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Nota de premsa

Aprovat inicialment el Pressupost General per a
l’exercici de 2010 de l’Ajuntament de Badalona i dels
seus organismes autònoms
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, de forma inicial, en la sessió
ordinària celebrada el dimarts 24 de novembre, el Pressupost General per a
l’exercici de 2010 de l’Ajuntament de Badalona i dels seus organismes
autònoms.
El pressupost de l’Ajuntament de Badalona per al 2010 ascendeix a la
quantitat de 162.497.757,87 euros. En relació al 2009, el pressupost del
proper exercici presenta un decreixement d’un 0,62% com a conseqüència
dels efectes de la crisi econòmica sobre els ingressos de l’Ajuntament.
La confecció del pressupost municipal del proper any, marcat per l’austeritat,
té com a objectiu incrementar la protecció social, mantenir el rigor en les
finances públiques i la inversió en l’espai públic.
Hi ha diversos factors que han estat determinants en l’elaboració d’aquest
pressupost, com una caiguda sense precedents dels ingressos propis, una
reducció molt important dels recursos econòmics que l’Estat transfereix als
municipis, la millora del finançament dels serveis socials d’atenció primària i
la creació del Fons Estatat per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.
El pressupost general consolidat de l’Ajuntament, compost pel pressupost de
la pròpia entitat, organismes autònoms i societats que d’ella depenen, se
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situa en els 278.812.174,53 euros, una quantitat inferior en un 1,04%
respecte al 2009.
Pressupost
Ens
Ajuntament
Patronat de la Música de Badalona
Institut Municipal de Serveis Personals
Museu de Badalona
Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació
Badalona Serveis Assistencials, SA
Badalona Comunicació, SA
Reactivació de Badalona, SA
Ens de Gestió Urbanística, SA
Transferències internes
Total Pressupost General consolidat

2010
162.497.757,87
3.264.313,63
23.751.759,96
1.470.050,00
3.366.682,00
78.021.701,83
3.729.939,74
1.331.000,00
23.137.231,50
21.758.262,00
278.812.174,53

Variació
s/2009
-0,62%
0,20%
0,48%
0,58%
13,92%
-1,72%
9,59%
-10,98%
-1,76%
-1,04%

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

Badalona, 25 de novembre de 2009
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Badalona disposarà de més places per a infants de 0
a 3 anys amb la construcció de dues noves escoles
bressol i l’ampliació d’una altre
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària
celebrada el dimarts 24 de novembre l’encàrrec de gestió a l’empresa
municipal Ens de Gestió Urbanística, SA (ENGESTUR) la realització de les
activitats relatives a l’aixecament topogràfic i la redacció del projecte bàsic de
dues noves escoles bressol, situades al carrer de la Indústria, 37, i al carrer
de la Ciència, 17, i ampliació d’una ja existent, l’escola bressol Nero Nas, del
carrer de Londres de Badalona, per un import total estimat de 120.231,89
euros IVA inclòs i que suposarà la creació, aproximadament, d’unes 362
noves places per als infants de 0 a 3 anys segons els detalls següents:
- La nova escola bressol, que s’ubicarà al passatge situat entre el carrer de la
Indústria i el carrer d’Eduard Maristany, darrera de la plaça d’Ernest Lluch,
preveu acollir 107 infants i el valor estimat dels treballs abans esmentats és
de 32.767, 88 €.
- L’ampliació de l’escola bressol Nero Nas, situada al carrer de Londres 1218, que en l’actualitat té la capacitat per a 41 infants de 0 a 3 anys, acollirà,
després de l’ampliació, a 107 nens i nenes més. El valor estimat dels treballs
de 43.777,96 €.
- I, per últim, la nova escola bressol al carrer de la Ciència, número 17,
preveu acollir 148 infants i el valor estimat dels treballs és de 43.686,05 €.
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El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables del tots els grups
municipals.

Badalona, 25 de novembre de 2009
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Aprovades inicialment les bases reguladores del XIIè
Concurs pel Disseny del Dimoni de les Festes de Maig
2010, Crema’l tu! de Badalona
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, de forma inicial, en la sessió
ordinària celebrada el dimarts 24 de novembre, les bases reguladores del
dotzè Concurs pel Disseny del Dimoni de les Festes de Maig 2010, Crema’l
tu!
Les referides bases són les següents:
“1. L’Ajuntament de Badalona, per mitjà de l’Àrea de Cultura i Patrimoni
Cultural, té la intenció de convocar el dotzè concurs Crema’l tu!, disseny de la
figura del dimoni que cremarà a les Festes de Maig 2010.
2. Estarà obert a tots els participants més grans de 16 anys que s’hi vulguin
presentar. Hauran de lliurar un o més originals en paper o cartolina de mida
DIN A-3, en color i a escala, que detalli una vista frontal i una lateral de la
figura, i una proposta del pedestal sobre el qual es recolzarà la construcció.
3. Les obres aspirants han de ser originals i inèdites, i el disseny del dimoni
ha de complir conceptualment l’esperit dimoniaire que ens identifica, i
tradicionalment es caracteritza perquè el disseny tingui un contingut
al·legòric, crític o irònic sobre aspectes de la realitat actual o històrica.
4. D’acord amb la tradició, la figura del dimoni s’ha de concebre com un
monument en flames. Si el disseny de la figura és estilitzat, la base ha de ser
d’una amplada suficient perquè es pugui subjectar dret ja que la figura, una
vegada construïda, tindrà una alçada aproximada d’entre 10 i 15 metres. Els
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dissenyadors han de tenir en compte aquest fet a l’hora de concebre el
disseny i la seva estructura.
5. El guanyador/a de l’edició anterior no és podrà presentar a l’edició
d’enguany.
6. Per imperatius de la construcció de la figura, l’Àrea de Cultura i Patrimoni
Cultural, en col·laboració amb l’artista, es reserva el dret de modificar el
disseny de l’obra guanyadora.
7. Caldrà presentar els originals dins d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi
ha de constar el títol del concurs i un lema o pseudònim propi o al·lusiu a
l’autor. A l’interior d’aquest sobre hi ha d’haver un altre sobre més petit,
tancat, a l’exterior del qual hi ha de figurar el mateix lema o pseudònim, i a
l’interior, en un full, hi ha de constar la identificació de l’autor: nom, cognom,
adreça, telèfon, i correu electrònic, si es disposa.
8. El disseny guanyador tindrà un reconeixement públic, ja que posteriorment
a la resolució del veredicte, un constructor donarà forma al dibuix i es
plantarà a la platja uns dies abans de la Cremada, a la vista de tota la
ciutadania. El premi en metàl·lic per al disseny guanyador es determinarà en
la resolució d’aprovació de la convocatòria.
9. El jurat qualificador el formaran: un secretari sense dret a vot i els
membres del jurat que es determinaran en la resolució d’aprovació de la
convocatòria.
10. L’Ajuntament donarà a conèixer el veredicte del concurs mitjançant una
nota de premsa. La decisió del jurat serà inapel·lable. El jurat es reserva el
dret de declarar desert el concurs i la llibertat per decidir-ne, per altres vies, la
resolució.
11. L’Ajuntament de Badalona tindrà els drets d’utilització comercial de la
imatge del Dimoni i el benefici del qual serà reinvertit en un motiu cultural.
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12. El fet de concórrer al concurs pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes
bases. Qualsevol situació no prevista, com també la interpretació de
l’articulat, serà resolta pel jurat.
13. Caldrà trametre els originals a l’Àrea de Cultura i Patrimoni Cultural
(edifici El Viver, plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12, 2a planta. 08911
Badalona, de 9 a 15 h). El termini de presentació es determinarà en la
resolució d’aprovació de la convocatòria. L’obra guanyadora i les finalistes
restaran en propietat de l’Ajuntament. Les obres no distingides es podran
recollir al mateix lloc on s’han lliurat, un mes després de la proclamació
pública del disseny guanyador i en el termini de tres mesos.”

El dictamen s’ha aprovat per unanimitat.

Badalona, 25 de novembre de 2009
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Aprovades inicialment les bases reguladores dels
Premis Literaris Ciutat de Badalona
El consistori badaloní crea el premi Ciutat de Badalona de
Teatre Breu: Inicia’t
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, de forma inicial, en la sessió
ordinària celebrada el dimarts 24 de novembre, les bases reguladores dels
Premis Literaris Ciutat de Badalona i la creació d’un nou guardó: el premi
Ciutat de Badalona de Teatre Breu: Inicia’t.
Les referides bases són les següents:
“1. Objecte.Les presents bases tenen la finalitat de regular la concessió, mitjançant
concurs públic, dels premis literaris atorgats per l’Ajuntament de Badalona
que, a partir d’ara, es coneixeran de manera genèrica com a “Premis Literaris
Ciutat de Badalona”, denominació que s’afegirà als següents:
-Premi de Narrativa: Premi Països Catalans - Solstici d’estiu.
-Premi de Narrativa Juvenil.
-Premi Betúlia de Poesia: Memorial Carme Guasch.
-Premi de Teatre Breu: “Inicia´t”.
2. Principis.L’atorgament d’aquests premis per part de l’Ajuntament de Badalona
s’exerceix en l’àmbit de les seves competències de foment en l’àmbit de la
cultura i de conformitat amb els principis de publicitat, objectivitat, lliure
concurrència i igualtat, i amb adequació a la legalitat pressupostària.
3. Requisits.Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12, planta baixa
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3.1. Generals.Les obres que es presentin per a qualsevol dels anteriors premis hauran de
ser originals i inèdites i estar escrites en llengua catalana.
3.2. Específics del premi “Ciutat de Badalona de Narrativa - Premi Països
Catalans-Solstici d’estiu”.Podran ser presentades al Premi “Ciutat de Badalona de Narrativa: Premi
Països Catalans - Solstici d’estiu”, totes les obres en prosa, adreçades a un
públic adult. L’obra haurà de tenir una extensió d’entre 100 i 300 pàgines
mida DIN-A4 (210x297mm), impreses per una sola cara i a doble espai.
3. 3. Premi “Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil”.Podran ser presentades al Premi “Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil”,
totes les obres en prosa, adreçades a un públic juvenil. L’obra haurà de tenir
una extensió d’entre 50 i 100 pàgines mida DIN-A4 (210x297mm), impreses
per una sola cara i a doble espai.
3. 4. Premi “Betúlia de Poesia: Memorial Carme Guasch”.Podran ser presentades al Premi “Betúlia de Poesia: Memorial Carme
Guasch”, totes les obres poètiques. L’obra haurà de tenir una extensió
d’entre 250 i 500 versos, presentats en pàgines mida DIN-A4 (210x297mm),
impreses per una sola cara i a doble espai. Pot tractar-se d’un únic poema o
d’un recull de poemes.
3. 5. Premi “Ciutat de Badalona de Teatre Breu: Inicia’t”.Podran ser presentades al Premi “Ciutat de Badalona de Teatre Breu:
Inicia’t”, totes les obres teatrals. L’obra haurà de tenir una extensió d’entre 25
i 35 pàgines mida DIN-A4 (210x297mm), impreses per una sola cara i a
doble espai.
4. Convocatòria.La convocatòria de cada un dels premis es farà mitjançant decret d’alcaldia, a
proposta de l’àmbit o àrea amb atribucions en matèria de cultura, que es
publicarà en un mitjà de comunicació escrita de difusió de caràcter nacional i
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a la pàgina web de l’Ajuntament. En aquest decret es determinarà, entre
d’altres qüestions, el termini de presentació, la composició del jurat i la
dotació dels premis econòmics (d’acord amb els principis d’adequació i
suficiència pressupostària i de competència de l’òrgan per a la despesa).
5. Termini de presentació.El termini durant el qual les persones autores de les obres als diferents
“Premis Literaris Ciutat de Badalona” podran presentar-les no podrà ser
inferior a 20 dies.
6. Presentació de les obres.6.1. El lloc on hauran de presentar-se les obres i les condicions de la
presentació es faran a través de la corresponent convocatòria. En tot cas, les
obres hauran de presentar-se, indicant el premi al que aspiren i dins del
termini establert per a la convocatòria corresponent.
6.2. El nombre de còpies de l’obra a presentar es determinarà a través de la
convocatòria i, en tot cas, no ultrapassaran els set exemplars. Les còpies
hauran de ser perfectament llegibles, i a la coberta dels mateixos s’hi ha de
fer constar solament el títol corresponent i mai el nom de la persona autora.
6.3. A l’original caldrà adjuntar-hi una un sobre tancat (que solament s’obrirà
en cas de resultar l’obra guanyadora), dins la qual hi constaran les següents
dades:
a) Nom i cognoms de la persona autora i el telèfon, així com també la
fotocòpia del document d’identificació oficial (DNI, passaport o qualsevol altre
document identificatiu oficial) i també la identificació del mitjà preferent o del
lloc que s’assenyali per a les notificacions.
b) Manifestació expressa del caràcter original i inèdit de l’obra que es
presenta i del compromís de no retirar-la del concurs una vegada presentada,
sens perjudici d’allò establert a l’apartat 2 de la base que fa referència a les
exclusions.
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c) Manifestació expressa de la titularitat de la persona autora sobre tots els
drets de l’obra i que la mateixa es troba lliure de càrregues o limitacions als
drets d’explotació.
d) Manifestació expressa d’acceptació de la persona autora de les presents
bases i el contingut de la convocatòria del premi corresponent.
e) Lloc i data.
f) Signatura de la persona autora.
7. Autoria, originalitat i divulgació de les obres.La presentació d’una obra a concurs implica per part de la persona autora:
7.1. El consentiment a la divulgació de l’obra presentada.
7.2. La garantia per part de la persona autora, amb total indemnitat per a
l’Ajuntament de Badalona, de l’autoria i l’originalitat de l’obra presentada, i de
que aquesta no és còpia ni modificació total o parcial d’una altra obra pròpia
o aliena.
7.3. La garantia per part de la persona autora, amb total indemnitat per a
l’Ajuntament de Badalona, del caràcter inèdit a tot el món de l’obra
presentada i de la titularitat en exclusiva i sense limitació alguna de tots els
drets d’explotació sobre la mateixa i davant de tercers.
8. Exclusions.8. 1. No poden presentar obres aquelles persones autores que haguessin
obtingut el respectiu premi en edicions anteriors. De la mateixa manera, no
podran presentar-se obres de persones que hagin mort abans de la
convocatòria.
8. 2. Si entre la finalització del termini de presentació i la concessió del premi,
alguna de les obres presentades fos mereixedora d’un altre premi literari,
amb la mateixa obra que presenta a algun dels diferents premis “Ciutat de
Badalona”, la persona autora haurà de comunicar-ho a l’Ajuntament que
tindrà a la persona autora per desistida en la seva petició. Cas de que
l’interessat no faci aquesta comunicació, i si l’obra resulta guanyadora
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d’algun dels premis literaris “Ciutat de Badalona”, per decret d’alcaldia es
declararà la revocació de la concessió del premi, procedint el beneficiari al
reintegrament de les quantitats percebudes, si fa al cas, i sense dret a
indemnització.
9. Comissió de selecció.En funció del nombre d’obres presentades, es podrà constituir una comissió
integrada per personal especialitzat designat per decret de l’alcaldia, a
l’objecte de procedir a la prèvia selecció de les obres finalistes que haurà de
valorar el jurat.
10. Jurat.10. 1. El jurat és l’òrgan de caràcter col·legiat que proposarà l’atorgament de
cada un dels premis. La composició dels mateixos es determinarà lliurement
per decret d’alcaldia a proposta de l’àmbit o àrea amb atribucions en matèria
de cultura. En tot cas, el jurat haurà d’incloure persones del món literari,
acadèmic o de l’àmbit de l’edició i del gremi de llibreters. El nombre de
membres del jurat no ultrapassarà el de 7 persones, de les quals el regidor
de l’àmbit o àrea amb atribucions en matèria de cultura en serà president.
10.2. Les deliberacions del jurat seran secretes i les decisions s’adoptaran
per majoria simple, tenint el president vot de qualitat en cas d’empat.
11. Premis econòmics.11. 1. Els autors de les obres guanyadores tenen dret a un premi econòmic.
La quantia del mateix es determinarà per decret d’alcaldia a proposta de
l’àmbit o àrea amb atribucions en matèria de cultura i amb subjecció als
principis d’adequació i suficiència pressupostària i a les competències en
matèria de despesa.
11. 2. Els premis, seran atorgats a una única obra, no podent concedir exaequo. Igualment, no es podran concedir accèssits.
11. 3. La quantia econòmica dels premis estarà subjecta a la retenció en
matèria d’hisenda que legalment pertoqui.
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12. Premis deserts.El Jurat de cada un dels premis podrà no adjudicar-los i, per tant deixar-los
deserts si observés que cap de les obres presentades té un minimun eticum
de qualitat literària.
13. Publicació de les obres guanyadores.13. 1. Les obres guanyadores es publicaran en editorials de prestigi, tenint en
compte, entre d’altres qüestions, que hagin publicat, amb anterioritat, a les
seves col·leccions, títols guanyadors dels “Premis Literaris Ciutat de
Badalona”. Les editorials esmentades es determinaran a la convocatòria de
cada un dels premis que es farà mitjançant decret d’alcaldia.
13. 2. Pel que fa al Premi Literari de Teatre Breu Inicia’t, a més a més, l’obra
guanyadora es podrà representar total o parcialment (en funció de les
característiques tècniques de l’obra). La decisió de portar a terme la
representació és discrecional i correspondrà a l’àmbit o àrea amb atribucions
en matèria de cultura.
14. Caràcter de la decisió del jurat i concessió del premi.La decisió del jurat, que té caràcter d’inapel·lable, es proposarà a l’alcaldia,
que formalment atorgarà el premi mitjançant resolució.
15. Originals no premiats.Els originals no premiats i les seves còpies no es tornen.
16. Inscripció dels drets en registres públics.16. 1. Resta sota l’exclusiva responsabilitat de la persona autora la inscripció
de l’obra presentada a qualsevol dels premis en el Registre de la Propietat
Intel·lectual, així com els efectes de la manca d’inscripció davant de tercers.
16. 2. La persona autora de l’obra guanyadora s’obliga a signar els
documents necessaris per tal de que els drets cedits a l’Ajuntament de
Badalona, restin inscrits en el Registre de la Propietat Intel·lectual i en
qualsevol altres registres públics nacionals o de caràcter internacional.
17. Revocació dels premis.-
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L’Ajuntament

de

Badalona

podrà

revocar

els

atorgats

i

exigir

el

reintegraments de les quantitats econòmiques percebudes, sense dret a
indemnització, si les obres guanyadores fossin mancades d’alguns dels
requisits assenyalats en aquestes bases, particularment si no fossin inèdites
o originals. També podrà executar les mateixes facultats en allò previst a
l’apartat 2 de la base vuitena.
18. Vigència.Les presents bases entraran en vigor el dia següent a la seva publicació i
regularan la concessió dels “Premis Literaris Ciutat de Badalona” fins que les
mateixes es deroguin o siguin modificades”.

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

Badalona, 25 de novembre de 2009
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S’aprova definitivament el reglament del Registre de
Sol·licitants d’Habitatge amb protecció oficial de
Badalona
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat definitivament en la sessió
ordinària celebrada el dimarts 24 de novembre el reglament del Registre de
Sol·licitants d’Habitatge amb protecció oficial de Badalona, una base de
dades amb la informació general dels sol·licitants d’habitatge amb protecció
oficial.
Es tracta d’un aplicatiu informàtic únic comú al de la Generalitat de Catalunya
(dades dels ingressos dels membres de la unitat de convivència, edat,
gènere, procedència...). El reglament estableix els procediments generals
d’adjudicació d’habitatges amb protecció oficial. És requisit imprescindible
estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge per poder ser
adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial.
Les funcions del registre són: proporcionar informació sobre les necessitats
reals d’habitatge protegit en el municipi, podent dimensionar així la demanda
real d’habitatge i les seves tipologies; proporcionar en tot moment les dades
actualitzades i reals dels sol·licitants d’habitatge del municipi, creant una
base operativa per a les convocatòries d’adjudicació d’habitatge amb
protecció oficial que es vagin iniciant i crear una eina de control comuna i
coordinada per la Generalitat de Catalunya (Registre Únic) que garanteixi
una adequada gestió del parc d’habitatges protegits i un control públic rigorós
en la seva adjudicació i transmissió, i alhora impedeixi pèrdues d’informació i
l’eventual inscripció fraudulenta d’una mateixa persona en més d’un municipi.
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El reglament del registre regula: la inscripció a aquest (requisits,
documentació, procediment d’inscripció, vigència, modificacions, baixes...);
l’adjudicació d’habitatges amb protecció oficial (sobre sòl públic o privat i
sobre sòl de reserves o sòl lliure); el procediment d’adjudicació d’habitatges
amb protecció oficial (identificació dels habitatges, llistat provisional i definitiu
d' admesos, llistat de reserva, sorteig, adjudicació, compra – venda,
ocupació...); els habitatges socials destinats a emergències socials
(sol·licituds, procediment d’adjudicació, criteris de valoració d’adjudicació...);
altres procediments (segones transmissions, dret d’opció i retracte); i el fitxer
de dades del registre (estructura, dades, protecció de dades...).
Una vegada inscrits en el registre, i per a cada sorteig d’habitatge amb
protecció oficial que s’iniciï, es determinaran unes bases d’adjudicació
especifiques en funció de les característiques dels habitatges (segons règim,
lloguer

o

compra,

tipologies,

adaptats,...),

que

desenvoluparan

els

procediments generals d’adjudicació determinats en el reglament del registre.
Per defecte, tots el sol·licitants d’habitatge inscrits en el registre, seran
considerats com a sol·licitants provisionals admesos per a participar en cada
sorteig que es celebri.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables del tots els grups
municipals.

Badalona, 25 de novembre de 2009
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Nota de premsa

Aprovades inicialment les bases reguladores
específiques per a l’atorgament de subvencions per
rehabilitació d’edificis d’ús residencial en l’àmbit de
Badalona Sud l’any 2010
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, de forma inicial, en la sessió
ordinària celebrada el dimarts 24 de novembre, les bases reguladores
específiques per a l’atorgament de les subvencions per a la rehabilitació
d’edificis d’ús residencial en l’àmbit de l’Àrea de Badalona Sud, per la
convocatòria de l’any 2010.
D’aquesta manera s’aproven les bases que permetran als veïns i les
comunitats de propietaris dels barris de Sant Roc, Artigues i El Remei acollirse a les subvencions per a la rehabilitació finançades per l’Ajuntament i la
Generalitat en el marc de la Llei de Barris 2007-2011.
Al barri de Sant Roc les comunitats de propietaris dels edificis del Grup
Maresme podran sol·licitar la subvenció per instal·lar un nou ascensor o
renovar l’existent, així com per a dur a terme obres de supressió de barreres
arquitectòniques.
Als barris d’Artigues i El Remei es podran demanar subvencions per a la
reparació de cobertes i façanes, intervenir en patologies estructurals, i
millorar les instal·lacions col·lectives dels edificis, la seva eficiència
energètica i l’estalvi en el consum d’aigua.
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La subvenció serà d’entre un 40 i un 60 per cent del pressupost protegible de
les obres, amb un màxim per habitatge o local en funció del tipus
d’intervenció. L’Ajuntament de Badalona, mitjançant l’empresa pública
ENGESTUR, SA i amb la col·laboració del Consorci Badalona Sud, al igual
que en les convocatòries dels anys anteriors, seguirà tenint en funcionament
el punt d’informació específic a l’àmbit de Badalona Sud per a la gestió
administrativa i tècnica d’aquest programa, situat a la plaça de Sant Roc 40,
local 3, els dilluns de 16.30 a 19 hores i els dimecres de 10 a 13 hores.
També es podrà acudir a l’Oficina Local d’Habitatge de Badalona de dilluns a
dijous de 9.30 a 14 hores i de 16 a 17 hores i divendres de 9 a 14 hores.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables del tots els grups
municipals.

Badalona, 25 de novembre de 2009
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Nota de premsa

Moció per reiterar el suport a la tasca que, des de la
seva implantació fa deu anys, desenvolupa la Defensa
de la Ciutadania de Badalona
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària
celebrada el dimarts 24 de novembre, una moció per reiterar el suport a la
tasca que, des de la seva implantació fa deu anys, desenvolupa la Defensa
de la Ciutadania de Badalona.
La moció proposa els següents acords:
1.- Ratificar el suport de tots i cadascun dels regidors a la tasca que
desenvolupa Defensa de la Ciutadania de Badalona, tot comprometent-se a
tenir molt en compte les recomanacions, consells o suggeriments que
aquesta institució pugui formular.
2.- Seguir divulgant i donant a conèixer la tasca d’aquesta Institució entre la
ciutadania i les entitats del municipi, convidant-les a fer-ne un bon ús i a
respectar-la.

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

Badalona, 25 de novembre de 2009
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Moció amb motiu del Dia Internacional contra la
Violència Vers les Dones
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària
celebrada el dimarts 24 de novembre, una moció amb motiu del Dia
Internacional contra la Violència Vers les Dones.
La moció proposa els següents acords:
1.- Donar suport el desplegament efectiu de la Llei del dret de les dones a
eradicar la violència masclista assegurant l’equitat territorial de la resposta
davant la violència masclista, especialment en l’àmbit de l’atenció sanitària i
d’assistència integral.
2- Continuar garantint el suport institucional a les entitats de dones
implicades en l’eradicació de la violència masclista.
3.- Reclamar més mesures socials i preventives perquè la integralitat suposa
una perspectiva més ambiciosa que les mesures penals, en camps com ara
l’educació en valors i la conscienciació.
4.- Demanar al Govern espanyol i al Govern de Catalunya que continuï
l’esforç que s’està fent en el finançament de les lleis contra la violència
masclista i millorar la coordinació i dotació de recursos a les administracions
que tenen competències i els agents socials implicats en els àmbits de
l’atenció i la prevenció.
5.- Instar al Govern de la Generalitat a continuar i a intensificar l’esforç en
l’àmbit sanitari i en l’àmbit judicial adreçat a tot els personal amb
competències en aquesta matèria, amb formació i accions.
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6.- Demanar que el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
disposi dels mitjans materials adequats i amb personal suficient i especialitzat
en matèria de violència vers les dones.
7.- Traslladar la necessitat d’incorporar en el desplegament de la Llei del dret
de les dones a l’eradicar la violència masclista, la garantia del dret a la
reparació i la posada en marxa de la Xarxa d’atenció i recuperació integral.
8.- Manifestar la necessitat de garantir els drets de les dones migrades
víctimes de la violència masclista en situació administrativa irregular en la
reforma de la llei d’estrangeria per tal que denunciar a l’agressor no sigui
motiu d’expulsió si no aconsegueixen una ordre de protecció i una sentència
que acrediti la violència patida.
9.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat
espanyol, als Grups Parlamentaris del Congrés, a l’Institut Català de les
Dones, al Consell de Dones de Catalunya i al Consell Municipal de la Dona.

La moció s’ha aprovat per unanimitat.

Badalona, 25 de novembre de 2009
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