem fer. En tot cas, volem que el Ple de Badalona es manifesti favorable a
defensar el model d’immersió lingüística i en aquest sentit sí que fora bo i jo li demanaria a
l’alcalde que fossin capaços de treure aquesta moció per unanimitat de tots els grups
polítics. L’alcalde avui ha dit dues coses, en relació a la moció de l’habitatge, que és
extraordinari que el Partit Popular l’hagi votada a favor, és de nota, és de nota, perquè un
es pot abstenir pel fons, pel que s’ha plantejat, per sensibilitat etc..., però votar-hi a favor el
Partit Popular és de nota. El que passa que l’alcalde intenta explicar-nos i h ha fet avui, que
aquí no es governa amb sigles, vostès ho han escoltat, a Badalona no es governa amb
sigles, l’alcalde intenta convèncer els ciutadans de Badalona, que ll no és del Partit Popular,
a Badalona no governa el Partit Popular, a Badalona governa l’Albiol, que està per sobre
del bé i del mal, no, no. Jo crec que ara tenim una oportunitat de demostrar que això és
així, que a Badalona no es governa amb sigles i que per tant, si a Badalona com diu
l’alcalde que ho ha dit ara mateix, no hi ha conflicte lingüístic un pot defensar la immersió
com a model d’èxit a la ciutat de Badalona que jo, l’alcalde ho ha dit, no només avui si no
que ho ha dit en d’altres ocasions, no?. Per tant, jo entenc que si som capaços perquè som
una ciutat on no es governa amb sigles, de votar una moció a favor de l’expropiació dels
habitatges forçosos, doncs devem ser capaços, sabent que no hi ha conflicte de votar una
moció a favor del model d’immersió lingüística, perquè no es governa amb sigles, es
governa pels ciutadans i perquè com deia l’alcalde, la política estatal és una cosa, la
política nacional n’és una altra, ell deia, nacional i autonòmica, però és igual, jo li agafo la
veracitat dels seus termes i la local és ben diferent. Per tant, jo crec que tenim una
oportunitat important que a mi m’agradaria que l’alcalde l’aprofités perquè aquest Ple per
unanimitat no es governés amb sigles, si no que en aquest tema tinguéssim aquest
consens que ens ha portat tan lluny i que realment con ha dit l’alcalde i no hi puc estar més
d’acord. A Badalona s’ha demostrat que aquest model d’immersió és un model èxit que ha
permès a moltíssima gent de la ciutat conèixer el català i poder-s’hi desenvolupar sense
que se li hagi imposat de cap manera l’aprenentatge d’aquesta llengua o del castellà.
SENYOR ALCALDE. Gràcies, senyor Serra.
SENYOR SERRA: Sí, però és que avui també tenim un debat que de fet és una continuació
d’una altra que varem tenir el mes de desembre, em sembla, que en el Ple del mes de
desembre referent al que en aquell moment era el famós decret del senyor Wert del
ministre d’Educació i llavors sí que el Partit Popular va tenir sigles i va votar pel mateix tema
en contra d’una moció que és molt similar a la d’avui. La d’avui per dir-ho curt, breu i per
acabar ràpid aquest Ple, perquè aquesta és l’última intervenció pràcticament del Ple, a part
dels precs i preguntes. El que estem parlant avui ve donat per la denúncia només de 17
persones, de 17 famílies en tota Catalunya. Aquest conflicte lingüístic que representa que el
Tribunal Superior de Justícia, fent més política que justícia, perquè en aquest cas és una
sentència més política que justícia, el que fa és legislar sobre la demanda de 17 persones,
17, és clar que cap d’aquestes 17 és de Badalona. Per tant, aquí no tenim conflicte, perquè
proporcionalment seria molt difícil que ens toqués alguna d’aquestes 17. Per tant, és
evident, no em vull estendre més, el model lingüístic de Catalunya ja fa molts anys que
funciona, va néixer des de començaments dels anys 80 sobre una base que som i serem
un sol poble que la llengua no ens dividirà i crec que la llengua no ens ha de dividir i si hi ha
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17 persones que volen que hi hagi escoles segregades diferenciades i que d’alguna
manera això és un greu problema, jo crec que el problema seria que per una demanda de
17 persones es convertís allò que funciona en un problema i que llavors es trenqués la
convivència i anéssim a fer aules i educació separada, quan després de 30 anys s’ha
demostrat que ni cal, sinó que al contrari, que el bo i el bo per aquesta societat, per
cohesionar-la i per unir-la és que continuï aquest model d’èxit que a més està reconegut
internacionalment. Per tant, jo crec que aquesta és una mala sentència i que és una
sentència més política que jurídica del Tribunal Superior i que el que hem de fer, és votar a
favor d’aquesta moció i que el resultat del Ple d’aquesta moció faci i que la complim en el
seu primer punt, que s’enviï i que es comuniqui tant al president del govern com el de la
Generalitat, com a totes les instàncies de govern estatals, catalanes, el resultat d’això i la
voluntat del que vol l’Ajuntament de Badalona. Per tant. jo ja no sé si vostès volen ser del
Partit Popular o no en aquest tema, però per més que en d’altres temes no en vulguin ser,
en són, són del Partit Popular i molt.
SENYOR ALCALDE. Doncs miri, senyor Serra, per una vegada li he de dir que té raó, que
som del Partit Popular, doncs no em contradic, és que som del Partit Popular i amb molt
d'orgull, més enllà que pogués estar d’acord amb algunes coses més o menys, però escolti
i senyor Falcó diu, és que vostès a vegades diu no sabem si és del Partit Popular, si home,
que si alguna cosa sap tothom és que nosaltres som del Partit Popular i que jo sóc alcalde
del Partit Popular. Però torno a repetir, miri, la intel·ligència que jo crec que les persones
han de tenir,és la que et permet que més enllà de formar part d’un projecte per unes sigles
et permeti en algun moment no estar-hi d’acord i manifestar-ho amb llibertat. Escolti, que
hem d’anar com borregos, doncs no, doncs hi ha el 80% de qüestions que hi estic d’acord i
d’altres que no hi estic tant, i? És el projecte del qual jo algun dia, un dia em vaig afiliar i
que em sento representat. Dit això i deixant clar que sóc militant del Partit Popular, he dit
que alguns punts no els compartia senyor Falcó,he dit que alguns punts d’aquella moció no
els compartia. Dit això, dic amb la mateixa sinceritat que quan tu surts al carrer a Badalona,
no hi ha un conflicte lingüístic i no existeix, o sigui , quan tu vas a un bar a prendre’t un cafè
al barri del Centre, al barri de LLefià, al barri de Sant Crist o al barri de Lloreda, pots parlar
amb tranquil·litat en català, en castellà. Per parlar un idioma o un altre doncs la gent no es
baralla, i per tant, no tenim cap conflicte lingüístic, home, em sorprèn que el grup d’Iniciativa
comenci dient perquè el conflicte lingüístic i el Partit Popular, els ho he dit quatre vegades,
que no, home que no, que no hi ha conflicte lingüístic, que no hi ha conflicte lingüístic. Però
sap què passa, jo els ho explicaré perquè clar, home, està bé que defensin les seves
propostes, el seu posicionament de vot, però clar és que no estan més preocupats del que
diu o deixa de fer el meu partit , que no pas en defensar el seu projecte. Mirin, aquí vostès
estan presentant una moció que fa referència a donar suport a un recurs, a una sentència
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i dóna la casualitat que la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no l’ha feta el Partit Popular, la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l’han feta uns magistrats i el recurs no el va
presentar el Partit Popular. Per tant, no sé què estan barrejant aquí, que és evident que
amb el model lingüístic que en aquests moments hi ha no es coincideix en alguns aspectes,
això ja s’ha manifestat, però no aquí que no toca, s’ha manifestat en el Parlament de
Catalunya. Quan jo dic que no estic aquí fent sigles, ni fent política de sigles, ho he dit, però
no ara, vostès saben que jo ho porto dient des de fa molt de temps i ho mantinc, o sigui, jo i
el meu govern estem aquí per governar la ciutat. Una ciutat no es governa sota l’estratègia i
sota la concepció ideològica que un pugui tenir, una ciutat i en uns moments de crisi com
l’actual es governa sota les prioritats i els recursos econòmics que tens i quan tu decideixes
doncs, augmentar doncs, que li diré jo, la neteja o asfaltar un carrer, això no és una qüestió
ideològica, això és una qüestió de prioritats. Si pots asfaltar un carrer o no pots asfaltar-lo
depèn de la situació econòmica i depèn de si és la teva prioritat asfaltar aquest carrer o
asfaltar el carrer de dos barris més amunt, això no és ideologia, això és prioritat i és el que
jo crec que s’està fent a Badalona i més en uns moments on no hi ha diners. Per tant, em
permetran que aquest govern hagi decidit crec jo amb bon criteri, anem a aparcar els
debats ideològics i anem a dedicar-nos a gestionar la ciutat amb els recursos econòmics
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que tenim i és el que estem fent. Nosaltres no podem donar suport a aquesta moció, no
podem donar-hi suport perquè s’ha enfocat com si qui ha presentat, qui ha fet la sentència,
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, fos el Partit Popular i és una decisió judicial
que ens agradi o no, però nosaltres sempre respectem, ens agradi o no, però sempre
defensem que s’han de respectar. I dos perquè el recurs que vostès demanen, donar
suport contempla, jo m’he llegit, ahir em vaig llegir la sentència, jo li he de confessar que
fins ahir no me l’havia llegida. Jo ahir em vaig llegir la sentència de dalt a baix i li he de dir,
home, en el recurs es planteja de dir, és que la sentència diu que si un nen demana fer
l’ensenyament o fer la classe en castellà tots els 22 nens restants l’hauran de fer en
castellà, si això fos així. Mirin que els vaig a dir, si la sentència digués que perquè ho
demani un nen tota la resta de nens han de fer la classe en castellà, jo votaria a favor de la
moció perquè això em sembla tremendament injust, com injust em sembla o sigui els
extrems, el just em semblen els extrems, però la sentència no diu això. La sentència el que
ve a dir és que la Generalitat, el Departament d’Ensenyament haurà de, més o menys ve a
dir, que l’ensenyament hagi de ser proporcional i equitatiu, és el que diu la sentència, no diu
altra cosa i com que nosaltres n ens agraden els extrems doncs l’afirmació que es fa i diu,
és que diu tal cosa, diu que tothom haurà d’aprendre en castellà, no és cert. Escolti’m,
nosaltres el que volem i el que defensem és que quan un alumne, quan un estudiant doncs
acaba l’ensenyament bàsic sàpiga amb normalitat el català, el castellà i l’anglès i això ho
deia el senyor Falcó i aquí doncs també hi coincidim. Segurament hi ha matisacions
importants en les quals probablement a nivell ideològic s’hi pugui discrepar, però nosaltres,
el nostre model és aquest i home, no podem compartir que es vulgui pretendre presentar
una moció des de la legitimitat, faltaria més, però una moció enfocant com si fos una
resposta del Partit Popular o del govern Popular a una sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya. Per tant, deixant clar tots aquests punts de vista i demostrant que
evidentment en alguns aspectes doncs no hi coincidim, la votació a la moció tiraria
endavant amb els grups han presentat la proposta i amb el vot encontra del Partit Popular.
Votació.
La moció precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 17, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
Vots en contra: 9, del grup municipal del Partit Popular.
20 PRECS I PREGUNTES
SENYOR ALCALDE: Molt bé, hauríem acabat les mocions i per tant passaríem al torn de
precs, preguntes n’hi ha alguna Comencen, ho fem així si els sembla, senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Sí senyor alcalde tinc una pregunta per fer-li al regidor de Seguretat,
senyor Jurado, senyor Jurado,
SENYOR JURADO: Bé, però és un senyal .
SENYOR SERRANO: Faci’m un senyal home.
SENYOR JURADO: És una qüestió d’educació.
SENYOR SERRANO: És una qüestió d’educació, mirar el que parla, li parla, però abans de
fer-li la pregunta al senyor Jurado li voldria contestar a vostè una pregunta que ha fet
abans. Miri, Badalona té 43 pisos, hi ha demanats i alguna altra ciutat, doncs miri Santa
Coloma en té 47 i acaba de fer un acord per arribar a 60, Santa Coloma és la primera
governada pels socialistes. El que sí és la primera a Badalona, la primera, és en lliurar
pisos que estan ocupats, en no poder-los lliurar amb això sí que és la primera. Ara la
pregunta al senyor Jurado, senyor Jurado ens han arribat informacions al nostre grup sobre
la desaparició d’una pistola Taser propietat de la Guàrdia Urbana. Primer de tot volem
saber si això és cert i en el cas que en sigui, si s’ha presentat denúncia del fet i si s’ha obert
algun expedient disciplinari i en el cas que s’hagi fet, si s’ha pres alguna sanció sobre el
suboficial que tenia la custòdia de l’arma. La primera pregunta es si li ha arribat
verdaderament aquesta desaparició de la pistola. Vostè ha de saber si hi ha la pistola o no.
SENYOR JURADO: Li dic que li contestaré per escrit, perquè estic en el meu dret de
contestar-li, i per tant li contestaré ...
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SENYOR SERRANO: No trigui tres mesos i a veure si mentrestant la troba.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, hi havia una pregunta del senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Sí, més que una pregunta en aquest cas és un prec que m’agradaria
que poguéssim aprovar-ho en forma de resolució la tenim aquesta escrita, no sé si és
procedent o no lliurar-la o què podem fer perquè consti en Acta, és en defensa dels mitjans
de comunicació públics i els i les corresponsals de Catalunya Ràdio. Està aquí formalment
amb el...
SENYOR ALCALDE: Però senyor Sagués això què és, com un prec.
SENYOR SAGUÉS: És un prec que li vull demanar que acabi fent ...
SENYOR ALCALDE: Doncs si li sembla com que l’ha fet per escrit li dóna al secretari i
l’incorpora com si l’hagués fet en el Ple, d’acord. Molt bé i el donem per reproduït aquest
prec a l’Acta, com si fos un prec llegit.
SENYOR SAGUÉS: Doncs llavors bé, el prec si de cas els el llegeixo també textualment,
acabo dient que argumentant, l’argumentació és com vostès deuen saber, s’ha pres una
decisió per part del Govern de la Generalitat de Catalunya d’acomiadar tots els
corresponsals de ...
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués per una qüestió d’ordre, jo el que li demanaria és que
si vostè lliura un document escrit i ja ha vist que no hi ha cap tipus de problema, ara no faci
una intervenció verbal, perquè aleshores no sé si hem de recollir l’escrit o el verbal perquè
els dos no els podem recollir sobre la mateixa cosa. Per tant, l’únic que li demano és que
ens digui qualsevol...
SENYOR SAGUÉS: Presento el paper que he donat al senyor secretari, que he lliurat al
senyor secretari, que és un paper que fa referència a la defensa dels llocs de treball dels
corresponsals de Catalunya Ràdio i el model de comunicació pública existeix fins ara a
Catalunya i si de cas el prec, el prec que li faig, acabo dient, que per tot això demanem a
l’alcalde de la ciutat que en nom del Ple Municipal es dirigeixi al govern de la Generalitat de
Catalunya per reclamar el pressupost suficient que permeti mantenir el sistema de mitjans
de comunicació públics catalans. Així com el model actual i el lideratge de les audiències. I
per tant, a replantejar la decisió de prescindir, a partir de l’1 de maig, dels i les
corresponsals de tot Catalunya i a seguir mantenint un model que per la seva presència
permanent arreu del territori i a la seva capacitat d’arribar amb immediatesa a qualsevol
notícia ha convertit Catalunya Ràdio durant 30 anys en l’emissora de referència en la
informació territorial del nostre país. Per tant, li demanem que, ho assumim això com si fos
una moció que hem aprovat entre tot el Ple municipal o qui voti o hi estigui d’acord i li
demanem a l’alcalde que faci arribar al Govern de la Generalitat aquesta petició.
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués a veure, no inventem, no, o sigui, això no és una
moció, no res, estem en el torn de precs,vostè ha fet aquest prec.
El text del document que ha lliurat el senyor Sagués en nom del grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, en defensa dels mitjans de comunicació
públics i els/les corresponsals de Catalunya Ràdio és el següent:
“La direcció del Consell de Govern de la CCMA a pres la decisió unilateral de prescindir, a
partir de l'1 de maig, dels serveis de la xarxa de corresponsals territorials, de Catalunya
Ràdio. Una mesura que suposarà acabar definitivament amb un model d’èxit. Un model que
ha permès donar veu als territoris, donant el relleu necessari a fets que altrament passarien
desapercebuts.
Es tracta d’una decisió que va més enllà de ser estrictament econòmica, ja que la xarxa de
corresponsals que el govern de CiU elimina, suposa només el 0,35% del pressupost anual
de la corporació, uns 125.000 euros anuals. Él que realment significa, és l’aposta per un
model diferent, que reforça els grans grups de comunicació privats, que reben un increment
dels ajuts públics, de 6 a 9,4 milions d’euros, mentre es redueix en un 20% el pressupost de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, a l’any 2012.
És paradoxal que el Govern proclami la necessitat que Catalunya construeixi estructures
d'estat i prescindeixi d'una de la ràdio pública, que ha tingut i té un paper fonamental en la
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cohesió social i nacional del nostre país, en promoure l’ús social del català, en donar a
conèixer la nostra cultura i història, i en donar cobertura informativa a tot el territori català .
Per altra banda, no ha existit cap mena de respecte cap el treball periodístic, ni la dedicació
personal, més enllà de les seves estrictes obligacions professionals, de la trentena de
corresponsals, que amb esforç i sense horaris han treballat durant dècades per emetre tots
els temes i informacions que preocupaven i afectaven més directament la ciutadania de les
nostres comarques i ciutats.
Per tot això, demanem a l’alcalde de la ciutat que en nom del Ple Municipal es dirigeixi al
Govern de la Generalitat de Catalunya per reclamar el pressupost suficient que permeti
mantenir el sistema de mitjans de comunicació públics catalans, així com el model actual i
el lideratge de les audiències. I per tant a replantejar la decisió de prescindir, a partir de l’1
de maig, dels i les corresponsals de tot Catalunya i a seguir mantenint un model que per la
seva presència permanent arreu del territori i la seva capacitat d’arribar amb immediatesa a
qualsevol notícia, ha convertit Catalunya Ràdio, durant 30 anys, en l’emissora de referència
en la informació territorial del nostre país.”
SENYOR SAGUÉS: Jo li prego que faci això.
SENYOR ALCALDE: D’acord, però no diem ni moció ni, és un prec que recullo que es
recull a l’Acta i que nosaltres evidentment tenim la nostra opinió i ens sembla doncs que és
molt lamentable el que està passant. Per tant, doncs en prenem nota. Sí, senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: Un prec al senyor alcalde, de forma verbal senyor alcalde ens agradaria
que pogués assumir un compromís a la passada Comissió Informativa de Territori i
Urbanisme vostè va portar el dictamen per autoritzar la festa dels correbous al parc del
Gran Sol. Nosaltres en aquella comissió vam demanar que es fes vot individual i secret,
vostè fent ús de les atribucions que té com alcalde ha retirat el dictamen del Ple,
interpretem...
SENYOR ALCALDE: Senyor Mañas, el dictamen no es va arribar a presentar en el Ple, ai,
a la Comissió, no es va debatre a la Comissió, siguem concrets, no es va plantejar a la
Comissió, anava a l’Ordre del Dia i es va retirar. Per tant, no es va arribar a plantejar a la
Comissió.
SENYOR MAÑAS: D’acord, jo li faig un prec, s’anava a fer, no es fa, vostè ho autoritzarà
per decret. El prec que li fem és molt senzill. Aquest és un tema que vostè com sap genera
polèmica, hi ha qui defensem que és un maltractament als animals com és el cas del nostre
grup, hi ha qui defensa que no, però és un tema que genera polèmica a la societat i a la
ciutat, més enllà dels posicionaments de cadascú. Hi ha una possible solució que
l’associació de veïns quan hem parlat amb ells, la gent de la plataforma Badalona sense
correbous. L’associació de veïns hi està d’acord i també hi dóna suport, que és que
l’Ajuntament programi una activitat central de les festes en el Parc del Gran Sol i si s’arribés
a aquest acord aquesta associació de veïns deixaria de fer una festa que actualment
genera polèmica i divisió. Segurament vostè està d’acord amb mi, que quantes menys
polèmiques i divisions hi hagi a la societat millor. Per tant, d’això de poder fer una activitat
cultural important al Parc del Gran Sol, fa anys que en parlem, no és només una qüestió del
seu govern, fa anys que s’hi arrossega, però nosaltres el prec que li fem és, agafi el “toro”
per les banyes mai millor dit, passem òbviament, perquè ja està programat aquesta festa
dels correbous, però asseguis amb aquesta associació de veïns i tindrà el suport d’aquest
grup i de la Plataforma Badalona sense correbous, perquè així em consta perquè hi pugui
haver una activitat cultural al Parc del Gran Sol que posi fi a una festa que no toca ara que
pugui el debat de si és bona o no és bona, però que genera polèmica en el sí de la societat.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, miri senyor Mañas agraeixo el to i li dic de debò, més enllà de
discrepar, miri, jo amb l’associació de veïns del Gran sol m’he reunit en els darrers mesos
un parell o tres de vegades a la seva seu per parlar de temes de barri i un dels temes que
hem parlat ha estat a l’últim reunió que deu fer un mes i mig, el tema dels correbous, de les
“vaquillas”. Aleshores, a mi l’associació no m’ha manifestat això, ser que es va parlar en
algun moment que vostè ho ha plantejat, però a mi l’associació m’ha manifestat al contrari,
que són unes festes de tradició i que els agradaria mantenir i que demanaven suport
Escolti, jo dir-los i vostè sap que el que li estic dient o pot compartir o no, però sap que és
Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 2 / 29-01-13 pag. 95
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

cert. Jo sóc una persona que defensa, que sóc totalment contrari al maltractament dels
animals i ho sap també l’associació que aquí hi ha l’Oscar. Jo crec que he demostrat en
més d’una ocasió una certa sensibilitat en aquest aspecte, on està la discrepància, que jo
crec que, miri jo, la festa de les “vaquilles” els correbous, no, dels bous de LLefià jo no hi
havia anat mai, per què, perquè jo tenia aquesta impressió que vostè diu, que hi havia
maltractament físic. I no hi havia anat mai fins fa tres o quatre anys vaig anar-hi un dia
perquè m’ho van demanar, ves, ves. Vaig anar-hi i vaig veure que el que em deien és
veritat, o sigui que maltractament físic no n’hi havia cap perquè està prohibit literalment
tocar l’animal, el que veiem en alguns pobles que passa que estiren la cua i que s’hi tiren a
sobre i tal, està rotundament prohibit, els ho puc garantir. Aleshores vaig quedar sorprès
gratament, sí que n’hi ha alguns que salten, alguns se’n porten una cornada i la gent riu i
s’ho passa bé, però no hi ha contacte físic, no n’hi ha cap. Per tant, home, vaig dir, si és
així, escolta, es pot compartir o no, però no hi ha maltractament físic. Miri, nosaltres hi ha el
Decret aquest, nosaltres aquest any l’autoritzarem, i els ho dic amb sinceritat, si l’associació
vol anar en aquesta línia, que a mi no m’han manifestat fa un mes i mig. Escolti, hi ha un
acord, jo no tinc cap interès especial ni molts menys, ni molt menys, es busca un acte
alternatiu em sembla fantàstic, però seiem-nos de debò i plantegem-ho de debò de cara a
l’any que ve i jo no tindré cap tipus de problema, ara el que no pot ser és que hi hagi una
demanda per part d’una part del barri, per l’associació de veïns i després es digui que
l’associació està disposada a un altre acte alternatiu, com a mínim a mi això no se m’ha
traslladat oficialment i coincideixo també amb vostè que és un tema que genera una certa
controvèrsia i que hi ha opinions de tots colors acceptables tots. Per tant, si això és així jo el
convido que vostè amb l’associació doncs de cara al proper any es plantegi amb temps
suficient una alternativa i per part d’aquest alcalde no hi ha cap tipus de problema. Següent
pregunta, no n’hi ha cap més, doncs moltes gràcies.
SENYOR SAGUÉS: Estem en un Ple i...
SENYOR ALCALDE: És la tercera, no en tenen més.
SENYOR SAGUÉS: Sí, sí, és la tercera.
SENYOR ALCALDE: Els que són del Madrid estan, que marxi, no perquè l’interventor
aleshores hauria de marxar.
SENYOR SAGUÉS: Ho sento per qui sigui aficionat al futbol no sé. És un prec també que
suposo que tant li puc fer a l’alcalde com al senyor Jurado diria. El prec és que convoquin
com més aviat millor la Comissió Tècnica Ciutadana de Sant Crist que es va aprovar fa ja ni
sé quan, crec que ja s’arrossega des del mandat anterior, després la varem tornar aprovar
en aquest mandat i ja toca que la convoquin. Per tant, la pregunta és quan la convocaran o
el prec és convoquin-la ja, no sé si hi ha alguna explicació perquè no s’ha convocat encara.
SENYOR ALCALDE: Durant aquest mes de maig em comprometo que es convoqui. Molt
bé, moltes gràcies i bones Festes de Maig a tothom.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les vint-i-una hores, de la qual com secretari
general acc., dono fe.

Vist i Plau
Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Albert Müller i Valentí
SECRETARI GENERAL ACC.
(p.d. res. 24-09-12)
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