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Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
24 de novembre de 2015
18:00
ACTA

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial en 1ª convocatòria.
ASSISTENTS:
Alcaldessa
Regidors/es

Secretària
Interventor
Tresorera

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater Díaz
Javier López Cegarra
Fàtima Taleb Moussaoui
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Àlex Mañas Ballesté
Ma. Ángeles Gallardo Borrega
Xavier Garcia Albiol
Ramón Riera Macia
Mª Jesús Hervàs Mínguez
Sònia Egea Pérez
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
Rosa Bertran Bartomeu
Daniel Gràcia Álvarez
Joan Walter Fibla
Cristina Agüera Gago
Alejandro Pastor López
Concepció Botey i Teruel
Rubén Guijarro Palma
Teresa González Moreno
Ferran Falcó Isern
Jordi Subirana Ortells
Juan Miguel López González
Catalina Victory Molné
Julián Álamo Guijarro
Lluïsa Osa Farré

ORDRE DEL DIA
Aprovar l’acta número 14 corresponent a la sessió ordinària que va tenir el 27 d’octubre de
2015.
Declaració institucional de suport a la resposta que l'Ajuntament de Sta. Coloma de
Gramenet dóna al Ministeri de Medi Ambient en relació amb el projecte de línia de molt alta
tensió (MAT) al Barcelonès Nord.
I.- PART RESOLUTIVA
1. Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2014.
2. Aprovar diversos reconeixements de crèdit extrajudicials.
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3. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.
4. Modificar el pressupost de l'Ajuntament 2015, en pròrroga del de 2014.
5. Aprovar l'alliberament de la despesa autoritzada per a l'any 2015 del servei de
manteniment de zones verdes, solars, franges de prevenció d'incendis i arbrat i
palmeres d'àmbit urbà de Badalona, dividit en dos lots.
6. Aprovar l'alliberament de la despesa autoritzada per a l'any 2015 del servei de neteja
viària, recollida i trasllat de residus sòlids urbans i deixalleries de la ciutat de Badalona.
7. Resoldre el Recurs de Reposició interposat pel Secretari General de la Secció Sindical
CCOO contra les bases de la convocatòria pública del procés de provisió del lloc de
treball de personal directiu de coordinador/a de Govern.
8. Resoldre el Recurs de Reposició interposat pel Secretari de la secció de CATAC-IAC
contra les bases de la convocatòria pública del procés de provisió del lloc de treball de
personal directiu de coordinador/a de Govern.
9. Delegar la competència Plenària de a la Junta de Govern Local en sessió pública la
celebració dels sortejos públics per a la formació de les meses durant la celebració de
eleccions.
10. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa referent al canvi de un membre de la
Comissió Informativa de Badalona Democràtica.
11. Donar compte de la designació de l'alcaldessa com a patrona de la "Fundació Institut
Guttmann, Fundació Privada".
Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
12. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista any 2014,
presentada per l'entitat ASPANIN.
13. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista any 2014,
presentada per l'entitat Càritas Diocesanas de Barcelona.
14. Aprovar diversos reconeixements de crèdit.
15. Constituir la Comissió representativa-institucional dels Plans Educatius d'Entorn.
Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
16. Adjudicar la concessió de les parades 22,25,26 i 27 Mercat municipal Sant Roc per
procediment negociat sense publicitat.
17. Adjudicar la concessió de les parades 19, 24, 27, 55, 65, 66 i 68 del Mercat municipal
La Salut per procediment negociat sense publicitat.
18. Aprovar diversos reconeixements de crèdit a favor de Barcelona de Iluminación
BARNALLUM, SL, i d’instal·lacions NYCSA, SL , per a treballs efectuats de lloguer,
transport, lliurament i instal·lació d'enllumenat nadalenc campanya 2014.
19. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit a favor de diferents empreses per al
pagament de factures corresponent a diversos subministres i serveis tramitats amb
caràcter d'urgència durant l'any 2015.
20. Aprovar dos reconeixements de crèdit, un a la FEMP i l'altra a la Direcció Gral. de
Costas del Ministerio de Medio Ambiente.
21. Aprovar les factures presentades per ACSA SA corresponents a l’actualització de
preus del servei de manteniment de paviments i clavegueram durant els períodes de
juliol-desembre 2010 i de gener a agost 2012.
22. Donar per verificat el nou text refós de la Modificació del Pla general metropolità al barri
de Coll i Pujol.
23. Delegar a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs les competències per resoldre la
llicència d'enderroc de l'edifici de la Sala de Turbines de l'antiga central tèrmica.
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Proposicions urgents
1. Rectificar l’error material en les Bases de la convocatòria de les subvencions municipals
a entitats veïnals.
2. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors per actuacions d'obres i
serveis.
3. Recuperació del 26,23 % de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012.
4. Modificar el pressupost de l'Ajuntament 2015, en pròrroga del de 2014.
5. Aprovar un reconeixement de crèdit en relació a la permuta de béns immobles
realitzada entre aquest Ajuntament i Engestur, SA i el Ministeri de Treball i Immigració.
6. Aprovació i atorgament de bonificacions sobre els preus públics liquidats per utilització
d'instal·lacions esportives municipals als clubs integrants de l'entitat Badalona Bàsquet
Base.
7. Aprovació de la minuta del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Badalona i
els Clubs de bàsquet integrants de l'entitat Badalona Bàsquet Base, per al foment de
l'esport de base de la Ciutat.
II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
Mocions dels Grups Polítics Municipals
1. Moció que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida
i Alternativa, en defensa de la qualitat de l'aire, contra el frau en les emissions, per la
planificació de la mobilitat i per l'impuls de la modernització tecnològica de la indústria
Catalana de l'automoció.
2. Moció que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida
i Alternativa, per a l'adhesió al manifest per la derogació del RD 900/2015
d’autoconsum.
3. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos), per fer un concurs
públic per la concessió del servei de manteniment dels paviments i el clavegueram de
la ciutat.
4. Moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió, de suport per tal que
l'antiga escola Llibertat tingui un ús social, educatiu i cultural.
5. Moció que presenten els grups municipals de Convergència i Unió, Partit dels
Socialistes, i Ciutadans (Ciudadanos), en suport a l'escola Ventós Mir.
6. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem
- MES, en suport de l'Escola Ventós i Mir de Badalona.
7. Moció que presenta el grup municipal de Partit Popular, en suport a l’escola Ventós Mir.
8. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, Partit dels
Socialistes i Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES, de suport a les
persones de Badalona voluntàries a Lesbos.
9. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú i Esquerra
Republicana de Catalunya - Avancem - MES, a favor de la democràcia i la llibertat i de
condemna del franquisme.
10. Moció que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida
i Alternativa per declarar Badalona ciutat lliure de glifosat.
11. Moció que presenta el grup municipal Partit dels Socialistes, en defensa de l’exercici
efectiu del dret de vot de les persones amb discapacitat intel·lectual.
12. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular en suport als treballadors de
l’empresa Valeo.
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13. Moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per al foment de l’ús de
la bicicleta a Badalona.
Intervenció dels ciutadans al Ple
Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
SENYORA ALCALDESSA: Passaríem doncs a la sessió pública del Ple. Molt bé, bona
tarda a tothom, benvinguts i benvingudes, abans de passar a fer el minut de silenci que fem
sempre per la memòria de les víctimes de la violència masclista. Dos temes d’ordre de
funcionament d’aquest Ple, com que darrerament s’allarguen molt a les nou farem una
petita aturada de deu minuts, tècnica, demanem si és possible que fins a aquesta hora,
miren de mantenir-nos si pot ser, si no si hi ha urgència, és a dir que farem aquesta petita
parada, aquest petit descans i ens hi tornarem a posar. L’altra seria respecte a l’ús dels
telèfons, que si algú té la necessitat de fer alguna trucada o la rep, que surti si us plau de la
Sala de Plens per no destorbar el funcionament del Plenari. D’acord? doncs si us sembla
ens posem drets per mantenir el minut de silenci. Passaríem a seguir l’Ordre del dia,
senyora secretària si us plau.
Aprovar l’acta número 14 corresponent a la sessió ordinària que va tenir lloc el 27
d’octubre de 2015.
Per la presidència es formula la proposta d’aprovació de l’acta número 14 corresponent a la
sessió ordinària que va tenir lloc el 27 d’octubre de 2015, la qual s’aprova per unanimitat.
SENYORA ALCALDESSA: Seguidament farem la Declaració Institucional de suport a la
resposta de l’Ajuntament. Aquest Ajuntament fa una Declaració Institucional per comunicar
al Ministerio de Agricultura, Alimentación i Medio Ambiente, consultant sobre l’oportunitat de
fer de manera simplificada l’avaluació d’impacte ambiental de l’anella metropolitana de 400
Kw pel seu pas per Santa Coloma de Gramanet.
Declaració institucional de suport a la resposta que l'Ajuntament de Sta. Coloma de
Gramenet dóna al Ministeri de Medi Ambient en relació amb el projecte de línia de
molt alta tensió (MAT) al Barcelonès Nord.
Red Eléctrica de España pretén des del juliol del 2009 tirar endavant fragmentàriament el
desplegament d’una nova anella metropolitana de molt alta tensió que afecta parcialment a
Badalona. En el cas de Santa Coloma de Gramenet, intenta executar com a projectes
autònoms una subestació (SE Gramenet), i la suposada modificació de les línies a 200kV
Sentmenat - Sant Fost - Canyet - Sant Andreu - Can Jardí, per a la connexió a 400kV
Pierola - Santa Coloma.
Des d’aquell moment, el projecte compta amb l’oposició activa de la ciutadania i del seu
Ajuntament, coordinats a través de la plataforma conjunta “Aturem la MAT”. El 9 d’octubre
de 2012 (ampliat posteriorment mitjançant escrit de 24 de maig de 2013) l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet va presentar, davant la Direcció de Medi Ambient de la
Comissió Europea, una queixa per la vulneració de la normativa ambiental comunitària en
el cas dels projectes fragmentaris citats. El 10 de juliol de 2014 la Comissió Europea va
donar la raó a l’Ajuntament i va obrir expedient sancionador a l’Estat Espanyol a l’observar
indicis greus de vulneració de la normativa ambiental comunitària. El 10 d’octubre de 2015,
representants de la companyia REE van manifestar en premsa que s’estava acabant
l’avaluació d’impacte ambiental de la MAT a Santa Coloma de Gramenet, qüestió que,
d’haver estat certa, hagués vulnerat novament la legislació ambiental, que determina que
cal consultar al territori afectat. El 13 d’octubre de 2015 l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet va rebre, de part de la Subdirección General de Evaluación Ambiental del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, un escrit on es comunicava que
REE ha sol·licitat l’inici de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada
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Aquest Ajuntament, després de les consideracions exposades fa la següent
DECLARACIÓ:
1. Reitera la seva oposició al projecte per manifestament innecessari, i recorda a Red
Eléctrica de España (REE) que a data d’avui no ha estat capaç de demostrar el contrari.
2. Recorda que REE es veu ara obligada a fer l’estudi d’impacte ambiental perquè les
institucions comunitàries van obrir expedient sancionador a l’Estat Espanyol a l’observar
indicis greus de vulneració de la normativa ambiental europea.
3. Exigeix que, tal i com les institucions comunitàries demanen, l’estudi comprengui la
totalitat de la nova línia de 400kv proposada, és a dir tota l’anella metropolitana que s’ha
intentat construir fragmentàriament.
4. Rebutja que s’intenti solventar l’estudi d’impacte ambiental per la via simplificada,
vulnerant l’esperit de la llei, menystenint el posicionament de les institucions comunitàries i
furtant a la ciutadania el dret a participar en aquest procés.
5. Dóna suport a l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en la resposta a la consulta
efectuada pel Ministerio de Medio Ambiente.
6. Trasllada aquesta declaració institucional a la DG de Medi Ambient de la UE, al
Ministerio de Industria y al Ministerio de Medio Ambiente, a la Secretaria d’Indústria de la
Generalitat de Catalunya, a la DG d’Energia i a la DG de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya y a Red Eléctrica Española.
I.- PART RESOLUTIVA
Abans d’iniciar la part resolutiva de la sessió es vota la inclusió dels vuit punts que
s’han presentat per urgència:
SENYORA ALCALDESSA: Abans d’iniciar la part resolutiva de la sessió s’ha de votar la
inclusió de vuit punts que s’han presentat d’urgència i que ja han estat informats als
portaveus dels grups. D’aquest vuits punts primer hem d’aprovar la urgència i després
estudiarem punt per punt. En primer lloc proposo que sent ja punts que s’han parlat amb els
portaveus dels grups municipals, que puguem aprovar la inclusió dels vuits punts sencera,
la urgència de la inclusió dels vuit punts.
SENYOR FERNÁNDEZ: Només dir-li alcaldessa que això sempre es feia al final de l’ordre
del dia, vull dir que no entenem perquè ara es fa al principi. Sempre ho hem fet al final, fins i
tot en anteriors Plens, el mes passat ho hem fet al final i també mostrar la perplexitat
perquè vagi una moció d’urgència, una moció no va mai d’urgència.
SENYORA ALCALDESSA: Com que no estava inclosa l’Ordre del Dia s’ha considerat que
s’havia de votar, però és cert que a la Junta de Portaveus hem acordat que entrava. En tot
cas, penso que l’ordre en aquest cas no altera els resultats i té a veure que a part d’aquests
punts estan incorporats ja, s’incorporarien a l’Ordre del Dia si la urgència s’accepta.
SENYOR FERNÁNDEZ: Jo votaria punt per punt perquè jo crec que com ha fet el company
de Ciutadans, en tots els punts no hi estem d’acord amb les urgències.
SENYORA ALCALDESSA: d’acord, jo primer demanava si ho podíem aprovar tot junt, però
en tot cas, si demaneu que els aprovem d’un a un, doncs aprovem la urgència de
presentar-los en el Ple.
1. Rectificar l’error material en les Bases de la convocatòria de les subvencions municipals
a entitats veïnals.
Votació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
2. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors per actuacions d'obres i
serveis.
Votació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
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3. Recuperació del 26,23 % de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012.
Votació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
4. Modificar el pressupost de l'Ajuntament 2015, en pròrroga del de 2014.
Votació de la urgència
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 17, dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos), Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de
Catalunya - Avancem - MES, Partit dels Socialistes i Guanyem Badalona en Comú.
Abstencions: 10, del grup municipal del Partit Popular.
5. Aprovar un reconeixement de crèdit en relació a la permuta de béns immobles realitzada
entre aquest Ajuntament i Engestur, SA i el Ministeri de Treball i Immigració.
Votació de la urgència
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
6. Aprovació i atorgament de bonificacions sobre els preus públics liquidats per utilització
d'instal·lacions esportives municipals als clubs integrants de l'entitat Badalona Bàsquet
Base.
Votació de la urgència
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 16, dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES,
Partit dels Socialistes i Guanyem Badalona en Comú.
Abstencions: 11, dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos) i del Partit Popular.
7. Aprovació de la minuta del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Badalona i els
Clubs de bàsquet integrants de l'entitat Badalona Bàsquet Base, per al foment de l'esport
de base de la Ciutat.
Votació de la urgència
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 16, dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES,
Partit dels Socialistes i Guanyem Badalona en Comú.
Abstencions: 11, dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos) i del Partit Popular.
SENYOR JURADO: Senyora alcaldessa, em permet una qüestió d’ordre. Vostè haurà vist
que a l’Acta les proposicions urgents van on van i vostè com abans ha dit ho està vulnerant
la pròpia continuïtat de l’Acta del Ple, si ens subjectem a allò que vostès mateixos firmen
serà molt més fàcil. Vostè veurà que primer les proposicions urgents són les quartes que
s’han de tractar, i ho posa a l’Acta, per tant, vull que consti que no es segueix ni el
desenvolupament de l’Acta.
SENYORA ALCALDESSA: Senyora secretària té alguna cosa a dir, si us plau.
SENYORA SECRETÀRIA: No.
Comissió Informativa de Badalona Democràtica
1. Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2014.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovació del Compte General de la Corporació, exercici 2014
Òrgan que resol: L’Ajuntament Ple
Carácter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
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Núm. expedient: 141/OGOV-59/15
Antecedents
De conformitat amb l’art. 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) en relació amb l’art. 101.3 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC), el Compte General d’aquesta Corporació
corresponent a l’exercici 2014 juntament amb els documents que l’han d’integrar, format per
la Intervenció General, va ser informat favorablement, amb caràcter inicial, per la Comissió
Especial de Comptes en sessió que va tenir lloc el 30 de setembre de 2015. Prèviament,
durant el termini de quinze dies els membres de l’esmentada Comissió varen tenir a la seva
disposició tota la documentació per tal que la poguessin examinar i consultar. L’informe de
la Comissió Especial de Comptes va ser exposat al públic per un termini de quinze dies
hàbils dies mitjançant la seva publicació al BOPB de data 9 d’octubre de 2015 i al tauler
d’anuncis municipal.
Consta en l’expedient informe de la cap de Serveis adscrita a Secretaria General, de data
10 de novembre de 2015 segons el qual: “(...) Una vegada exhaurit l’esmentat termini
d’exposició pública i el de 8 dies més legalment previst, s’ha consultat el Registre General
de l’Ajuntament, en el qual no consta la presentació de cap reclamació, objecció o
observació al Compte General informat favorablement amb caràcter inicial.”
Fonaments de dret
El procediment per a l’aprovació del Compte general de la corporació, està regulat en els
articles 116 de Llei reguladora de bases de règim local (LRBRL), i 212 del TRLRHL. La
seva formació i el seu contingut s’han d’ajustar als requisits establerts en els articles 208 i
següents del propi TRLRHL.
Un cop transcorreguts els tràmits i terminis assenyalats en els articles 101.3 del TRLMRLC i
els articles 212.1 i 212.2 del TRLRHL, d’acord amb les previsions de l’article 212.3 in fine
d’aquest últim, la Comissió Especial de Comptes ha d’examinar les reclamacions,
objeccions i observa-cions presentades, practicar, si fa el cas, les comprovacions
necessàries i emetre informe favorablement i de manera definitiva sobre aquest expedient.
L’òrgan competent per adoptar l’acord d’aprovació del Compte General, juntament amb tota
la documentació assenyalada, és el Ple de l’Ajuntament, en virtut de les atribucions que té
assignades per l’article 22.2 lletra e) in fine, de la LRBRL i l’article 212.4 del TRLRHL.
Per a l’adopció d’aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del
nombre de membres de la corporació presents en el moment de la votació, d’acord amb
l’article 47.1 de la LRBRL, esmentada.
El compte general degudament aprovat s’haurà de remetre a la Sindicatura de Comptes,
d’acord amb els articles 1 i 9 de la Llei del Parlament de Catalunya 6/1984, de 5 de març,
amb relació a les previsions de l’article 212.5 del TRLRHL.
La proposta haurà de ser informada per la Comissió Informativa de Badalona Democràtica,
d'acord amb el que disposa els articles 82.2 i 123 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprovà el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals (ROF), que en aquest cas concret actua a la vegada com a Comissió
Especial de Comptes.
D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del ROF, els responsables dels
departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els expedients que
els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució. Així mateix,
conforme a les previsions dels articles 82.2 i 123 del mateix text normatiu, més amunt
citats, la proposta haurà de ser informada prèviament de forma definitiva per la Comissió
Informativa, abans de sotmetre’s al Ple de l’Ajuntament.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor de Badalona Democràtica per tal que proposi, previ informe de la
Comissió Informativa competent, a l'Ajuntament Ple l’adopció dels següent
ACORD,
PRIMER. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Badalona, els seus organismes
autònoms i les societats mercantils dependents, referit a l’exercici de 2014.
SEGON. Comunicar aquest Acord a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
(.../,
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Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la proposta de resolució
formulada, l’Ajuntament Ple resol de conformitat i la converteix en resolució. Així mateix,
disposa que la Intervenció municipal remeti l’esmentat Compte General, degudament
aprovat, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
SENYORA ALCALDESSA: Sobre aquest punt passo la paraula al senyor Téllez, si us plau.
SENYOR TÉLLEZ: Bé, ara estem en aquella situació en què com va passar fa quatre anys,
el govern ha de presentar a la part resolutiva del Ple a l’aprovació d’uns comptes que no
són els del govern actual, si no que són els del passat. Ja va passar fa quatre anys que
l’antic govern del Partit Popular van votar-hi en contra i el senyor Albiol va dir que el primer
que s’havia de fer era negociar un nou sistema de finançament pels ajuntaments. Això es
va dir en el 2011 i avui 2015 és un debat que hem fet recorrent a les audiències públiques i
en el debat de les ordenances que hem tingut, que aquest sistema de finançament encara
està pendent de canviar. De fet no només està pendent de canviar si no que avui a data de
2015 està encara mot pitjor que en el 2014, quatre anys després del Partit Popular que
governés a l’Estat Espanyol amb majoria absoluta, estem en un sistema de finançament
local que encara li manquen recursos i que s’han fet lleis aquests quatre anys favorables a
la banca i favorables a un sistema de finançament injust. Hem heretat uns comptes que
tenen molts punts foscos i que volem enumerar per justificar la nostra intenció de vot.
L’antic govern ha gastat en despeses sense consignació pressupostària, subministraments
d’aigua d’equipaments, festivals, clientelisme, ho hem vist darrerament en aquests dies a la
premsa. Algunes d’aquestes despeses no han estat reflectides en el compte general que
avui es posa a votació i es pagaven des d’Engestur o Badalona Cultura, però ocultant
informació. Hem vist a la premsa el collaret de nedadora Mireia Belmonte, les despeses de
la capital de l’esport, alguns concerts en campanya electoral, hi ha molts serveis públics
que es presenten en continuïtat de serveis, alguns des de fa mes de cinc anys, de fet
Ciutadans ha presentat una moció en aquest sentit. En total tenim uns dotze milions d’euros
que s’han estat gestionant des de l’incompliment reiterat de la normativa de contractació, és
a dir, de manera irregular, sense contracte vigent i actualitzat, dotze milions d’euros que
s’han gestionat d’aquesta manera. També hem heretat i estan en aquests comptes 842.000
euros, repeteixo 842.000 euros que amb factures de 2012 encara avui estan en mans de
l’oficina antifrau per les irregularitats que una coordinadora de l’antic govern, va fer
arreglant-se la casa amb diners públics, de fet va ser fulminada del seu càrrec per aquest
fet. No obstant això, no estan aquests comptes heretats, el govern valora l’esforç dels
Departaments d’Intervenció, Tresoreria i Comptabilitat per tal de tancar aquests comptes de
manera correcta i per responsabilitat no votarem en contra perquè tècnicament estan ben
fets i són impecables, però la gestió econòmica de l’anterior mandat i volem que quedi clar,
ens deixa uns comptes amb una gestió pèssima i irregular i fins i tot amb 842.000 euros de
manera fraudulenta. Per tant, per tots aquests motius nosaltres argumenten des del govern
l’abstenció en aquests comptes.
SENYORA ALCALDESSA: Molt bé, seguim l’ordre, en principi l’ordre de paraules, seguim
l’ordre que teniu els grups, o si no hi ha cap grup que el demani abans, a veure si seguin
l’ordre de petit a gran com fem sempre, el grup de Ciutadans.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: El grupo de ciudadanos se abstendrá en las cuentas porqué
Ciudadanos no participó en el 2014 en el ejercicio i és lo que solemos hacer en todos los
organismos autónomos y sociedades mercantiles en los que estamos presentes cuando no
es responsabilidad nuestra.
SENYORA ALCALDESSA: D’acord, en tot cas, Convergència i Unió, en tot cas saltem, el
Partit Socialista.
SENYOR FERNÁNDEZ: Nosaltres també abstenció.
SENYOR RIERA: Senyora alcaldessa era per fer no solament manifestar el vot, si no per
aclarir, per intervenir en aquest punt de l’Ordre del Dia. El senyor Téllez ens ha fet aquí una
explicació doncs simplement política d’una cosa que són comptes i números, però no ha
estat capaç de presentar-les, l’equip de govern ha estat incapaç de presentar aquests
comptes a la Sindicatura com és preceptiu. Per tant, d’entrada qui ha actuat ja de manera
ineficaç és l’equip de govern perquè no ha presentat els comptes a la sindicatura. Pot riure
tot el que vulgui, vull dir que, pot riure tot el que vulgui, perquè ja ser que per a vostès això
és un divertiment, però per a nosaltres quan varem entrar al govern, nosaltres varem
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presentar els comptes en forma i manera i varem convocar i varem fer allò que havíem de
fer. De l’explicació que ens ha donat, no ens ha donat cap dada, no ens ha donat cap xifra,
simplement ha fet unes manifestacions dient que hi ha dotze milions d’euros malgastats o
no sé quina paraula ha utilitzat, ha parlat de dotze milions d’euros, si hi ha alguna
irregularitat, jo els exigeixo que es porti a la justícia i a més, també demano que des
d’Intervenció s’expliqui, perquè suposo que això s’ha parlat amb Intervenció. Doncs si els
pagaments i el funcionament dels comptes de l’Ajuntament, perquè aquí estem ara
aprovant els comptes de l’Ajuntament, no d’altres societats, estan ben formulades o no,
perquè clar no pot quedar aquest dubte, ja l’he dita, ja he fet la meva ... del dia, segons el
meu postulat polític i per tant, ja ha quedat bé, home no, no es pot fer una afirmació
d’aquest tipus i marxar d’aquí com aquell qui res. Jo crec que s’ha d’aclarir i ha d’explicar
d’on ha tret aquesta informació, per què l’ha treta. Com ho diu, on estan els números,
quines són les partides i si té un informe d’Intervenció avalant el que vostè està informant
en aquest Saló de Plens.
SENYORA ALCALDESSA: Senyor Téllez.
SENYOR TÉLLEZ: Si, molt ràpid, evidentment ens abstenim i no votarem en contra perquè
estem parlant d’un balanç, de quina manera s’han gestionat aquests números, de quina
manera ales números quadren i de manera tècnica ja he dit que la feina que han fet
Tresoreria, Intervenció és impol·luta i per això aquí no hi tenim res a dir. Les xifres les
traiem del mateix balanç de comptes que ha estat a exposició pública i ho pot comprovar
aquest govern i ho pot comprovar qualsevol ciutadà. Diu que no he dit cap xifra, sí he dit
dotze milions d’euros que han estat gestionant incomplint reiteradament la normativa de
contractació, s’ha dit en continuïtat de serveis, de fet el mateix senyor Juan Miguel López
presenta una moció perquè s’ha escandalitzat també quan ha vist això. Aquest govern que
comparteix aquesta escandalització 842.000 euros en factures de 2012 que encara avui
estan en mans de l’oficina antifrau. No ho dic jo senyor Riera, estan a l’Oficina Antifrau,
842.000 euros en factures de 2012. Vostès mateixos van fulminar a una coordinadora de
districte per aquesta qüestió, per tant, no ens inventem res i no diem res que no es sàpiga,
simplement estàvem argumentat perquè políticament ens abstenim en aquest balanç de
comptes. Evidentment ha sortit a la premsa que ho varem presentar tard, nosaltres i molts
ajuntaments d’aquest país, perquè quan hi ha canvis de govern i amb les eleccions a tocar
de l’estiu, nosaltres no varem considerar convenient. A més vostès recordaran que el Ple
de cartipàs varen bloquejar l’aprovació de la Comissió Especial de Comptes i la
composició de la Comissió Especial de Comptes i de les Comissions Informatives, fins que
no arribéssim a un acord d’assessors i això va fer retardar la convocatòria d’aquesta
comissió i nosaltres varem preferir convocar-les al setembre que no a l’agost, per tal de
millorar
la
transparència
de
què
la
ciutadania
pogués accedir als comptes de manera pública durant els temps que tocava. No els hem
presentat perquè s’han d’aprovar avui, a partir de demà ja es poden presentar a la
Sindicatura de Comptes, de fet ja varem avisar a la Sindicatura de Comptes de què fèiem
tard, però que no hi havia cap problema a nivell de gestió i que havia de passar el tràmit del
Ple, i a partir de demà ja es podrà enviar a la Sindicatura de Comptes i no hi haurà cap
problema.
SENYORA ALCALDESSA: Alguna paraula més?
SENYOR RIERA: qui va portar a la l’Oficina Antifrau tot el que vostè diu, varem ser
nosaltres. Per tant, no ha descobert la sopa d’all, nosaltres ho varem portar a l’Oficina
Antifrau, nosaltres varem aturar les factures que es pretenien cobrar de forma irregular. Jo
personalment vaig anar a aturar les obres, jo personalment amb la Guàrdia Urbana, no
vostè, ni l’oposició que hi havia abans, ho varem fer nosaltres directament quan varem tenir
o varem detectar que hi havia una situació irregular la varem aturar amb la presència de la
Guàrdia Urbana amb llums i taquígrafs perquè no teníem res a amagar. Nosaltres davant
de situacions irregulars hem fulminat les persones que no es varen comportar tal i com
s’havien de comportar, i per tant, no és dubtós això, l’Ajuntament no ha pagat ni un sol
euro, ni un sol euro indegudament de tota aquesta història que vostè diu, ni la cuina de
ningú, ni el menjador de ningú, ni la pica de ningú, ni cap obra de les que es varen fer
irregularment es van pagar, perquè jo em vaig negar a pagar-les per instruccions de
l’alcalde i perquè ja li torno a repetir que jo vaig anar a aturar les obres, jo amb la guàrdia
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Urbana. Per tant, aquí no hi ha cap dubte, ni hi ha cap situació; ni hi ha cap història que
puguem parlar d’irregularitat. Nosaltres varem fer les contraccions i tot el que hem fet, si
vostè té, si vostè pot demostrar que els dotze milions que diu, són irregulars, demostri-ho,
porti-ho on ho hagi de portar i faci el que hagi de fer. Nosaltres, sí que li preguntarem per
una sèrie de contractes que s’estan produint, sí que li preguntarem i que s’estan produint
sense passar per contractació, perquè aquests sí que li preguntarem i veure’m quines
explicacions ens dóna. Tots els contractes menors que hagin estat fiscalitzats, aquí veurem
qui està actuant regular o irregularment, però torno a insistir, el tema dels dotze milions ens
ho ha d’aclarir, perquè si no aquí queda que algú no diu la veritat i nosaltres, no, no perdoni
senyora alcaldessa...
SENYORA ALCALDESSA: Sí, sí.
SENYOR RIERA: Aquí no es pot dir que l’anterior govern va emprar dotze milions d’euros
de manera irregular, sense que ningú digui res més i que quedi la cosa així. Jo torno a
exigir que em porti un informe d’Intervenció on manifesti que aquests diners estan
malgastats dels comptes de l’Ajuntament. Jo estic parlant dels comptes de l’Ajuntament en
aquests moments, i exigeixo que es mostri algun document d’Intervenció en el qual es
digui o informin negativament d’un tipus de contractació, d’algun tipus d’operació que s’hagi
fet en aquest Ajuntament de manera irregular, que el presenti vostè, o sigui no ens faci una
dissertació política...
SENYORA ALCALDESSA: No, no, crec que el regidor ho ha dit i ho ha dit molt bé.
SENYOR RIERA: Aquí tinc un informe, senyora alcaldessa, un informe d’Intervenció dient
que es van gastar uns diners amb un informe negatiu, que ens ho presenti, no ens ho
presentarà i si no tregui-ho, ensenyi els documents.
SENYORA ALCALDESSA: Ha acabat,? li dono la paraula a vostè i intervinc jo per tancar el
tema si us plau.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Como que ha salido mi nombre i els ciudadanos, yo quiero
decir que no acusaré a nadie de nada, que no tenga ninguna fehaciente, o sea Ciudadanos
como se verá a lo largo de este Pleno, cuando se aprueben unas facturas que de ninguna
manera yo he dicho que sean ilegales, ni nada de eso, explicará el motivo de la información
y de la moción que se presenta después sobre el contrato. O sea, yo ni acuso a nadie, ni
pongo en duda las cuentas, n nada de eso, Ciudadanos habla por si mismo en el momento
que le toca.
SENYORA ALCALDESSA: D’acord, bé, en tot cas sobre el dotze milions dir que el que ha
dit el regidor és que aquests diners estan, és el volum de tots els contractes que estan en
continuïtat de serveis, que estan en forma irregular, i això és així, tenim la informació
d’Intervenció, evidentment, i li puc assegurar, que jo mateixa quan he de signar els
pagaments a aquestes empreses, aquests pagaments subjectes a aquests contractes,
sempre van acompanyats d’un informe d’Intervenció que em recorden que, evidentment,
això s’ha de pagar perquè s’ha fet la feina i comptablement diguem, no hi ha més remei que
pagar aquesta feina feta, però l’interventor em recorda, cada vegada que ho signo, amb un
informe que aquest contracte és irregular. Aquest contracte o bé està en continuïtat i ja està
caducat i s’hauria hagut de tornar a fer o bé, que no és un contracte subjecte a la
normativa, tal i com hauria de ser un contracte de serveis. Per tant, això el que vostè
demana, no es preocupi que li passarem per escrit, perquè és un informe que es desprèn
directament d’Intervenció i el regidor José Téllez, no ha dit, no ha incorregut en cap
falsedat, ni en cap incorrecció en el moment de presentar la informació, i farem i tal i com
vostè ha preguntat li passarem per escrit la documentació que avala aquests dotze milions
d’euros que estan gestionats irregularment des del punt de vista de contractual, que és el
que ha explicat el regidor. Per tant, passem al punt si us plau.
SENYOR RIERA: Empra un llenguatge que no és correcte, no és irregular.
SENYORA ALCALDESSA: Passem al punt si us plau.
SENYOR RIERA: Permeti’m, permeti’m que clar...
SENYORA ALCALDESSA: No, perquè ja està, ja ha quedat clar.
SENYOR RIERA: Vostè sent l’alcaldessa, jo li tinc respecte a la institució i al càrrec i a més,
li demostro quan li parlo a vostè. Vostè és l’alcaldessa i no pot emprar la paraula irregular,
perquè no és la paraula adequada, i si no jo demano que l’interventor digui si és irregular o
no és irregular. Nosaltres, no és una irregularitat, és una situació en la qual no és de
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normalitat i per tant, s’ha de passar a un contracte i s’ha de liquidar, però no és una
irregularitat.
SENYORA ALCALDESSA: D’acord, passem la paraula al senyor interventor, si us plau.
SENYOR INTERVENTOR: Simplement és un tema que em sembla que ho coneixem tots,
diguem que en el govern anterior la situació era la mateixa, vull dir, que no és res de nou i
que és evident que hi ha contractes d’import bastant elevat, que fa temps que va acabar la
pròrroga, que evidentment hi ha una continuïtat de servei, perquè és un servei públic que
s’ha de continuar seguint, evidentment, i cada vegada que s’aproven les factures per
l’òrgan que és corresponent i competent, i que sí que és veritat que la Intervenció, cada
vegada, no d’ara, sinó de sempre, bé de sempre no, des que va en aquesta situació
concreta ho posa de manifest que s’estan prestant serveis sense contracte. Per tant, no
estem acollint-nos a la Llei de Contractes i que ho hauríem de fer, evidentment, l’inici de
l’expedient i el procediment d’adjudicació a qui correspongui. Això és evident, hi ha
contractes que estan des de fa 6 o 7 anys en la mateixa situació, això crec que no és nou
per a ningú dels que estem aquí.
SENYORA ALCALDESSA: Ha quedat aclarit. Entenc que vostès voten a favor dels
comptes amb l’abstenció de la resta. Passem al punt següent.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria simple.
Vots a favor, 10 del grup municipal del Partit Popular.
Abstencions, 17, dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos), Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de
Catalunya - Avancem – MES, Partit dels Socialistes i Guanyem Badalona en Comú.
2. Aprovar diversos reconeixements de crèdit extrajudicials.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte:
Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit extrajudicials
Òrgan que resol:
Ajuntament Ple
Caràcter:
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient:
020700-CONJ-DIVFRA2015/000007
Ref. addicional:
Ple2 11.15
Interessat:
Diversos
Fets
1. Les factures relacionades a continuació han estat conformades pels departaments
municipals gestors i, posteriorment, la Intervenció Municipal ha informat les corresponents
autoritzacions de despesa amb càrrec a les partides i els números d’operació que es
detallen:
Interessat
NIF

Factura

Data

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

98/2015

26.06.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

102/2015

02.07.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

106/2015

02.07.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

107/2015

02.07.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

108/2015

02.07.15

Jordi Bassedas
Ballus

109/2015

02.07.15
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Concepte
Despeses
representació
procediment
368/2012
Despeses
representació
procediment
286/2008
Despeses
representació
procediment
58/2014
Despeses
representació
procediment
36/2015
Despeses
representació
procediment
4/2013
Despeses
representació

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

490,50

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

371,88

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

208,94

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

362,73

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

202,13

0241-CMSRC2015/

100-9220-22711
12015000050757/1

70,70
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46107108C

procediment
511/2014
Despeses
representació
procediment
649/2014
Despeses
representació
procediment
273/2012
Despeses
representació
procediment
30/2014
Despeses
representació
procediment
23/2014
Despeses
representació
procediment
278/2013
Despeses
representació
procediment
228/2013
Despeses
representació
procediment
123/2015
Despeses
representació
procediment
182/2012
Despeses
representació
procediment
93/2014
Despeses
representació
procediment
163/2013

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

114/2015

10.07.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

130/2015

17.09.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

131/2015

17.09.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

132/2015

17.09.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

133/2015

17.09.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

134/2015

17.09.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

135/2015

17.09.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

136/2015

17.09.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

139/2015

21.09.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

52/2015

08.04.15

N008776

15.06.15

Despeses
representació
autos 284/13

N011836

04.09.15

Despeses
representació
autos 194/14

N011697

23.07.15

Despeses
representació
autos 77/13

N008777

15.06.15

Despeses
representació
autos 282/13

N011835

04.09.15

Despeses
representació
autos 241/13

N011506

10.07.15

Despeses
representació
autos 307/15

N008710

11.06.15

Despeses
representació
autos 76/14

Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279
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000003
0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

364,67

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

180,31

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

185,54

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

185,54

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

194,21

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

186,96

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

180,00

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

125,59

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

207,29

0241FEXP2015/
000010

100-9220-22711
12015000028758

188,55

100-9220-22711
12015000051148/1

173,77

100-9220-22711
12015000051148/1

55,74

100-9220-22711
12015000051148/1

405,57

100-9220-22711
12015000051148/1

406,73

100-9220-22711
12015000051148/1

442,67

100-9220-22711
12015000051148/1

123,62

100-9220-22711
12015000051148/1

253,30

0106136CMSRC2015/
000010
0106136CMSRC2015/
000010
0106136CMSRC2015/
000010
0106136CMSRC2015/
000010
0106136CMSRC2015/
000010
0106136CMSRC2015/
000010
0106136CMSRC2015/
000010
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Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279

N003829

10.02.15

Despeses
representació
autos 202/13

0241FEXP2015/
000008

100-9220-22711
12015000028545

353,43

N004023

17.02.15

Despeses
representació
autos 81/14

0241FEXP2015/
000008

100-9220-22711
12015000028545

449,62

N004024

17.02.15

Despeses
representació
autos 301/14

0241FEXP2015/
000008

100-9220-22711
12015000028545

114,69

N004025

17.02.15

Despeses
representació
autos 212/14

0241FEXP2015/
000008

100-9220-22711
12015000028545

93,39

N004541

11.03.15

Despeses
representació
autos 520/13

0241FEXP2015/
000008

100-9220-22711
12015000028545

407,12

N004403

04.03.15

Despeses
representació
autos 153/14

0241FEXP2015/
000009

100-9220-22711
12015000028543

391,19

N007404

20.04.15

Despeses
representació
autos 520/13

0241FEXP2015/
000009

100-9220-22711
12015000028543

475,56

2. La Junta de Govern Local, en sessió pública de data 9 de juny de 2015, va aprovar, entre
d’altres, diversos reconeixements de crèdit extrajudicials.
La Intervenció municipal, mitjançant diligència de data 3.07.2015, va retornar al
departament gestor els expedients que es detallen a continuació fent constar que s’havien
detectat errors materials.
Així doncs, a la vista de la diligència emesa per l’interventor, es constata que on deia:
Interessat
NIF

Factura

Data

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

17/2015

02.02.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

25/2015

04.02.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

29/2015

04.02.15

Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279

N007777

07.05.15

Concepte
Despeses
representació
procediment
290/2013
Despeses
representació
procediment
234/2013
Despeses
representació
procediment
109/2013
Procediment
abreujat (Jutja
Penal núm. 8 de
Barcelona)

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

0241FEXP2015/
000002

100-9220-22711
201500030437

299,49

0241FEXP2015/
000002

100-9220-22711
201500030437

197,27

0241FEXP2015/
000002

100-9220-22711
201500030437

110,53

0241FEXP2015/
000006

100-9220-22711
2015000028153

197,69

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

0241FEXP2015/
000002

100-9220-22711
201500030437

299,49

0241FEXP2015/
000002

100-9220-22711
201500030437

197,27

0241FEXP2015/
000002

100-9220-22711
201500030437

110,53

(...)

Hauria de dir:
Interessat
NIF

Factura

Data

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

17/2015

02.02.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

25/2015

04.02.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

26/2015

04.02.15

Ple sessió núm. 16 / 24-11-2015

Concepte
Despeses
representació
procediment
290/2013
Despeses
representació
procediment
234/2013
Despeses
representació
procediment
109/2013
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Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279

N007777

28.04.15

Procediment
abreujat (Jutja
Penal núm. 8 de
Barcelona)

0241FEXP2015/
000006

100-9220-22711
2015000028153

197,69

(...)

Fonaments de dret
1. L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, permet l’acumulació de procediments,
amb unicitat en la seva resolució, quan presentin característiques que guardin identitat
substancial o íntima connexió, com ara els expedients relacionats en els antecedents.
2. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
despeses constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de
l’efectiva prestació dels serveis o subministraments, acreditada als expedients.
3. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del
Reial decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que
n’han prestat els departaments municipals gestors.
4. L'objecte d'aquest expedient és l'aprovació de la despesa corresponent a les facture
detallades en l’antecedent primer, per aplicació al present supòsit de la doctrina
jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem de l'enriquiment injust o sense causa, ja que
la inexistència d'expedient de contractació de conformitat amb les normes de la legislació
de contractes de les administracions públiques, no és convalidable. No obstant això,
l'Ajuntament resta obligat en dret al pagament a les empreses que has prestat els
esmentats serveis, ja que en cas contrari es produiria un enriquiment injust o sense causa
de l'hisenda municipal que l'ordenament jurídic no pot acollir i així ho té declarat de forma
reiterada la jurisprudència del Tribunal Suprem.
Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer en
la tramitació dels expedients que provoquen l'emissió de les factures relacionades
conforme les previsions de l'article 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim, jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5. D’acord amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i del
procediment administratiu comú (LRJAPPAC), les administracions públiques poden
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes.
6. D’acord amb l’article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’article 50.12 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, l'òrgan competent per a l'aprovació d’aquests reconeixements de
crèdit extrajudicials és el Ple de l’Ajuntament, previ dictamen de la Comissió Informativa de
l’Àmbit de Badalona Democràtica, de conformitat amb l’article 123 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, abans esmentat.
7. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació
han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta
de resolució.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor de Badalona Democràtica que, previ dictamen favorable de la
Comissió Informativa de l’Àmbit de Badalona Democràtica, validi i ordeni la tramitació al Ple
de la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar els expedients de despesa i factures que es relacionen a continuació, en
haver estat conformades pel servei gestor corresponent, i satisfer el seu import amb càrrec
a les partides pressupostàries i operacions que s’indiquen del pressupost municipal de
despeses del 2015, en pròrroga del 2014:
Interessat
NIF
Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

Factura

98/2015

Data

Concepte

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

26.06.15

Despeses
representació
procediment
368/2012

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

490,50
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Despeses
representació
procediment
286/2008
Despeses
representació
procediment
58/2014
Despeses
representació
procediment
36/2015
Despeses
representació
procediment
4/2013
Despeses
representació
procediment
511/2014
Despeses
representació
procediment
649/2014
Despeses
representació
procediment
273/2012
Despeses
representació
procediment
30/2014
Despeses
representació
procediment
23/2014
Despeses
representació
procediment
278/2013
Despeses
representació
procediment
228/2013
Despeses
representació
procediment
123/2015
Despeses
representació
procediment
182/2012
Despeses
representació
procediment
93/2014
Despeses
representació
procediment
163/2013

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

102/2015

02.07.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

106/2015

02.07.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

107/2015

02.07.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

108/2015

02.07.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

109/2015

02.07.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

114/2015

10.07.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

130/2015

17.09.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

131/2015

17.09.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

132/2015

17.09.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

133/2015

17.09.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

134/2015

17.09.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

135/2015

17.09.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

136/2015

17.09.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

139/2015

21.09.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

52/2015

08.04.15

N008776

15.06.15

Despeses
representació
autos 284/13

N011836

04.09.15

Despeses
representació
autos 194/14

N011697

23.07.15

Despeses
representació

Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, Barba y
López
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0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

371,88

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

208,94

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

362,73

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

202,13

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

70,70

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

364,67

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

180,31

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

185,54

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

185,54

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

194,21

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

186,96

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

180,00

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

125,59

0241-CMSRC2015/
000003

100-9220-22711
12015000050757/1

207,29

0241FEXP2015/
000010

100-9220-22711
12015000028758

188,55

100-9220-22711
12015000051148/1

173,77

100-9220-22711
12015000051148/1

55,74

100-9220-22711
12015000051148/1

405,57

0106136CMSRC2015/
000010
0106136CMSRC2015/
000010
0106136CM-
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Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279
Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279

autos 77/13

N008777

15.06.15

Despeses
representació
autos 282/13

N011835

04.09.15

Despeses
representació
autos 241/13

N011506

10.07.15

Despeses
representació
autos 307/15

N008710

11.06.15

Despeses
representació
autos 76/14

N003829

10.02.15

Despeses
representació
autos 202/13

N004023

17.02.15

N004024

SRC2015/
000010
0106136CMSRC2015/
000010
0106136CMSRC2015/
000010
0106136CMSRC2015/
000010
0106136CMSRC2015/
000010

100-9220-22711
12015000051148/1

406,73

100-9220-22711
12015000051148/1

442,67

100-9220-22711
12015000051148/1

123,62

100-9220-22711
12015000051148/1

253,30

0241FEXP2015/
000008

100-9220-22711
12015000028545

353,43

Despeses
representació
autos 81/14

0241FEXP2015/
000008

100-9220-22711
12015000028545

449,62

17.02.15

Despeses
representació
autos 301/14

0241FEXP2015/
000008

100-9220-22711
12015000028545

114,69

N004025

17.02.15

Despeses
representació
autos 212/14

0241FEXP2015/
000008

100-9220-22711
12015000028545

93,39

N004541

11.03.15

Despeses
representació
autos 520/13

0241FEXP2015/
000008

100-9220-22711
12015000028545

407,12

N004403

04.03.15

Despeses
representació
autos 153/14

0241FEXP2015/
000009

100-9220-22711
12015000028543

391,19

N007404

20.04.15

Despeses
representació
autos 520/13

0241FEXP2015/
000009

100-9220-22711
12015000028543

475,56

SEGON.- Rectificar els errors materials detectats en la resolució de la Junta de Govern
Local, aprovada en sessió pública de data 9 de juny de 2015, per la qual s’aprovaven
diversos reconeixements de crèdit, en el sentit següent:
On deia:
Interessat
NIF

Factura

Data

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

17/2015

02.02.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

25/2015

04.02.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

29/2015

04.02.15

Anzizu, Barba y
López

N007777

07.05.15

Ple sessió núm. 16 / 24-11-2015

Concepte
Despeses
representació
procediment
290/2013
Despeses
representació
procediment
234/2013
Despeses
representació
procediment
109/2013
Procediment
abreujat (Jutja

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

0241FEXP2015/
000002

100-9220-22711
201500030437

299,49

0241FEXP2015/
000002

100-9220-22711
201500030437

197,27

0241FEXP2015/
000002

100-9220-22711
201500030437

110,53

0241FEXP2015/

100-9220-22711
2015000028153

197,69
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Procuradores, SLP
B58088279

Penal núm. 8 de
Barcelona)

000006

(...)

Hauria de dir:
Interessat
NIF

Factura

Data

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

17/2015

02.02.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

25/2015

04.02.15

Jordi Bassedas
Ballus
46107108C

26/2015

04.02.15

Anzizu, Barba y
López
Procuradores, SLP
B58088279

N007777

28.04.15

Concepte
Despeses
representació
procediment
290/2013
Despeses
representació
procediment
234/2013
Despeses
representació
procediment
109/2013
Procediment
abreujat (Jutja
Penal núm. 8 de
Barcelona)

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

0241FEXP2015/
000002

100-9220-22711
201500030437

299,49

0241FEXP2015/
000002

100-9220-22711
201500030437

197,27

0241FEXP2015/
000002

100-9220-22711
201500030437

110,53

0241FEXP2015/
000006

100-9220-22711
2015000028153

197,69

(...)

Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 24 dels grups municipals Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES, Partit dels Socialistes i
Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
Abstencions, 3 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos) i Convergència i Unió.
3. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte:
Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit d’exercicis anteriors
Òrgan que resol:
Ajuntament Ple
Caràcter:
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient:
020700-CONJ-DIVFRA2015/000006
Ref. addicional:
Ple 11.15
Interessat:
Diversos
Fets
1. La Junta de Govern Local, en sessió pública de data 28 de gener de 2015, va aprovar el
reconeixement de crèdit de l’exercici anterior que es detalla:
Interessat
Factura
NIF
Escola
d’Administració
Pública
de 2014/0001302
Catalunya
Q0840004F

Data

Concepte

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

19.09.14

Inscripció curs

010102FEXP2014/
000027

001-9120-23000
201400078297

84,00

Posteriorment es va detectar un error material ja que en l’expedient aprovat s’imputava la
despesa a l’exercici 2014.
2. Les factures/despeses relacionades a continuació han estat conformades pels
departaments municipals gestors i, posteriorment, la Intervenció Municipal ha informat les
corresponents autoritzacions de despesa amb càrrec a les partides i els números
d’operació que es detallen:
Interessat
NIF

Factura

Data

Concepte

Olivetti España,
SA
A59555839

2634007418

30.12.14

Manteniment
desembre 2014

Sevilla RTC, SL
B66119843

13.230

30.04.14

Subministrament
cintes mini DV

Ple sessió núm. 16 / 24-11-2015

Núm. Exp.
020723GEEXT2015/
000044
020723GEEXT2015/
000042

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

210-9220-21501
12015000042002/1

1.465,21

441-1322-22199
12015000028553/1

60,02
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Escola
d’Administració
Pública de
Catalunya
Q0840004F

2014/0001302

19.09.14

Inscripció curs

CP Jaume Ribó,
1-5 BL7
H59962704

2011

Liquidació
endarreriments

CP Jaume Ribó,
1-5 BL7
H59962704

2012

Liquidació
endarreriments

CP Jaume Ribó,
1-5 BL7
H59962704

2013

Liquidació
endarreriments

CP Avda. Alfons
XIII, 382
H59705905

2014

Quotes
extraordinàries

CP Salou, Edifici
D
H59526723

2014

Quotes
extraordinàries

CP Jaume Ribó,
15-17 ED S Jordi
BL14
H59310565
CP Jaume Ribó,
15-17 ED S Jordi
BL14
H59310565

2013

2014

CP Av. Marquès
de Montroig, 218
H61574729

Increment
quotes
comunitàries
locals 1 i 2
Increment
quotes
comunitàries
locals 1 i 2

20112012

Quotes
extraordinàries

Montserrat
Sorribes Calle
50679899C

9213

06.11.14

Despeses
representació
recurs cassació
6318/2011

Villena-MorenoTubau-Bellera
UTE
U65146649

10/2014

31.12.14

Serveis defensa
jurídica prestats
desembre 2014

010102FEXP2014/
000027
021025GEEXT2015/
000005
021025GEEXT2015/
000005
021025GEEXT2015/
000005
021025GEEXT2015/
000009
021025GEEXT2015/
000010
021025GEEXT2015/
000012
021025GEEXT2015/
000012
021025GEEXT2015/
000013

001-9120-23000
12015000029647/1

84,00

214-3200-20200
201500006730

176,06

214-3200-20200
201500006732

1,36

214-3200-20200
201500006733

232,54

214-3200-20200
201500029121

270,00

214-3300-20200
201500029507

224,00

214-3200-20200
201500029777

128,76

214-3200-20200
201500029778

230,04

214-3300-20200
12015000028742/1

1.200,00

0241-GEEXT2015/
000003

100-9220-22711
12015000028084/1

3.999,36

0241-GEEXT2015/
000008

100-9220-22711
12015000030063/1

1.270,50

Fonaments de dret
1. L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, permet l’acumulació de procediments,
amb unicitat en la seva resolució, quan presentin característiques que guardin identitat
substancial o íntima connexió, com ara els expedients relacionats en els antecedents.
2. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
despeses constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de
l’efectiva prestació dels serveis o subministraments, acreditada als expedients.
3. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del
Reial decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat que
n’han prestat els departaments municipals gestors.
4. Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer
en la tramitació d’alguns dels expedients que provoquen l'emissió de les factures
relacionades conforme les previsions de l'article 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim, jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
5. D’acord amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i del
procediment administratiu comú (LRJAPPAC), les administracions públiques poden
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes.
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6. D’acord amb l’article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’article 50.12 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, l'òrgan competent per a l'aprovació d’aquests reconeixements de
crèdit d’exercicis anteriors és el Ple de l’Ajuntament, previ dictamen de la Comissió Informativa
de l’Àmbit de Badalona Democràtica, de conformitat amb l’article 123 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, abans esmentat.
7. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació
han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta
de resolució.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor de Badalona Democràtica que, previ dictamen favorable de la
Comissió Informativa de l’Àmbit de Badalona Democràtica, validi i ordeni la tramitació al Ple
de la següent proposta:
PRIMER.- Deixar sense efecte l’acord adoptat per la Junta de Govern Local adoptat en
sessió pública de data 28 de gener de 2015 pel qual s’aprovava del reconeixement de
crèdit següent:
Interessat
NIF
Escola
d’Administració
Pública de
Catalunya
Q0840004F

Factura

2014/0001302

Data

Concepte

Núm. Exp.

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

19.09.14

Inscripció curs

010102FEXP2014/
000027

001-9120-23000
201400078297

84,00

SEGON.- Aprovar els expedients de despesa i factures que es relacionen a continuació, en
haver estat conformades pel servei gestor corresponent, i satisfer el seu import amb càrrec
a les partides pressupostàries i operacions que s’indiquen del pressupost municipal de
despeses del 2015, en pròrroga del 2014:
Interessat
NIF

Factura

Data

Concepte

Olivetti España,
SA
A59555839

2634007418

30.12.14

Manteniment
desembre 2014

Sevilla RTC, SL
B66119843

13.230

30.04.14

Subministrament
cintes mini DV

Escola
d’Administració
Pública de
Catalunya
Q0840004F

2014/0001302

19.09.14

Inscripció curs

CP Jaume Ribó,
1-5 BL7
H59962704

2011

Liquidació
endarreriments

CP Jaume Ribó,
1-5 BL7
H59962704

2012

Liquidació
endarreriments

CP Jaume Ribó,
1-5 BL7
H59962704

2013

Liquidació
endarreriments

CP Avda. Alfons
XIII, 382

2014

Quotes
extraordinàries
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Núm. Exp.
020723GEEXT2015/
000044
020723GEEXT2015/
000042
010102FEXP2014/
000027
021025GEEXT2015/
000005
021025GEEXT2015/
000005
021025GEEXT2015/
000005
021025GE-

Partida
Núm. operació

Import
(euros)

210-9220-21501
12015000042002/1

1.465,21

441-1322-22199
12015000028553/1

60,02

001-9120-23000
12015000029647/1

84,00

214-3200-20200
201500006730

176,06

214-3200-20200
201500006732

1,36

214-3200-20200
201500006733

232,54

214-3200-20200
201500029121

270,00
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H59705905
CP Salou, Edifici
D
H59526723

2014

CP Jaume Ribó,
15-17 ED S Jordi
BL14
H59310565
CP Jaume Ribó,
15-17 ED S Jordi
BL14
H59310565

2013

2014

CP Av. Marquès
de Montroig, 218
H61574729

Quotes
extraordinàries
Increment
quotes
comunitàries
locals 1 i 2
Increment
quotes
comunitàries
locals 1 i 2

20112012

Quotes
extraordinàries

EXT2015/
000009
021025GEEXT2015/
000010
021025GEEXT2015/
000012
021025GEEXT2015/
000012
021025GEEXT2015/
000013

214-3300-20200
201500029507

224,00

214-3200-20200
201500029777

128,76

214-3200-20200
201500029778

230,04

214-3300-20200
12015000028742/1

1.200,00

Montserrat
Sorribes Calle
50679899C

9213

06.11.14

Despeses
representació
recurs cassació
6318/2011

0241-GEEXT2015/
000003

100-9220-22711
12015000028084/1

3.999,36

Villena-MorenoTubau-Bellera
UTE
U65146649

10/2014

31.12.14

Serveis defensa
jurídica prestats
desembre 2014

0241-GEEXT2015/
000008

100-9220-22711
12015000030063/1

1.270,50

Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 24 dels grups municipals Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES, Partit dels Socialistes i
Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular .
Abstencions, 3 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos) i Convergència i Unió.
4. Modificar el pressupost de l'Ajuntament 2015, en pròrroga del de 2014.
Fets
El 3er Tinent d’Alcalde i Regidor de Badalona Democràtica, 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.
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.
Amb relació a les subvencions finalistes que es proposa atorgar, només s’informen
favorablement les propostes de modificació pressupostària però no és possible manifestarse sobre l’expedient de subvenció, per tant, la concessió quedarà supeditada al compliment
de la normativa vigent en matèria de subvencions i a la seva posterior fiscalització.
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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, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- MODIFICAR l’annex d’inversions municipals tal com es detalla a continuació:
Modificació de despeses
Expedient
082200MC2015/000017
082200MC2015/000017
082200MC2015/000017
082200MC2015/000017

Aplicació
pressupostària
322-3420-62401
322-3420-62200077
322-3420-63200012
322-3420-62200011

Descripció

Projecte

Vehicles
instal·lacions
esportives
Centre esportiu municipal
Sistrells
Adequació i millora piscina
centre
Adequació
instal·lacions
esportives

2015-2

Increments

Disminucions

42.000,00

152-14

19.956,10

2014-13

18.000,00

2008-293

4.043,90

SEGON.- APROVAR les propostes de modificació de Pressupost de l’Ajuntament 2015, en
pròrroga del de 2014, tal com es detalla a continuació:
Modificació de despeses
Crèdits extraordinaris:
Expedient

Aplicació
pressupostària

082200-MC2015/000017

322-3420-62401

0315-MC2015/000007

440-92440-48908065

082200-MC2015/000010

323-3231-45001

Descripció

Projecte

Vehicles instal·lacions esportives

2015-2

Import
42.000,00

Esabar Saharaui Badalona Cooperación
Generalitat de Catalunya –
Públiques
Subvenció
finalista
Consell
Barcelonès Nord

5.000,00

Escoles

4.271,26

Esportiu

082200-MC2015/000011

322-3411-48908047

082200-MC2015/000013

322-3411-48908059

Subvenció finalista Club Esportiu Seagull

8.000,00

322-3411-48908060

Subvenció finalista Associació de Futbol
Americà Badalona Dracs

8.000,00

082200-MC2015/000015

24.000,00

082200-MC2015/000016

322-3411-48908061

Subvenció finalista C.F. Bufalà

6.700,00

082200-MC2015/000020

322-3411-48908062

Subvenció finalista Club Esportiu Mas Ram

1.000,00

082200-MC2015/000021

322-3411-48908064

Subvenció finalista Penya Fondistes de
Badalona

1.000,00

082200-MC2015/000022

322-3411-48908063

Subvenció finalista Club Futbol Sistrells

8.000,00
13.000,00

082200-MC2015/000023

321-3200-48908029

Subvenció finalista Fundació Pere Closa

082200-MC2015/000024

322-3411-48908055

Subvenció finalista Badalona Running

4.000,00

TOTAL

124.971,26

Increments:
Expedient
051800MC2015/000006

Aplicació
pressupostària
213-9204-22104
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Descripció

Projecte

Import

Vestuari de personal

1.587,57

TOTAL

1.587,57
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Disminucions:
Expedient
051800MC2015/000006
0315-MC2015/000007
082200MC2015/000010
082200MC2015/000011
082200MC2015/000013
082200MC2015/000015
082200MC2015/000016
082200MC2015/000017
082200MC2015/000017
082200MC2015/000017
082200MC2015/000020
082200MC2015/000021
082200MC2015/000022
082200MC2015/000023
082200MC2015/000024

Aplicació
pressupostària
431-1724-21000

Descripció

Projecte

Import

322-3411-48906

Reparacions, manteniment i conservació
infraestructures
Altres treballs realitzats per altres empreses
Subvencions escoles públiques – Consum
telèfons
Subvencions convocatòria entitats

322-3411-48906

Subvencions convocatòria entitats

8.000,00

322-3411-48906

Subvencions convocatòria entitats

8.000,00

322-3411-48906

Subvencions convocatòria entitats

6.700,00

322-3420-62200077

Centre esportiu municipal Sistrells

152-14

19.956,10

322-3420-63200012

Adequació i millora piscina centre

2014-13

18.000,00

322-3420-62200011

Adequació instal·lacions esportives

2008-293

4.043,90

322-3411-48906

Subvencions convocatòria entitats

1.000,00

322-3411-48906

Subvencions convocatòria entitats

1.000,00

322-3411-48906

Subvencions convocatòria entitats

8.000,00

321-3200-48906

Subvencions convocatòria entitats

13.000,00

322-3411-48906

Subvencions convocatòria entitats

4.000,00

440-92440-22799
323-3231-48932

TOTAL

1.587,57
5.000,00
4.271,26
24.000,00

126.558,83

TERCER.- SOTMETRE el seu contingut a informació pública i audiència dels interessats
per un termini de 15 dies, mitjançant la seva exposició pública en el Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament, i publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, perquè tal que puguin presentar-se reclamacions i suggeriments, que de
produir-se hauran de ser resoltes pel Ple de la Corporació. En cas de no haver-hi cap
reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un nou
acord plenari.
Esmena “in voce” en els sentit d’eliminar el punt primer de l’acord.
El dictamen prèvia eliminació del punt primer de l’acord va ser aprovat amb el redactat
següent:
“Fets
El 3er Tinent d’Alcalde i Regidor de Badalona Democràtica, 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.
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.
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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.
Amb relació a les subvencions finalistes que es proposa atorgar, només s’informen
favorablement les propostes de modificació pressupostària però no és possible manifestarse sobre l’expedient de subvenció, per tant, la concessió quedarà supeditada al compliment
de la normativa vigent en matèria de subvencions i a la seva posterior fiscalització.
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, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.APROVAR les propostes de modificació de Pressupost de l’Ajuntament
2015, en pròrroga del de 2014, tal com es detalla a continuació:
Modificació de despeses
Crèdits extraordinaris:
Expedient

Aplicació
pressupostària

0315-MC2015/000007

440-92440-48908065

082200-MC2015/000010
082200-MC2015/000011

323-3231-45001
322-3411-48908047

Descripció

Projecte

Import

Esabar Saharaui Badalona Cooperación
Generalitat de Catalunya –
Públiques
Subvenció
finalista
Consell
Barcelonès Nord

5.000,00

Escoles

4.271,26

Esportiu

24.000,00

082200-MC2015/000013

322-3411-48908059

Subvenció finalista Club Esportiu Seagull

8.000,00

082200-MC2015/000015

322-3411-48908060

Subvenció finalista Associació de Futbol
Americà Badalona Dracs

8.000,00

082200-MC2015/000016

322-3411-48908061

Subvenció finalista C.F. Bufalà

6.700,00

082200-MC2015/000020

322-3411-48908062

Subvenció finalista Club Esportiu Mas Ram

1.000,00

082200-MC2015/000021

322-3411-48908064

Subvenció finalista Penya Fondistes de
Badalona

1.000,00

082200-MC2015/000022

322-3411-48908063

Subvenció finalista Club Futbol Sistrells

8.000,00

082200-MC2015/000023

321-3200-48908029

Subvenció finalista Fundació Pere Closa

13.000,00

082200-MC2015/000024

322-3411-48908055

Subvenció finalista Badalona Running

4.000,00

TOTAL

82.971,26

Increments:
Expedient
051800MC2015/000006

Aplicació
pressupostària
213-9204-22104

Descripció

Projecte

Import

Vestuari de personal

1.587,57

TOTAL

1.587,57

Disminucions:
Expedient
051800-MC2015/000006
0315-MC2015/000007
082200-MC2015/000010
082200-MC2015/000011

Aplicació
pressupostària
431-1724-21000
440-9244022799
323-3231-48932
322-3411-48906
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Descripció

Projecte

Import

Reparacions,
manteniment
i
conservació
infraestructures
Altres treballs realitzats per altres empreses

1.587,57

Subvencions escoles públiques
telèfons
Subvencions convocatòria entitats

4.271,26

–

Consum

5.000,00

24.000,00
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Expedient

Descripció

082200-MC2015/000013

Aplicació
pressupostària
322-3411-48906

Subvencions convocatòria entitats

8.000,00

082200-MC2015/000015

322-3411-48906

Subvencions convocatòria entitats

8.000,00

082200-MC2015/000016

322-3411-48906

Subvencions convocatòria entitats

6.700,00

082200-MC2015/000020

322-3411-48906

Subvencions convocatòria entitats

1.000,00

082200-MC2015/000021

322-3411-48906

Subvencions convocatòria entitats

1.000,00

082200-MC2015/000022

322-3411-48906

Subvencions convocatòria entitats

8.000,00

082200-MC2015/000023

321-3200-48906

Subvencions convocatòria entitats

13.000,00

082200-MC2015/000024

322-3411-48906

Subvencions convocatòria entitats
TOTAL

Projecte

Import

4.000,00
84.558,83

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.”
SENYOR FALCÓ: Bona tarda a tothom. volíem prendre la paraula en aquest punt, però si
em permet faré un apunt molt breu sobre el que acaba de passar en aquest Ple. A mi
m’hagués agradat que tot això que ha dit el govern, hagués constat en el dictamen que hem
llegit i que anava del compte general, i que en cap moment ens explicitava el que ha
explicat el govern, potser seria bo també que la gent que ens escolta, sabés que hi ha
coses que es fan sense contracte perquè el contracte no es va poder aprovar quan es va
portar en el Ple de l’Ajuntament, perquè en l’anterior mandat, l’anterior govern governava en
minoria, igual que vostès i van intentar en algun moment portar algun plec d’algun contracte
públic, com el que avui discutirem en una moció de cinc milions d’euros i no el varem poder
tirar endavant. Per tant, sense ànim de defensar ningú, sí que crec que seria bo i que és
correcte per part d’un govern, mirar de ser mínimament objectiu alhora de plantejar els
dictàmens que porta al Ple i en tot cas, que és inaudit que el propi govern sigui incapaç
d’aprovar el compte general que és fred, que és objectiu i que se sap que s’ha de millorar,
però que al final no amaga cap falsedat. Dit això i respecte al punt 4, nosaltres volíem
demanar, aquest és un dictamen que es divideix en dos punts, un punt que té a veure amb
la modificació de l’annex d ‘inversions i un altre que té a veure amb una sèrie de
subvencions que ens proposem d’atorgar a entitats esportives i d’altres de la ciutat.
Nosaltres voldríem que poguéssim votar separadament aquests dos punts, perquè ens
sembla que en el seu objecte tenen finalitats diferents, i preguntaríem si hi hauria algun
inconvenient per poder-ho fer d’aquesta manera i després en tot cas, faríem una intervenció
de defensa del posicionament que tindríem en tots dos.
SENYORA ALCALDESSA: Algun inconvenient.
SENYOR FERNÁNDEZ: Sí, jo em sumo a la petició del regidor Ferran Falcó de separar el
que és l’aprovació de la modificació d’inversions, de la modificació del pressupost ordinari
per les raons que donarem ara quan la secretària es manifesti.
SENYORA ALCALDESSA: Algun vot en contra que es pugui separar el contingut del vot
d’aquest punt. Doncs avancem si us plau. Sotmetem a aprovació la primera part, quina és
la primera part. Pot llegir quina és la primera part.
SENYORA SECRETÀRIA: La primera part seria modificar l’annex d’inversions municipals.
SENYOR FALCÓ: Sí, alcaldessa, jo volia explicar el per què nosaltres en aquest punt
demanem o bé la retirada o bé hi votarem en contra. En tot cas, a nosaltres ens agradaria
fer notar que, el fet d’haver de comprar vehicles pel Servei Municipal d’Esports, doncs no
dubtem que sigui una necessitat, però tanmateix ens sembla que aquest fet que va pel
pressupost d’inversions no hauria de treure’s d’inversions del què són els propis
equipaments i que potser la millor manera d’haver fet això, hagués estat utilitzar els
sobrants del centre esportiu municipal Sistrells o l’adequació de la millora de la piscina
municipal del Centre, o bé altres adequacions d’instal·lacions esportives, per seguir fent
inversions en instal·lacions esportives, que en aquest moment o tenen el marcador que no
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funciona o tenen la megafonia que no funciona, o potser els convindria una inversió per
millorar el seu enllumenat. Per tant, ens sembla que el millor destí de diners que han sobrat
d’inversions en equipaments municipals seria invertir-los en equipaments municipals. Dit
això, ens agradaria també afegir que pel fet, no sé si el govern, la regidora d’esports, coneix
que hi ha un Reial Decret el 287/2015 publicat en el BOE el 18 d’abril, que és un programa
de l’Estat que es diu Modele, no sé si el govern té coneixement que existeix aquest
programa d’impuls al que són els vehicles elèctrics. Estem parlant de vehicles del Servei
Municipal d’Esports, que només es mouen per la ciutat de Badalona i que fan relativament
pocs quilòmetres. Per això entenem que fins a cert punt fer un renting no tingui sentit i
s’hagin de comprar, però en tot cas, ens sembla que si vostès coneixen aquest programa
Modele 2015 i aquest Reial Decret que el desenvolupa, ens donaria l’oportunitat com
Ajuntament de Badalona, perquès en seríem beneficiaris en el seu desplegament d’obtenir
subvencions que podrien anar entre 3.700 i 8.500 euros per vehicle, si els compréssim
elèctrics amb un apetició que podríem fer fins al 31 de desembre d’aquest any. Existint
aquest programa d’impuls del vehicle elèctric, sabent que els vehicles que anem a comprar,
són vehicles que faran relativament pocs quilòmetres i no es mouran de la ciutat, voldríem
saber si vostès estarien disposats a retirar aquest punt per estudiar si ens podem acollir a
aquest programa Modele 2015 d’impuls del vehicle elèctric i si podem mirar de no comprar
aquests vehicles a la manera tradicional i fer aquesta aposta per comprar vehicles elèctrics,
amb subvencions, repeteixo, d’entre 3.700 i 8.000 euros per vehicle. Si vostès ho coneixen i
si estarien disposats a repensar aquesta proposta per anar al proper Ple, portar-la millor
tenint en compte que tenim de termini fins al 31 de desembre per acollir-nos-hi. Gràcies
SENYORA ALCALDESSA: Dono la paraula al senyor Fernández i després contesta.
SENYOR FERNÁNDEZ: Sí, jo crec que és un error gastar-se els diners de la inversió de les
instal.lacions esportives de la ciutat a comprar cotxes, perquè encara que a l’últim mandat
del Partit Popular es gastés més d’un milió d’euros en inversió, en noves instal·lacions i
instal·lacions esportives ja existents de la nostra ciutat, crec que encara hi ha molta feina a
fer pel manteniment i la inversió d’aquestes instal·lacions. Per tant, creiem que és profund
error gastar-se aquests diners en cotxes, que també són necessaris i que aquests vehicles
són necessaris per a la brigada, però crec que el que ha de fer el govern, ja que hi ha més
partides d’inversions a l’Ajuntament, és buscar aquests diners d’altres partides menys
necessàries i gastar aquests diners en allò que fa falta, que és mantenir les instal·lacions.
SENYORA ALCALDESSA: Senyora Gallardo si us plau.
SENYORA GALLARDO: Moltíssimes gràcies. Sembla mentida que vostès tants anys i uns
altres també uns quants, no sàpiguen en quina situació es troben els vehicles de la Brigada
municipal de les instal·lacions esportives. Hem valorat si senyor Falcó el tema dels vehicles
elèctrics, però vostè sap que en esports es reparen instal·lacions, es reparen focus, es
reparen petanques, es reparen per tant, diguem que són vehicles que han de tenir una
certa resistència. De fet un d’ells és un petit camió per portar la formigonera i una sèrie de
materials que s’utilitzen a la brigada per atendre totes les demandes i com deia Juan,
efectivament després de la quantitat d’inversió de diners, que s’ha invertit durant el mandat
anterior, les deficiències són com per tancar. De la mateixa manera que estan per tancar,
per tancar no, per immobilitzar els vehicles d’esports, que han estat immobilitzats tots tres i
que si no fossin de l’Ajuntament, perdó dos, i que si no fossin de l’Ajuntament, no posessin
Ajuntament de Badalona estarien tots tres immobilitzats. Els faré arribar l’informe realitzat
pels tècnics d’esports de la quantitat de diners que s’han gastat en els vehicles durant
aquest últim període, a partir d’aquí valorarem si és necessària o no la compra de vehicles
perquè que les treballadores i els treballadors puguin fer front a la gran quantitat de
demanda que existeix. Per altra banda, no hi ha hagut cap modificació pressupostària pel
que fa a les partides de manteniment de les instal·lacions esportives. El departament
únicament tenia una partida destinada a adequació i instal·lacions esportives de 8.769
euros, les demés partides van ser les següents, 19.956 del centre esportiu municipal
Sistrells, una partida que es crea en el seu moment per realitzar unes reparacions per vicis
amagats en el complex esportiu municipal de Sistrells, aquestes intervencions ja s’han
executat i estan finalitzades, la qual cosa ens permet disposar d’aquesta partida econòmica
per d’altres necessitats. L’altra partida de 18.000 euros que és adequació i millores de la
piscina del centre també és una partida que es va sol·licitar en el mes de desembre del
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2013, amb la finalitat de comprar una caldera per a la piscina del Centre i millorar en els
temes d’aigua calenta, sanitaris, etc... La partida no va estar efectiva fins a mitjan del 2014,
ja s’havia instal·lat com ha dit el representant del Partit Popular, de la inversió d’un milió
d’euros i ja s’havien fet aquestes reparacions que es necessitaven i d’aquí la valoració
davant la necessitat imperiosa dels vehicles de la brigada, torno a repetir, estan dos
immobilitzats i l’altre, us podria ensenyar les fotografies, però bé, torno a repetir i presentaré
un informe, faré arribar un informe a tots els grups municipals perquè a partir d’aquí valorin,
vostès mateixos. És a dir, jo no permetré que els treballadors i les treballadores, les
treballadores principalment de la brigada vagin amb el seu vehicle a reparar una petanca, a
reparar una pista esportiva o a reparar el que sigui, no crec que sigui aquesta la nostra
tutela sobre els treballadors, faltaria més.
SENYOR FERNÁNDEZ: Sí, senyora Gallardo molt breu, ja sé que vostè no ha tingut molt
bona setmana, però li diré que les partides jo ja les conec i no li estic dient que els vehicles
estiguin en mal estat, quan jo vaig arribar els vehicles ja tenien 20 anys, són de l’any 1992,
aquests vehicles, tenien 20 anys però nosaltres posàvem focus, arreglàvem vestuaris,
arreglàvem el que feia falta. O sigui que mai s’ha deixat de fer la feina, hem fet el que ha fet
falta, demanar vehicles a d’altres àrees, vull dir, que ens hem buscat la vida per seguir
funcionant i com vostè ha dit, millor que mai, perquè en els últims dos anys s’ha invertir més
diners que mai a les instal·lacions esportives, mes diners que mai en els últims dos anys.
Pel fet que els vehicles tinguessin 20 anys no s’ha deixat d’invertir ni un euro, per tant, jo el
que li estic dient és que la partida que vostè utilitzarà per comprar aquests vehicles és la
que vostè necessita per seguir arreglant instal·lacions esportives i el que ha de fer és
barallar-se o discutir-se igual que feia jo amb el meu company conseller d’Hisenda per
buscar d’altres partides que segurament que són menys necessàries que aquesta que
vostè pretén gastar-se a comprar cotxes.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Tengo una pregunta i es que cuando vas al pàrking del
viver de la parte de abajo es que hay vehículos que prácticamente no se utilizan y se
pueden utilizar vehículos de otra àrea o servicio a l’àrea o servei d’esports?
SENYOR FALCÓ: Sí, jo en un to més tranquil que el de la senyora Gallardo perquè
francament no crec que hagi fet jo una intervenció que mereixi la resposta que ha donat la
regidora. Tornaré a intentar explicar el que estic demanant, jo aquest matí he anat a
Intervenció i he demanat l’expedient, primer he telefonat a Secretaria i he demanat
l’expedient, he anat a veure l’expedient, no hi havia expedient, hi havia el mateix dictamen
que vostè ha portat al Ple. He volgut saber de quins vehicles estem parlant, quina
matrícula tenien, quin era l’informe tècnic que diu que ara ens portaran, que ara, ara, en els
portaran i quin és l’estudi que ha fet el tècnic d’esports per determinar que ara tant sí com
no, hem de comprar aquests vehicles. Que per cert, entre que decidim comprar un vehicle i
el comprem poden passar cinc mesos, d’acord i el que estic dient, home, mireu una mica
amunt veiem que hi ha una possibilitat d’un pla que diu que podem obtenir subvencions per
adquirir vehicles elèctrics que també serveixen pel quadricicle pesat que pot portar fins a
500 kg. de càrrega i també és per autobusos, autocars, furgonetes, camions lleugers i
turismes. Per tant, no estic parlant d’un vehicle elèctric que sigui només un cotxet de no res
i que us ho mireu i que mireu si aquesta és una bona opció, perquè “no voy a permitir que
los trabajadores “ i no sé què, doncs jo crec que no ens podem permetre que hi hagi una
subvenció viva a la qual ens podem acollir amb benefici de la ciutat i del nostre pressupost i
no anar-la a demanar o no saber en aquest moment, perquè ha demostrat la senyora
regidora amb les seves paraules, que no sap res del què diu aquest pla, renunciar a podernos-hi presentar. Per tant, nosaltres si el govern com dieu, manteniu que voleu votar aquest
punt, hi votarem en contra, demanarem als altres grups que hi votem en contra i que vostès
en el Ple del 22 de desembre ens torni a portar la proposta, però una mica més
fonamentada, valorant si aquesta és una bona proposta o no, i si al final decidim comprar,
que hi hagi un expedient on hi hagi l’informe, que avui no hi era, del per què aquests tres
vehicles s’han de canviar, perquè tots sabem que s’han de canviar, però jo avui he anar
quins eren, quines matrícules hi havia i quin era l’informe i tot això no ho he pogut saber.
Per tant, em sembla que els diners sobrants que s’inverteixen en equipaments s’han de
gastar a continuar invertint en equipaments i no amb vehicles i em sembla que si anéssim
més enllà hauríem de parlar del parc mòbil de Badalona i de com ens el plantegem en el
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futur tot sencer, perquè és veritat que aquests tres segurament els hem de comprar perquè
fan pocs quilòmetres, li dono la raó a d’interventor, amb el seu raonament tècnic, però
també penso que igual aguanten un any i podem sumar aquests tres vehicles a la
renovació de flota que hagin de fer de la Guàrdia Urbana, de cotxes de la Guàrdia Urbana,
o no? i poder treure el millor preu. Tot això és el que jo pregunto, he fet una proposta
concreta em sembla que plenament constructiva i ja està, em
sembla que és perfectament raonable que mirem de saber si ens podem acollir a tres
subvencions que poden arribar a ser doncs potser de 20.000 euros que és el preu d’un
d’aquests vehicles.
SENYORA ALCALDESSA: Gràcies senyor Falcó, senyor Guijarro.
SENYOR GUIJARRO: Sí, una mica en la línia del què estem comentant, és a dir, primer
una pregunta i és que el fet que ens portaran un informe vol dir que es retira el punt i que
veurem l’informe i que el votarem, entenc, en el proper Ple a l’espera d’aquest informe que
es redacti. I la segona és que a vegades l’adveniment o la mirada nova de partits com
Ciutadans, en aquestes coses ens donen la veritat del prisma de les coses que arribem a
fer en aquest Ajuntament. Jo com molts de vostès sabran vaig ser coordinador de l’Àrea
d’Esports en el mandat 2007-2011, els cotxes eren els mateixos, recordo la Mercedes Vito,
la Renault express, cotxes absolutament vells i és veritat. Però també és cert que des de la
nostra àrea patíem, patíem la resistència en aquest cas de vehicles que hi ha al parc de
vehicles de l’Ajuntament d’altres àrees i se m’acut Educació que tenia uns vehicles
flamants, molts nous, que no es movien i que no es deixaven. Amb sinceritat vinc amb moto
i passo poc pel pàrquing, però quan passo per allà veig vehicles que continuen sense
moure’s i que estan ben aparcadets, a vegades, segur que optimitzar aquests recursos i fer
altres parcs d’un o dos vehicles que estan sense moure’s i que estan allà al pàrquing del
viver ocupants un espai, doncs podria fer que la brigada d’esports anés a canviar focus i
anés a treballar a les instal·lacions municipals d’una manera millor i no haguéssim de
canviar, o si més no de gastar 42.000 euros per comprar vehicles.
SENYORA GALLARDO: Reitero al senyor Falcó, és que és el meu to, vostè sap
perfectament no és que tingui una mala setmana com deien, és el meu to. Jo sóc així,
temperamental, i vostè em coneix fa moltíssims anys. Efectivament, jo també veig vehicles
que pertanyen a d’altres àrees, entendria que quan qualsevol tipus de departament
necessita òbviament, s’ha de socialitzar el patrimoni que té l’administració i així hauria de
ser. Torno a repetir, jo desconec si vostès tenen relació o no amb la brigada d’Esports i co
està l’estat dels vehicles, i torno a repetir, estan dos vehicles fora de servei per la Guàrdia
Urbana, és a dir, que no és que jo vulgui comprar vehicles, és que és més, jo em podria
estalviar, no jo, l’administració, el poble, es podria estalviar els 42.000 euros que s’han
demanat per comprar els tres vehicles. Efectivament, és a dir, senzillament amb això, ningú
és chouvinista i ningú és propietari de res, si no que és una propietat col·lectiva i en
aquesta línia hem d’anar, però òbviament quan tu demandes, de fet hi ha un vehicle
d’Educació, han tingut l’amabilitat de passar-nos-el i de moment estan utilitzant un vehicle
d’Educació, els treballadors de la brigada. Jo podria retirar el punt, argumentaré als
treballadors que reflexionarem, però sincerament, no s’han deixat de fer coses, torno a
repetir, que es segueixen posant focus, es segueixen arreglant petanques, etc... Això sí,
amb el vehicle dels treballadors i crec que no és raonable, si es vota que no prefereixo
retirar el punt i ja argumentaré i explicaré als treballadors...
SENYORA ALCALDESSA: En tot cas el que hauríem de fer, proposo, seria fer una esmena
perquè això no afecti a la resta de subvencions que van en aquest punt, si els sembla bé.
És a dir, podríem retirar tal com diu la regidora Maria Gallardo, d’aquesta llista retiraríem en
tot cas aquesta, però que no afecti a la resta, d’acord?, però al segon una altra vegada hi
ha el mateix import. O sigui en el segon torna a sortir, per tant s’hauria de rectificar, hauria
de ser una esmena, entenc. Estem d’acord en això, sí, fem això, d’acord. Per tant, com
quedaria això?
SENYORA SECRETÀRIA: El primer apartat quedaria retirat.
SENYOR FERNÁNDEZ: Queda retirat el que és el pressupost d’inversions.
SENYORA SECRETÀRIA: Sí, i el segon s’aprovaria hi hauria l’esmena en relació dels
vehicles d’instal·lacions esportives, d’acord? (l’interventor parla de lluny, però no se sent)
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SENYORA ALCALDESSA: A part d’aquest punt que suposo que és el que ha motivat el
que demanéssiu votar per separat, hi ha alguna altra, la resta ho podem votar en conjunt?
Sí.
SENYOR FERNÁNDEZ: Sobre el punt del pressupost ordinari que estem parlant de
subvencions, jo volia fer una pregunta i és que si la quantitat ha baixat respecte a la
convocatòria de subvencions de l’any passat.
SENYORA ALCALDESSA: Són finalistes, no?
SENYORA GALLARDO: Abans parlàvem de què entrés per urgència, no, són 85.700 euros
de subvencions, la quantitat aquella eren les bonificacions.
SENYOR FERNÁNDEZ: Jo parlo de les subvencions que van no d’urgència, no les del
bàsquet, les altres, si han baixat o si són les mateixes quantitats.
SENYORA GALLARDO: Algunes han baixat.
SENYORA ALCALDESSA: En tot cas les finalistes es mantenen, perquè les finalistes són
les mateixes que hi havia a l’expedient.
SENYOR FERNÁNDEZ: I el motiu de la minoració d’aquestes, o sigui la partida global de
les subvencions.
SENYORA GALLARDO: T’ho passaré per escrit.
SENYOR FERNÁNDEZ: No, no, és que jo necessito saber la informació per si voto a favor,
en contra o abstenció. Llavors jo el que pregunto és si la quantitat total de les subvencions
d’esport, o sigui el que estem aprovant ara, o sigui la quantitat global ha minorat o no.
SENYORA GALLARDO:No, no ha minorat, ha modificat.
SENYOR FERNÁNDEZ: Ha modificat en quin sentit, a la baixa o...
SENYOR GALLARDO: No, no que no ha minorat, és la mateixa, s’han definit les
subvencions individuals entre entitat.
SENYORA ALCALDESSA: Però en conjunt és el mateix.
SENYORA GALLARDO: Sí, de fet, de fet les de la Diputació les hem abonat nosaltres
mateixos, de fet estan aquí algunes.
SENYOR FERNÁNDEZ: El que algunes hagin baixat o apujat, el criteri entenc que és el
mateix que abans o ha canviat. El criteri tècnic per valorar aquestes subvencions.
SENYOR GALLARDO: el criteri és el mateix, però la urgència i la necessitat era una altra.
SENYOR FERNÁNDEZ: Quina urgència.
SENYORA GALLARDO: S’ha valorat que hi havia la necessitat de bonificar o de
subvencionar a una entitat que s’ha fet una obra, no contemplada i s’ha bonificat, no és una
obra exactament, és un projecte.
SENYOR FERNÁNDEZ: Jo crec que no queda molt clar.
SENYORA ALCALDESSA: Vostès pregunta exactament quins canvis hi ha respecte a què.
SENYOR FERNÁNDEZ: Jo vull preguntar si la partida, jo el que estic preguntant que porto
ja una estona, preguntant si la partida és la mateixa o no, i els canvis que hi hagin hagut...
SENYORA ALCALDESSA: La partida sí, ha quedat clar.
SENYOR FERNÁNDEZ: I amb quins criteris.
SENYORA ALCALDESSA: La partida és la mateixa, ha quedat clar.
SENYOR FERNÁNDEZ: I els canvis que hi ha hagut de les subvencions, quin criteri s’ha
seguit i que és el que ha determinat si una subvenció en concret ha abaixa o ha apujat, és
tan fàcil com això.
SENYORA ALCALDESSA: Vostè podria matisar quina és la que li preocupa en tot cas, o en
conjunt.
SENYOR FERNÁNDEZ: Estic preguntant en base a l’explicació que m’està donat la
regidora.
SENYORA ALCALDESSA: Senyor Falcó i tornarem a donar la paraula a la senyora Maria.
SENYOR FALCÓ: Simplement es tracta, suposo que el que vol el regidor del grup Popular
és saber quan es donava l’any passat al Club de Futbol femení de Badalona el Sigul i quan
se li dona aquest any. Jo tinc, em sembla si no recordo malament que el Badalona Dracs
rebia 18.000 mil euros i ara té una subvenció de 8.000, són 10.000 menys, no sé si és
perquè li fan en dos pagaments, si és perquè ha abaixat 10.000 o quin és el motiu. Suposo
que el que es pretén intentar descobrir és si les partides de subvenció de l’any passat
respecte a les d’aquest any, de l’exercici tancat diguem 2014 eren iguals o superiors de
cara aquest tancament d’exercici 2015.
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SENYORA ALCALDESSA: Senyora Gallardo.
SENYORA GALLARDO: A veure, les partides són les mateixes, algunes entitats
efectivament han rebut, bé en qualsevol cas no estava aprovat, no estaven aprovats els
divuit mil euros, de qualsevol forma la quantitat inicial que es va comunicar a Sigul com al
futbol americà era de 8.000 euros, i en un paper manuscrit hi havia un 1 davant del 8. Per
tant....
SENYOR FALCO: Jo només vull saber una cosa senyora Gallardo. Al 2014 el Badalona
Dracs o el Sigol o qui sigui, va rebre 8.000 euros igual que en el 2015, aquesta és la
pregunta.
SENYOR GALLARDO: Jo sincerament no ho sé.
SENYOR FALCÓ: Ja està, ja està, només era per intentar saber això, ja està.
SENYORA ALCALDESSA: Entenc que l’explicació és suficient.
SENYOR FERNÁNDEZ: No, per a mi no és suficient i a més faré la conclusió sobre aquest
tema de les subvencions perquè em conec prou el tema. Quan jo vaig marxar de la
regidoria hi havia a la partida de subvencions d’esports al voltant de 275.000 euros per
donar subvencions a entitats, ara estem adjudicant unes subvencions molt baixes respecte
a aquesta quantitat. Jo crec que amb aquesta quantitat s’ha fet una mala gestió i s’ha fet
una mala gestió perquè jo crec que aquestes subvencions que s’estan donant ara són molt
més baixes dels diners que hi havia per repartir. Per tant, nosaltres en aquest dictamen i
sobretot perquè hi ha moltes entitats esportives que ens han traslladat el malestar de què
baixin aquestes subvencions, sobretot en un moment en el que econòmicament
l’Ajuntament està molt més recuperat que fa quatre anys, és inaudit que després d’aquesta
situació tornem a abaixar subvencions a entitats de la ciutat. Per tant, per aquesta mala
gestió de les subvencions en matèria esportiva de la ciutat i perquè creiem de justícia que
era el moment per ajudar-les més, nosaltres votarem en contra.
SENYORA ALCALDESSA: Seguim amb la intenció de vot.
SENYOR LÓPEZ: No lo veo claro, votaré en contra.
SENYOR FALCÓ: Nosaltres en el primer punt d’inversions votàvem en contra...
SENYORA ALCALDESSA: D’aquest ja no en parlem.
SENYOR FALCÓ: I en aquest de subvencions en anàvem a abstenir, però és que gairebé
els demanaria que retiressin el punt i el portessin el 22 de desembre, bàsicament perquè
hauríem de poder conèixer quin és el canvi percentual, perquè si sempre han sigut 8.000
nosaltres votarem a favor, no estem demanant que se’ls ampliï, perquè ja sabem en la
situació que estem, però també podríem poder valorar si és que hi ha una rebaixa, quina
rebaixa és i amb quin tant per cent i el govern no ha estat capaç de explicar-nos massa res
sobre d’on venim i on ens hem situat. Però en tot cas, si vostès ho mantenen ens
abstindríem.
SENYOR TÉLLEZ: Només aclarir que quest és el darrer Ple per fer modificacions
pressupostàries perquè hi ha d’haver 30 dies a exposició pública, a mi em sembla bé que
tinguin dubtes sobre això i raonable, però estaria bé , que si aturen això, aquestes entitats
no cobraran.
SENYOR FALCÓ: No, no, nosaltres ens abstenim, però em sembla que és bo que el
govern reflexioni sobre el nivell de preparació en què hem portat aquest dictamen a la
consideració del Ple.
SENYOR GUIJARRO: A veure jo crec que aquí sí que hem d’intentar i nosaltres intentarem
votar amb responsabilitat perquè és el darrer Ple on es poden portar modificacions
pressupostàries amb la qual cosa és el darrer Ple on podem portar subvencions finalistes i
les entitats més o menys emprenyades necessiten aquests diners. Bé, és cert i intueixo per
on va la intervenció del portaveu del Partit Popular, del senyor Fernández, intueixo i
comparteixo. És cert que s`ha fet una praxi rara amb les subvencions finalistes d’esport,
s’ha fet una praxi poc clara i també és cert que hi ha entitats que veuran minvades les
seves expectatives quan a subvenció, l’expectativa dels diners que cobraven i l’expectativa
dels diners amb els que comptaven, i amb això tots n’hem de ser conscients. Ara
aprovarem també per urgència el tema del Badalona Bàsquet Base i gairebé el mateix,
tanmateix tanquen exercici necessiten pagar federacions, necessiten pagar pistes i
nosaltres votarem a favor, però creiem que les coses s’han de portar més acurades, més
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preparades i sobretot tenir un contacte més directa amb les entitats de la ciutat, sobretot en
aquest cas, amb les entitats esportives.
SENYORA ALCALDESSA: Per tant, el seu vot serà a favor per no aturar el procés? sí,
d’acord. entenc en tot cas, que les preguntes que han quedat damunt la taula sobre les
explicacions que no han quedat suficientment respostes, es faran en el proper Ple o ens les
faran arribar degudament per escrit. Per tant, la votació ha quedat clar, tothom ha
manifestat el posicionament de vot, s’aprova.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 14 dels grups municipals Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES, Partit dels Socialistes i
Guanyem Badalona en Comú.
Abstencions, 2 del grup municipal de Convergència i Unió.
Vots en contra, 11 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos) i Partit Popular.
5. Aprovar l'alliberament de la despesa autoritzada per a l'any 2015 del servei de
manteniment de zones verdes, solars, franges de prevenció d'incendis i arbrat i
palmeres d'àmbit urbà de Badalona, dividit en dos lots.
Identificació de l’expedient
Expedient de contractació: Serveis de manteniment de zones verdes, solars, franges de
prevenció d’ incendis i arbrat i palmeres d’ àmbit urbà de Badalona, dividit en dos lots.
Tipus de resolució: Deslliurament de la quantitat retinguda per a l’ any 2014.
Òrgan que resol: Ajuntament Ple
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Antecedents
1. L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 28 d’ octubre de 2014, va adoptar, entre
d’altres, els acords que es transcriuen literalment a continuació:
“PRIMER.- Aprovar els Plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives
particulars que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 15/OBR- 4/14
corresponent al contracte de serveis de manteniment de zones verdes, solars, franges de
prevenció d’incendis d’ arbrat i palmeres d’ àmbit urbà de Badalona pel termini de dos anys
a comptar de l’endemà de la data de la seva formalització, prorrogable per dos períodes de
màxim un any cadascun i amb un pressupost màxim de licitació de 4.999.558,66 euros (IVA
inclòs al tipus del 21% vigent), import que es desglossa entre els dos lots en què es divideix
l’ objecte d’ aquest contracte de la següent manera:
- Lot 1 (serveis de manteniment de zones verdes, solars i franges de prevenció d’ incendis):
3.412.361,77 euros (a raó de 2.820.133,70 € el valor base d’ aquest lot i 592.228,08 €, l’
IVA al percentatge indicat).
- Lot 2 (serveis de manteniment de l’ arbrat i palmeres d’ àmbit urbà de Badalona):
1.587.196,88 euros ( a raó de 1.311.732,96 € el valor base d’ aquest lot i 275.463,92 €, l’
IVA al percentatge indicat).
SEGON.- Procedir a l’ obertura del procediment obert d’ adjudicació d’ aquest contracte
mitjançant tramitació ordinària, segons allò previst als articles 110, 150 i 157 del RDL
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del
sector públic.
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa que s’ estima que se’n derivi del/s contracte/s
sorgit/s arran la tramitació d’ aquest procediment per a l’exercici 2014, que s’estima per un
import de 208.314,94 euros (IVA inclòs al tipus del 21%), a raó de 142.181,74 € el lot 1 i
66.133,20 €, el lot 2, es finançarà amb càrrec a la partida pressupostària número 431-171021001 del pressupost municipal vigent.
Pel que fa a la despesa que se’n pot derivar d’ aquest/s contracte/s per als futurs exercicis
que comprengui la seva execució així com la seva pròrroga, cas d’ acordar-se aquestes,
restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos municipals corresponents als futurs exercicis per atendre el seu pagament.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del/s
contracte/s de referència se’ n derivi podrà constituir causa per a la modificació i/o resolució
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del contracte d’ acord amb l’ establert al plec de clàusules administratives particulars que es
proposa per regir aquest contracte.
QUART.- Procedir a la publicació de l’anunci de licitació, en el Butlletí Oficial de l’ Estat i en
el perfil de contractant de l’ Ajuntament de Badalona, d’acord amb les previsions de l’article
142 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic.
(...)”
2. En compliment del tercer acord abans transcrit i als efectes d’ atendre el pagament que
del/s contracte/s sorgit/s d’ aquest procediment se’n podrien derivar per a l’ exercici 2014,
havent-se previst l’ entrada en vigor d’ aquest/s per al mes de desembre d’ enguany, es va
fer una retenció de crèdit (RC número 201400051517) per import de 208.314,94 euros, que
va ser informada favorablement (fiscalitzada) per l’ interventor municipal en data 21 d’
octubre de 2014, i per tant, amb caràcter previ a l’ adopció dels acords transcrits en l’
antecedent precedent.
3. En la mateixa data en què s’ aprovà aquest expedient de contractació per part de
l’Ajuntament Ple, això és, el dia 28 d’ octubre de 2014 el Servei de Medi Ambient de l’ Àrea
de Medi Ambient i Sostenibilitat va emetre un informe en què posà de manifest la necessitat
d’alliberar de la partida número 431-1710-21001 del pressupost municipal vigent, la
quantitat retinguda a què s’ha fet referència en l’ antecedent precedent atenent que la
tramitació d’aquest expedient s’ havia dilatat en el temps donada la complexitat tècnica dels
serveis que en constitueixen el seu objecte i que resultava del tot impossible, atenent la
seva data d’aprovació i els terminis establerts per a la tipologia de procediment per tal d’
adjudicar-lo, l’entrada en vigor d’ aquest/s nou/s contracte/s en l’ exercici 2014. Aquesta
quantitat, un cop alliberada, segons es desprèn de l’ esmentat informe, ha de servir per
satisfer les factures que l’ actual prestatari d’ aquests serveis - en ordre de continuitat presentarà en el decurs d’aquest interval de temps mentrestant el/s nou/s contracte/s no
resulti/n adjudicat/s,
4. D’ aquest informe tècnic, recepcionat en aquestes dependències en data 30 d’ octubre
de 2014, se’n donà trasllat en data 5 de novembre de 2014 al Departament d’Intervenció
Municipal, qui posà de manifest que havent estat aprovat l’ expedient de contractació de
referència per l’ Ajuntament Ple, l’ alliberament de l’import de la RC no es podia realitzar
només arran l’ emissió d’ un informe.
Fonaments jurídics
1. La clàusula 3.5 del Plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest
contracte (en endavant, PCAP) preveu el que es transcriu literalment a continuació:
“5. Tenint en compte que l’ entrada en vigor d’ aquest contracte es preveu que tingui lloc al
mes de desembre d’ enguany, el finançament de la despesa que s’ estima que se’ n derivi
d’aquest per al període comprès de l’ 1 al 31 de desembre de 2014, per un import de
208.314,94 euros (IVA inclòs al tipus del 21%) s’ haurà d’ atendre amb càrrec a la partida
pressupostària número 431-1710-21001 del pressupost municipal vigent.
La despesa que se’n pugui derivar d’ aquest contracte per als futurs exercicis que
comprengui la seva execució així com les seves possibles pròrrogues, cas d’ acordar-se
aquestes, restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’ existència de crèdit adequat i
suficient en els pressupostos municipals corresponents a aquells exercicis per atendre el
seu pagament, d’acord amb el que disposen els articles 110.2 del TRLCSP i 174 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte o contractes de referència se’ n derivi podrà constituir causa per a la modificació
i/o resolució del contracte d’ acord amb l’ establert a les clàusules 30 i 34 d’aquest plec.”
2. De conformitat amb el que preveu la clàusula 4 del PCAP, la durada del/s contracte/s
sorgit/s arran la tramitació d’ aquest expedient s’estableix en 2 anys a comptar de l’ endemà
de la data de la seva signatura amb possibilitat de pròrroga abans de la seva finalització, de
mutu acord, per dos períodes de màxim un any cadascun, sense que la durada total del
contracte, incloses les pròrrogues a què s’ha fet referència, pugui excedir de 4 anys.
3. Atès que d’ acord amb l’ exposat en els antecedents d’ aquest document, l’ aprovació
d’aquest expedient de contractació no s’ ha produit fins el dia 28 d’octubre de 2014, si a
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més es té en compte que dins del termini establert en els anuncis de licitació d’ aquest
contracte per a l’obtenció d’ informació s’ han recepcionat sol·licituds múltiples d’ eventuals
interessats en aquesta en relació, entre d’ altres consultes la publicació dels quals s’ ha
anat inserint segons ordre de formulació d’ aquestes en el Perfil de Contractant de l’
Ajuntament, a la necessitat que es prorrogui el termini establert per a la presentació de
proposicions per tal de garantir una correcta formulació de les ofertes donada la complexitat
tècnica dels serveis objecte d’ aquest contracte i la necessitat de fer una ronda d’
inspeccions als espais verds de la ciutat i que en aquest moment s’ està tramitant en
paral·lel dita pròrroga del termini de presentació de proposicions, el qual es propasa
prorrogar fins el dia 25/11/2014 (aquest dia inclòs) és per tot això que es considera
necessari alliberar l’ import retingut (RC número 201400051517) per import de 208.314,94
euros, atès que l’ entrada en vigor del/s contracte/s resultant/s d’ aquest procediment no
resulta possible en el present exercici i aquesta quantia és del tot necesaria, d’ acord amb l’
informe tècnic emès pel Servei de Medi Ambient a què s’ha fet referència en l’ antecedent
tercer d’ aquest document, per tal d’ atendre la despesa que se’n derivarà de la prestació
dels serveis objecte d’ aquest contracte per part de l’ actual prestatari mentrestant no s’
adjudica el/s nou/s contracte/s.
4. D’acord amb els articles 172 del TRLRHL i 24 i 25.1 del RD 500/1990, els crèdits per a
despeses només poden destinar-se a la finalitat específica per a la qual han estat
autoritzats en el pressupost, i els crèdits autoritzats tenen caràcter limitatiu i vinculant.
5.Conformement amb els articles 176.1 del TRLRHL i 26.1 del RD 500/1990, amb càrrec
als crèdits de l’estat de despeses del pressupost només poden contreure’s, amb caràcter
general, obligacions derivades, entre d’altres prestacions, de serveis que es realitzin en
l’any natural del propi exercici pressupostari.
6.La retenció de crèdit és l’acte mitjançant el qual s’expedeix, respecte al d’una partida
pressupostaria, certificat d’existència de crèdit suficient per a l’autorització d’una despesa,
per una quantia determinada, produint-se per aquest import una reserva per a aquella
despesa.
Aquesta retenció de crèdit consta practicada en aquest expedient en compliment de les
disposicions dels articles 31 i 32 del RD 500/1990.
7.De tot allò exposat en el fonament tercer d’ aquest document se’n desprèn que l’ entrada
en vigor del/s contracte/s que sorgeixi/n de la tramitació d’ aquest procediment no tindrà lloc
fins a la propera anualitat de manera que la quantitat econòmica retinguda per satisfer la
despesa dels serveis que en constitueixen el seu objecte per a l’ any 2014 (període
comprès de l’ 1 al 31 de desembre de 2014) queda desvirtuada, perquè no es pot destinar a
la finalitat per a la qual havia estat reservada, que és la prestació del servei derivada
d’aquesta licitació en l’actual exercici econòmic.
8.D’acord amb l’article 214 del TRLRHL, la resolució que es proposa, en ésser un acte de
contingut econòmic per a la corporació, ha de ser objecte de fiscalització per la Intervenció
municipal.
9. L’òrgan de contractació competent per resoldre aquest expedient, atenent el seu valor
estimat, és l’Ajuntament Ple. La proposta haurà de ser informada per la Comissió d’ Estudi,
Informe o Consulta corresponent, d' acord amb el que disposen els articles 82.2 i 123 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROFRJEL).
D’ incloure’s la proposta en l’ ordre del dia del Ple sense haver estat dictaminada
previament per la Comissió Informativa, d’ aprovar-se l’ acord se n’ haurà de donar compte
posteriorment en la propera sessió de la Comissió Informativa (article 126.2 ROFRJEL).
De sotmetre’s la proposta de resolució directament a l’ Ajuntament Ple sense el dictamen
previ de la comissió informativa, atesa la urgència de l’actuació, aquesta haurà de ser
apreciada per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de
conformitat amb l’article 83 del ROFRJEL en relació amb l’ article 47.2 de la LRBRL i, per al
cas que s’ aprovi, també se n’haurà de donar compte a la propera sessió de la Comissió
Informativa.
10. Per a l' adopció d' aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple dels
membres presents en el moment de la votació d' acord amb el que preveu l’article 47.1 de
la LRBRL.
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11. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo a
la regidoria de l’ Àmbit d’ Economia i Hisenda per tal que proposi previ informe de la
Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, a l' Ajuntament Ple
l’adopció dels següents ACORDS
PRIMER.- Deixar sense efectes la retenció de crèdit número 201400051517 per import de
208.314,94 euros practicada en la partida 431-1710-21001 del pressupost municipal vigent
per atendre la despesa que s’ estimava que se’n derivaria de l’ entrada en vigor del/s
contracte/s sorgit/s arran la tramitació de l’ expedient de contractació endegat per tal d’
adjudicar el contracte de serveis de manteniment de zones verdes, solars, franges de
prevenció d’incendis d’ arbrat i palmeres d’ àmbit urbà de Badalona, que es preveia que
tingués lloc al mes de desembre d’ enguany, atenent la tramitació actual d’ aquest
expedient a què s’ ha fet referència en els antecedents i fonaments d’ aquest document.
SEGON.- Comunicar aquesta resolució al Servei de Medi Ambient de l’ Àrea de Medi
Ambient i Mobilitat i a l’ Intervenció Municipal.
TERCER.- Comunicar l’ adopció d’ aquests acords a la Comissió Informativa corresponent.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 24 dels grups municipals Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES, Partit dels Socialistes,
Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
Abstencions, 3 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos) i Convergència i Unió.
6. Aprovar l'alliberament de la despesa autoritzada per a l'any 2015 del servei de
neteja viària, recollida i trasllat de residus sòlids urbans i deixalleries de la ciutat de
Badalona.
Identificació de l’expedient
Expedient de contractació: Serveis de neteja viària, recollida i trasllat de residus sòlids
urbans i deixalleries de la Ciutat de Badalona.
Tipus de resolució: Alliberament de la despesa autoritzada per a l’any 2015
Òrgan que resol: Ajuntament Ple
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Antecedents
1.- En data 28 d’abril de 2010 l’Ajuntament de Badalona i l’empresa FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA (en endavant, FCC SA) van subscriure el
contracte de gestió – mitjançant concessió - dels serveis públics de neteja viària, recollida i
trasllat dels residus sòlids urbans i deixalleries de la ciutat de Badalona per una durada de
10 anys a comptar del dia 1 de juny de 2010.
2.- En data 30 de juny de 2014 el cap del Departament de Neteja Urbana i Edificis
Municipals amb el vistiplau del cap del Servei de Via Pública i Mobilitat i de conformitat amb
el Departament de Gestió del Verd Urbà i Espais Naturals de l’ Àrea de Medi Ambient i
Sostenibilitat van emetre un informe en què, entre d’ altres, posaren de manifest la
conveniència de modificar el contracte de neteja viària a què s’ha fet referència per tal
d’incloure dins del seu objecte la prestació dels serveis de neteja de les zones verdes i el
sauló, als efectes de coordinar l’acció conjunta de la neteja urbana i optimitzar els
desplaçaments, millorar la neteja integral de les zones verdes, arbrat i jardineres de
Badalona i donar resposta a les queixes dels ciutadans pel fet que quan es realitzava la
neteja de carrers que tenen zones verds, la calçada quedava neta però les zones verdes
(gespa, desbròs, arbust, tanca arbustiva, tapizant, sauló, flor de temporada i àrees de
gossos, entre d’ altres) del mateix carrer restaven sense netejar.
3.- Consta en l’ expedient de contractació de referència escrit de data 5 de juny de 2015 de
FCC SA en què aquesta empresa manifesta de forma expressa la seva conformitat a la
proposta de modificació contractual amb els termes instats pels Departaments municipals

Ple sessió núm. 16 / 24-11-2015

pàg. 33

Secretaria General

que l’han sol·licitat (Neteja Urbana i Edificis Municipals i Gestió del Verd Urbà i Espais
Naturals).
4.- L’ Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 29 de setembre de 2015 adoptà, entre d’
altres, els següents acords:
“PRIMER.- APROVAR la modificació del contracte de neteja viària, recollida i trasllat de
residus sòlids urbans i les deixalleries de la ciutat de Badalona, formalitzat entre
l’Ajuntament de Badalona i l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA (en
endavant, FCC SA) en data 28 d’ abril de 2010 per una durada de 10 anys a comptar del
dia 1 de juny de 2010, amb els termes exposats en l’ informe tècnic emès conjuntament pel
cap del Departament de Neteja Urbana i Edificis Municipals, el cap del Servei de Via
Pública i Mobilitat i el Cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat en data 2 de juny de
2015, existint la conformitat manifestada per escrit i de forma expressa de FCC SA a la
proposta de modificació objecte d’ aquest acord, que es materialitza, a grans trets, en:
a. L’ampliació de l’àmbit territorial de prestació dels serveis objecte d’ aquest contracte en
515.490,05 m2 a raó del detall per tipologia de superfícies (zones verdes i sauló) i les
freqüències de neteja que hi consten en els informes tècnics que obren en l’ expedient de
referència, el contingut dels quals es dóna aquí per reproduït.
b. Un increment del preu anual del contracte de 775.804,02 euros, índexs de despeses
generals, benefici industrial i IVA, entre d’altres, inclosos.
c. L’ adscripció de 19 operaris per a dur a terme els serveis a les noves superfícies amb
què es veu ampliat l’ objecte del contracte que l’ Ajuntament tenia subscrit amb FCC SA.
SEGON.- ATENDRE la despesa que se’n derivarà de l’ increment del preu del contracte de
referència com a conseqüència de la seva modificació per a l’ any 2015, la qual s’ estima en
193.980,998.- euros (despeses generals, benefici industrial i IVA inclosos) i s’ haurà d’
atendre amb càrrec a la partida pressupostària número 421-1630-22700 del pressupost
municipal vigent en pròrroga de l’ exercici 2014.
(...)”
5.- La modificació contractual a què s’ha fet referència està vinculada amb la tramitació de
l’expedient indexat amb el número 15/OBR- 4/14 corresponent al contracte de serveis de
manteniment de zones verdes, solars, franges de prevenció d’incendis d’ arbrat i palmeres
d’ àmbit urbà de Badalona en tant aquesta licitació va excloure del seu objecte el servei
relatiu a la neteja de les zones verds i del sauló que, fins el contracte anterior, estava inclòs,
per tal de donar coherència als dos serveis implicats: neteja viaria i manteniment del verd
urbà, atès que molts àmbits estaven inclosos en els dos contractes i l’eficàcia, racionalitat i
cost dels mateixos es veien afectats.
6.- L’ Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 29 de setembre de 2015 aprovà, entre
d’altres, resoldre l’ expedient de contractació relatiu als serveis de manteniment de zones
verdes, solars, franges de prevenció d’incendis i arbrat i palmeres de l’àmbit urbà de
Badalona, dividit en dos lots, amb l’adjudicació del lot 1 d’ aquest contracte, format pels
serveis de manteniment de zones verdes, solars i franges de prevenció d’ incendis, a favor
de la proposició presentada per l’empresa CESPA FERROVIAL COMPAÑIA ESPAÑOLA
DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA (grup FERROVIAL) amb CIF A82741067 i del
lot 2, format pels serveis de manteniment de l’arbrat i palmeres de l’àmbit urbà de Badalona
a favor de la proposició presentada per ELSAMEX SA - AMBIENTALIA WORLD SL UTE,
amb CIF U87291399, en haver resultat les seves ofertes les econòmicament més
avantatjoses en cadascun dels dos lots, d’acord amb els informes tècnics de valoració i de
proposta d’adjudicació, de data 5 de maig de 2015 i a raó de les millores i compromisos
formulats en les seves respectives proposicions que, d’acord amb els plecs reguladors del
contracte, han estat presos en consideració en el procés d’admissió dels licitadors i de
valoració de les ofertes i determinants, per tant, de l’ adjudicació.
7.- El 21 d’octubre de 2015 el Sr. Gerardo Adrados Sanchez, apoderat de l’ empresa
URBASER SA, licitadora en aquest procediment i actual prestatària dels serveis que
constitueixen l’ objecte del contracte de referència, comunica mitjançant escrit presentat en
el Registre General d’ aquesta corporació en data 21/10/2015 (registrat amb el número
30518) la interposició d’ un recurs especial en matèria de contractació contra l’acord
d’adjudicació del Ple de data 29 de setembre de 2015 davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic.
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8.- De conformitat amb el que preveu l’ article 45 del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’ aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic: “Una vegada
interposat el recurs, si l’ acte objecte de recurs és el d’ adjudicació, queda en suspens la
tramitació de l’expedient de contractació.”
9.- Atès que els contractes sorgits arran la tramitació d’ aquest procediment no s’ han pogut
formalitzar encara com a conseqüència de la interposició del recurs especial en matèria de
contractació contra l’ acord d’ adjudicació dels serveis que constitueixen el seu objecte en
favor de les proposicions presentades per CESPA FERROVIAL, COMPAÑÍA ESPAÑOLA
DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES SA, amb CIF A82741067, quant al lot 1 es
refereix i per la Unió Temporal d’ Empreses ELSAMEX SA - AMBIENTALIA WORLD SL,
amb CIF U87291399, quant al lot 2.
10.- En data 5 de novembre de 2015 el cap del Servei d’Espais Públics juntament amb el
cap del Servei de Medi Ambient de l’ Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat han emès un
informe en què sol·liciten l’ alliberament de l’autorització de despesa contreta a l’aplicació
pressupostària 421-1630-22700 efectuada per atendre la despesa que s’ estimava que se’n
derivaria de l’ execució per part de l’ empresa FCC SA de la modificació del contracte de
serveis de neteja viària, recollida i trasllat de residus sòlids urbans i deixalleries de la ciutat
de Badalona per a l’ any 2015. L’informe a que s’ha fet referència diu en part suficient, el
que es transcriu a continuació:
“ La modificació del contracte de neteja viària va unida indissociablement amb l’adjudicació
del contracte de serveis de manteniment de zones verdes, solars, franges de prevenció
d’incendis i arbrat i palmeres d’àmbit urbà de Badalona (lo 1 i 2), donat que els nous
contractes de manteniment de zones verdes exclouen expressament del seu àmbit material
la neteja de les zones verdes, per tal que s’integri en el contracte de neteja viària de la
ciutat.”
11.- Atès l’exposat anteriorment (vinculació d’ambdós expedients) la interposició del recurs
especial en matèria de contractació, el qual es desconeix quan serà resolt per part del
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i que la formalització dels contractes sorgits
arran la tramitació de l’expedient relatiu al manteniment de zones verdes així com també la
signatura de l’annex al contracte que ha de servir per formalitzar la modificació del
contracte de neteja viària, resten condicionades a la resolució del recurs especial en
matèria de contractació, i si a més es té en compte la necessitat de satisfer les factures que
se’n derivin de la prestació dels serveis objecte del contracte de manteniment de zones
verdes, solars i franges de prevenció d’ incendis, arbrat i palmeres de l’àmbit urbà de
Badalona, per part del seu actual prestatari, URBASER SA, es proposa tramitar
l’alliberament objecte d’aquest document, que ha estat instat conjuntament pel Servei
d’Espais Públics i el Servei de Medi Ambient d’aquest ajuntament.
Fonaments jurídics
1. La clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte
de serveis de manteniment de zones verdes, solars i franges de prevenció d’ incendis,
arbrat i palmeres de l’àmbit urbà de Badalona (en endavant, PCAP) preveu el que es
transcriu literalment a continuació:
“2. L’Ajuntament i l’adjudicatari formalitzaran el contracte en document administratiu que
constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre, dins dels 5 dies naturals següents
al termini de 15 dies hàbils següents a la tramesa de la notificació de l’ adjudicació als
licitadors, sempre i quan no s’ hagi deduït el recurs especial en matèria de contractació
contra aquest acord d’ adjudicació. (...)”
2. La notificació de l’ adjudicació del contracte abans esmentat es va practicar en data 2
d’octubre de 2015 a tots els candidats i licitadors, finalitzant el termini per interposició de
recurs especial en matèria de contractació el dia 21 d’ octubre de 2015 (aquest dia inclòs).
3. Dins del termini esmentat, i més concretament, el darrer dia, el 21 d’octubre de 2015 el
Sr. Gerardo Adrados Sanchez, apoderat de l’ empresa URBASER SA, licitadora en el
procediment indexat amb el número 15/OBR- 4/14 i actual prestatària dels serveis que
constitueixen l’objecte d’ aquell contracte, comunica mitjançant escrit presentat en el
Registre General d’aquesta corporació en data 21/10/2015 (registrat amb el número
30518) la interposició d’ un recurs especial en matèria de contractació contra l’acord
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d’adjudicació del Ple de data 29 de setembre de 2015 davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic.
4. De conformitat amb el que preveu l’ article 45 del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’ aprovà el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic: “Una vegada
interposat el recurs, si l’ acte objecte de recurs és el d’ adjudicació, queda en suspens la
tramitació de l’expedient de contractació.”
5. Atès que els contractes sorgits arran la tramitació del procediment 15/OBR- 4/14 no s’
han pogut formalitzar encara com a conseqüència de la interposició del recurs especial en
matèria de contractació contra l’ acord d’ adjudicació dels serveis que constitueixen el seu
objecte en favor de les proposicions presentades per CESPA FERROVIAL, COMPAÑÍA
ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES SA, amb CIF A82741067, quant al
lot 1 es refereix i per la Unió Temporal d’ Empreses ELSAMEX SA-AMBIENTALIA WORLD
SL, amb CIF U87291399, quant al lot 2 així com tampoc s’ ha pogut formalitzar encara,
consegüentment, l’annex relatiu a la modificació del contracte de neteja viària a que es
referia l’acord quart de la part dispositiva del dictamen aprovat pel Ple amb aquest objecte,
en sessió de data 29 de setembre de 2015, atesa la vinculació d’ambdós expedients.
6. Cal posar de manifest en aquest sentit que consta en l’ expedient de contractació
52/OBR-5/09 una compareixença en què l’ empresa FCC SA posa de manifest de forma
expressa la seva conformitat en la suspensió de la formalització de l’ annex a què s’ha fet
referència pels motius abans esmentats, establint-se com a nou termini per a la seva
signatura contractual la data en que estigui resolt el recurs especial en matèria de
contractació interposat contra l’acord plenari d’ adjudicació de data 29/09/2015 que hi figura
en l’ expedient 15/OBR- 4/14.
7. Tenint en compte que es desconeix el dia que el Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic resoldrà l’ esmentat recurs, la necessitat de continuar satisfent les despeses
que se’n deriven de la prestació dels serveis objecte d’ aquest contracte per part del seu
actual prestatari, l’ empresa URBASER SA, és possible que l’entrada en vigor dels nous
contractes sorgits arran la tramitació de l’ expedient 15/OBR- 4/14, al qual es troba vinculat
la modificació contractual aprovada per Ple en sessió de data 29/09/2015 així com la
formalització de l’ annex relatiu a la modificació contractual, es produeixi en el proper
exercici econòmic, és per això que es considera convenient tramitar l’alliberament que ha
estat sol·licitat pel Servei d’ Espais Públics i el Servei de Medi Ambient, i per tant, alliberar
l’autorització de despesa de 193.980,998.- euros (despeses generals, benefici industrial i
IVA inclosos) contreta a l’aplicació pressupostària 421-1630-22700 que s’ havia efectuat per
atendre la despesa que s’ estimava que se’n derivaria de l’ execució per part de l’ empresa
FCC SA de la modificació del contracte de serveis de neteja viària, recollida i trasllat de
residus sòlids urbans i deixalleries de la ciutat de Badalona per a l’ any 2015, conforme es
vagi meritant la despesa derivada de la prestació dels serveis objecte d’aquest contracte
per part de l’actual prestatari fins a la resolució del recurs especial en matèria de
contractació.
8. D’acord amb els articles 172 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprovà el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant
TRLRHL) i 54 i 55.1 del RD 500/1990, de 20 de novembre, pel qual es desenvolupa el
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, els crèdits per a despeses només poden
destinar-se a la finalitat específica per a la qual han estat autoritzats en el pressupost, i els
crèdits autoritzats tenen caràcter limitatiu i vinculant.
9. Conformement amb els articles 176.1 del TRLRHL i 26.1 del RD 500/1990, amb càrrec
als crèdits de l’estat de despeses del pressupost només poden contreure’s, amb caràcter
general, obligacions derivades, entre d’altres prestacions, de serveis que es realitzin en
l’any natural del propi exercici pressupostari.
10. L’autorització de despesa és l’acte mitjançant el qual s’acorda la realització d’una
despesa determinada per una quantia certa o aproximada, reservant a tal fi la totalitat o part
d’un crèdit pressupostari.
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L’ autorització de despesa que es proposa alliberar amb aquesta resolució consta
practicada en aquest expedient en compliment de les disposicions dels articles 54 i 55.1 del
RD 500/1990.
11. De tot allò exposat en els antecedents i fonaments precedents es desprèn que la
formalització i entrada en vigor dels contractes sorgits arran la tramitació de l’ expedient
15/OBR-4/14 així com la de l’ annex de modificació contractual objecte de l’ expedient
52/OBR-5/09 resten condicionades a la prèvia resolució del recurs interposat, i que
desconeixent-se la data en què el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic el
resoldrà, la seva formalització, en el seu cas es preveu que tingui lloc en el proper exercici
econòmic (any 2016). És per això que tant les autoritzacions de despesa aprovades per
satisfer la despesa dels serveis objecte dels dos lots del contracte objecte de l’ expedient
15/OBR-4/14 per al període comprès del mes d’ octubre al mes de desembre d’enguany
(ambdós mesos inclosos) havent-se previst la seva entrada en vigor al mes d’octubre de
2015 així com l’ efectuada per atendre les despeses que se’n derivarien per a l’ any 2015
de la modificació contractual de l’ expedient 52/OBR-5/09 queden desvirtuades perquè no
es pot destinar a la finalitat per a la qual havien estat reservades i autoritzades les
quantitats de què es tracta, que és la prestació dels serveis objecte d’aquesta licitació i
modificació en l’ actual exercici econòmic (any 2015).
12. D’acord amb l’article 214 del TRLRHL, la resolució que es proposa, en ésser un acte de
contingut econòmic per a la corporació, ha de ser objecte de fiscalització per la Intervenció
municipal.
13. L’òrgan de contractació competent per resoldre aquest expedient és l’Ajuntament Ple.
La proposta haurà de ser informada per la Comissió d’ Estudi, Informe o Consulta
corresponent, d'acord amb el que disposen els articles 82.2 i 123 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROFRJEL).
De sotmetre’s la proposta de resolució directament a l’ Ajuntament Ple sense el dictamen
previ de la comissió informativa, atesa la urgència de l’actuació, aquesta haurà de ser
apreciada per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de
conformitat amb l’article 83 del ROFRJEL en relació amb l’ article 47.2 de la LRBRL i, per al
cas que s’ aprovi, també se n’haurà de donar compte a la propera sessió de la Comissió
Informativa.
14. Per a l' adopció d' aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple dels
membres presents en el moment de la votació d' acord amb el que preveu l’article 47.1 de
la LRBRL.
15. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo a
la regidoria de l’ Àmbit de Badalona Democràtica per tal que proposi previ informe de la
Comissió Informativa de l’Àmbit de Badalona Democràtica, a l' Ajuntament Ple l’adopció
dels següents ACORDS
PRIMER.- APROVAR l’alliberament de l’autorització de despesa de 193.980,998.- euros
(despeses generals, benefici industrial i IVA inclosos) contreta a l’aplicació pressupostària
421-1630-22700 que s’ havia efectuat per atendre la despesa que s’ estimava que se’n
derivaria de l’ execució per part de l’ empresa FCC SA de la modificació del contracte de
serveis de neteja viària, recollida i trasllat de residus sòlids urbans i deixalleries de la ciutat
de Badalona per a l’ any 2015, conforme es vagi meritant la despesa derivada de la
prestació dels serveis objecte d’aquest contracte per part de l’actual prestatari fins a la
resolució del recurs especial en matèria de contractació, atesos els motius exposats en els
antecedents i fonaments d’ aquest document.
SEGON.- COMUNICAR aquesta resolució al Servei d’ Espais Públics i al Servei de Medi
Ambient així com també a l’ Intervenció Municipal.
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Conformement amb el que preveu l’article 214 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, com a cap del Servei de Contractació,
conformo la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions a la Intervenció
municipal, als efectes interessats.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 24 dels grups municipals Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES, Partit dels Socialistes,
Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
Abstencions, 3 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos) i Convergència i Unió.
7. Resoldre el Recurs de Reposició interposat pel Secretari General de la Secció
Sindical CCOO contra les bases de la convocatòria pública del procés de provisió del
lloc de treball de personal directiu de coordinador/a de Govern.
Identificació de l'expedient
Tipus de resolució: Resolució del Recurs de Reposició interposat pel Secretari General de
la Secció Sindical CCOO contra les bases de la convocatòria pública del procés de provisió
del lloc de treball de personal directiu de coordinador/a de Govern, aprovades per
l’Ajuntament Ple en data 28/07/2015.

Òrgan que resol: Ple de l’Ajuntament
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Interessat: Pol Acózar Torrecillas (DNI. 40997666M)
Núm. expedient:761/RREP-4/15
FETS
Vist que, en data 16 d’octubre de 2015 va tenir entrada en el Registre General d'aquest
Ajuntament (Núm. de Registre 30177) un recurs de reposició interposat pel Sr. Pol Alcózar
Torrecillas, amb DNI 40997666M, com a Secretari General de la Secció Sindical de CCOO,
contra les bases de la convocatòria pública del procés de provisió, pel sistema de lliure
concurrència, mitjançant concurs de mèrits i entrevista professional, del lloc de treball de
personal directiu de coordinador/a de Govern, aprovada per Resolució de l’Alcaldia de data
2 d’octubre de 2015.
Atès que, mitjançant Acord del Ple de l’Ajuntament emès en sessió de data 28 de juliol de
2015, es varen aprovar les bases reguladores específiques per a la provisió del lloc de
treball de personal directiu de coordinador/a de Govern. Acord que va ser publicat al Butlletí
Oficial de la Província en data 25 de setembre de 2015 i en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya el 1 d’octubre de 2015 i contra el que es podia interposar recurs de reposició
davant del Ple dintre del termini d’un mes a partir del dia següent al de la seva publicació en
la forma legalment establerta.
Vist que, el recorrent sol·licita que es declari nul de ple dret aquest acte administratiu
d’acord amb els arguments esmentats en la part expositiva.
FONAMENTS DE DRET
A la part expositiva del seu escrit, la secció sindical CCOO exposa la següent al·legació:
A) “Primer que el lloc de treball de coordinador/a de govern d’acord amb la base primera de
l’annex publicat al BOP no es un lloc tècnic de l’estructura municipal tal i com defineix
l’article 12 de l’EBEP, sinó que és de responsabilitat política o càrrec de confiança d’acord
amb la definició que dona l’article 13 de l’EBEP”.
Aquesta al·legació ha de ser desestimada pels motius que s’exposen a continuació:
El lloc de treball de "coordinador de Govern" no és en absolut un "càrrec de confiança",
com diu la secció sindical. Es tracta d'una tipologia diferent de personal definida i
diferenciada per la Llei 7/2007, Estatut bàsic de l'empleat públic (en endavant EBEP) que
regula, entre d'altres, aquestes dues classes de personal al servei de les Administracions
Públiques:
1) El personal eventual, que és el que realitza funcions expressament qualificades com de
confiança o assessorament especial. Art. 12 EBEP.
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2) El personal directiu professional, que desenvolupa funcions directives professionals en
les Administracions Públiques, definides com a tals en les normes específiques de cada
Administració. Art. 13 EBEP.
El lloc de treball "coordinador de Govern" correspon a la tipologia de personal directiu
professional, i la seva designació haurà d'atendre a principis de mèrit i capacitat i a criteris
d'idoneïtat, i es durà a terme mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i la
concurrència, sistema de selecció objectiu ja que té per finalitat fer efectiu el component
"professional" d'aquest directiu públic.
Per tal d'aclarir encara més la diferència entre aquestes dues classes de personal, cal
indicar que la incorporació de personal directiu professional respon a una voluntat de
professionalització de la direcció pública que requereix, així mateix, l'existència acumulada
d'una sèrie d'elements necessaris: la descripció del lloc directiu que es vol proveir i el
procés de selecció de caràcter competitiu inspirat en els principis de mèrit, capacitat i
idoneïtat.
Precisament, el procés de selecció de caràcter competitiu que regula la designació del
"coordinador de Govern" és l'antítesi del procés de nomenament del personal eventual o de
confiança o assessorament especial, que es basa precisament en la confiança política i no
pot servir en cap cas de model per articular un sistema de direcció pública
professionalitzada.
Les bases específiques reguladores per a la provisió del lloc de treball de coordinador de
Govern s'han elaborat seguint un model de professionalització de la direcció pública,
fonamentat en principis d'idoneïtat, mèrit, capacitat, competències professionals, lliure
concurrència i publicitat.
Idoneïtat, perquè el candidat al lloc directiu ha d'acreditar el perfil de competències exigit
per l'acompliment del lloc.
Mèrit i capacitat, perquè en el procediment d'acreditació es mesuraran l'experiència i els
coneixements de forma objectiva.
Publicitat i concurrència, per tal que hi pugui participar tothom que tingui els requisits, a
través d'un procés competitiu obert.
B) La secció sindical CCOO exposa que "... el lloc de treball no està contemplat en la RLT,
ni està regulat en el règim jurídic del directiu públic a l'Ajuntament de Badalona".
Aquesta al·legació ha de ser desestimada pels motius que s’exposen a continuació:
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 28 de juliol de 2015, va aprovar proposta de
determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual (assessor/a
de Govern, coordinador/a districte, assessor/a Grup Municipal) i del personal directiu al
servei de l'Ajuntament de Badalona (Coordinador de Govern), així com les bases
reguladores específiques per a la provisió del lloc de treball de personal directiu, que va ser
publicat al Butlletí Oficial de la Província en data 25/09/2015 i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya en data 01/10/2015.
C) La secció sindical CCOO exposa que: "... el lloc de treball no està valorat per la
Comissió Tècnica de valoració i no ha estat discutit ni acordat amb la mixta ni aprovat per
acord del ple, requisit sine quan non per a la provisió del lloc."
Aquesta al·legació ha de ser desestimada pels motius que s’exposen a continuació:
En matèria de negociació col·lectiva (Capítol IV del Títol III), hi ha alguna referència directa
o indirecta al personal directiu. En efecte, l’article 37.2.c) reitera una cosa ja prevista a
l’article 13.4, primer incís, de l’EBEP: s’estableix que queda exclosa de l’obligatorietat de la
negociació «la determinació de condicions de treball del personal directiu».
Atès que, l’òrgan competent per dictar resolució en el present recurs de reposició és el Ple
de l’Ajuntament en tant que és l’òrgan que va dictar l’acord objecte d’impugnació, en sessió
de data 28 de juliol de 2015, pel que es varen aprovar les bases reguladores específiques
per a la provisió del lloc de treball de personal directiu de coordinador/a de Govern. Acord
que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província en data 25 de setembre de 2015 i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 1 d’octubre de 2015.
Atès l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú disposa que els actes
administratius que posin fi a la via administrativa podran ser recorreguts potestativament en
reposició davant el mateix òrgan que els hagués dictat.
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Vist que, d’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els correspongui tramitar i redactar la pertinent
proposta de resolució.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del ROFRJEL no hi ha cap tipus d’obstacle
legal ni reglamentari per tal que, conforme a les previsions dels articles 82.2 i 123 del propi
text normatiu, l’ajuntament ple, previ dictamen de la comissió informativa de l’Àmbit
Badalona Democràtica, adopti el següent acord:
PRIMER.- Desestimar el Recurs de Reposició interposat en data 16 d’octubre de 2015 pel
Sr. Pol Acózar Torrecillas, amb DNI 40997666M, com a Secretari General de la Secció
Sindical de CCOO en tots els seus extrems pel que fa a la declaració de nul·litat de ple dret
de les bases específiques reguladores del procés de provisió del lloc de treball de personal
directiu de coordinador/a de Govern, aprovades per acord de l’Ajuntament Ple en data
28/07/2015, i publicades al Butlletí Oficial de la Província en data 25 de setembre de 2015 i
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 1 d’octubre de 2015, d’acord amb els
fonaments de dret exposats a la part expositiva d’aquesta proposta de resolució.
SEGON.- Notificar aquesta Resolució al Secretari General de la Secció Sindical de CCOO,
Sr. Pol Acózar Torrecillas, amb DNI 40997666M.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria simple.
Vots a favor, 10 dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES i Guanyem Badalona en
Comú.
Abstencions, 17 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos), Convergència i Unió,
Partit dels Socialistes i Partit Popular.
8. Resoldre el Recurs de Reposició interposat pel Secretari de la secció de CATACIAC contra les bases de la convocatòria pública del procés de provisió del lloc de
treball de personal directiu de coordinador/a de Govern.
Proposta d’Acord
Identificació de l'expedient
Tipus de resolució: Resolució del Recurs de Reposició interposat pel Secretari General de
la Secció Sindical CATAC-IAC contra les bases de la convocatòria pública del procés de
provisió del lloc de treball de personal directiu de coordinador/a de Govern, aprovades per
l’Ajuntament Ple en data 28/07/2015.
Òrgan que resol: Ple de l’Ajuntament
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Interessat: Jose Viñayo Carreño (DNI. 09697367S)
Núm. expedient: 760/RREP-3/15
FETS
Vist que, en data 19 d’octubre de 2015 va tenir entrada en el Registre General d'aquest
Ajuntament (Núm. de Registre 30316) un recurs de reposició interposat pel Sr. Jose Viñayo
Carreño, amb DNI 09697367S, com a Secretari de la secció de CATAC-IAC, contra les
bases de la convocatòria pública del procés de provisió del lloc de treball de personal
directiu de coordinador/a de Govern, aprovada per Resolució de l’Alcaldia de data 2
d’octubre de 2015.
Atès que, mitjançant Acord del Ple de l’Ajuntament emès en sessió de data 28 de juliol de
2015, es varen aprovar les bases reguladores específiques per a la provisió del lloc de
treball de personal directiu de coordinador/a de Govern. Acord que va ser publicat al Butlletí
Oficial de la Província en data 25 de setembre de 2015 i en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya el 1 d’octubre de 2015 i contra el que es podia interposar recurs de reposició
davant del Ple dintre del termini d’un mes a partir del dia següent al de la seva publicació en
la forma legalment establerta.
Vist que, el recorrent sol·licita que es declari nul de ple dret aquest acte administratiu
segons els arguments esmentats en la part expositiva.
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FONAMENTS DE DRET
En el primer paràgraf de la part expositiva del seu escrit, la secció sindical CATAC-IAC
exposa la següent al·legació:
A) "Que la convocatòria de "coordinador de govern" classificat personal directiu són càrrecs
de confiança, tenen un poder de decisió i facultats diferents del treballador ordinari i
depenent dels òrgans de govern. Per tant, entenem que la administració pública segons la
llei 7/2007 té potestat per establir contractes de càrrecs directius han d'exercir les seves
funcions dins la durada del mandat de l'actual equip de govern."
Aquesta al·legació ha de ser desestimada pels motius que s’exposen a continuació:
El lloc de treball de "coordinador de Govern" no és en absolut un "càrrec de confiança",
com diu la secció sindical. Es tracta d'una tipologia diferent de personal definida i
diferenciada per la Llei 7/2007, Estatut bàsic de l'empleat públic (en endavant EBEP) que
regula, entre d'altres, aquestes dues classes de personal al servei de les Administracions
Públiques:
1) El personal eventual, que és el que realitza funcions expressament qualificades com de
confiança o assessorament especial. Art. 12 EBEP.
2) El personal directiu professional, que desenvolupa funcions directives professionals en
les Administracions Públiques, definides com a tals en les normes específiques de cada
Administració. Art. 13 EBEP.
El lloc de treball "coordinador de Govern" correspon a la tipologia de personal directiu
professional, i la seva designació haurà d'atendre a principis de mèrit i capacitat i a criteris
d'idoneïtat, i es durà a terme mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i la
concurrència, sistema de selecció objectiu ja que té per finalitat fer efectiu el component
"professional" d'aquest directiu públic.
Per tal d'aclarir encara més la diferència entre aquestes dues classes de personal, cal
indicar que la incorporació de personal directiu professional respon a una voluntat de
professionalització de la direcció pública que requereix, així mateix, l'existència acumulada
d'una sèrie d'elements necessaris: la descripció del lloc directiu que es vol proveir i el
procés de selecció de caràcter competitiu inspirat en els principis de mèrit, capacitat i
idoneïtat.
Precisament, el procés de selecció de caràcter competitiu que regula la designació del
"coordinador de Govern" és l'antítesi del procés de nomenament del personal eventual o de
confiança o assessorament especial, que es basa precisament en la confiança política i no
pot servir en cap cas de model per articular un sistema de direcció pública
professionalitzada.
Les bases específiques reguladores per a la provisió del lloc de treball de coordinador de
Govern s'han elaborat seguint un model de professionalització de la direcció pública,
fonamentat en principis d'idoneïtat, mèrit, capacitat, competències professionals, lliure
concurrència i publicitat.
Idoneïtat, perquè el candidat al lloc directiu ha d'acreditar el perfil de competències exigit
per l'acompliment del lloc.
Mèrit i capacitat, perquè en el procediment d'acreditació es mesuraran l'experiència i els
coneixements de forma objectiva.
Publicitat i concurrència, per tal que hi pugui participar tothom que tingui els requisits, a
través d'un procés competitiu obert.
B) La secció sindical CATAC-IAC exposa que "...càrrecs directius han d'exercir les seves
funcions dins la durada del mandat de l'actual equip de govern".
"En relació a les bases d'aquesta convocatòria, en l'apartat setè estableix que la
contractació tindrà una durada indefinida".
Aquesta al·legació ha de ser desestimada pels motius que s’exposen a continuació:
En aquest cas les bases s'ha desvinculat la durada del contracte al mandat de l'equip de
govern. Aquesta opció és la que correspon quan s'ha definit un professional de direcció
pública, en el qual el cessament només pot obeir al transcurs per al qual el directiu ha estat
contractat o a causes derivades d'uns resultats insuficients en la gestió. No hi cap el
cessament discrecional per "pèrdua de confiança" perquè aquest concepte difereix
radicalment d'un model de càrrec directiu professionalitzat. Si un personal directiu ha estat
designat perquè disposa d'unes competències professionals acreditades en un procés
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competitiu i si obté uns resultats bons o extraordinaris en la seva gestió, quin sentit tindria
fer-lo cessar en l’exercici del seu lloc directiu per pèrdua de confiança? Hi volem insistir: en
el model professional de direcció pública la confiança política no té camp de joc, és un
element estrany al model i, per tant, inaplicable.
En aquest cas, s'ha establert una durada indefinida al tipus contractual d'alta direcció, opció
que guarda coherent relació amb aquesta característica eminentment professional del lloc
de treball "coordinador de Govern". Convé en aquest punt aclarir que aquest personal
estarà vinculat amb l'Ajuntament de Badalona mitjançant un contracte d'alta direcció amb
caràcter indefinit.
Es tractarà d'una relació laboral especial que no està sotmesa a l'Estatut dels treballadors,
sinó a normativa específica (Llei 7/2007, de 12 d'abril, Estatut bàsic de l'empleat públic;
Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost, que regula la relació laboral de caràcter especial del
personal d'alta direcció; Reial decret-llei 3/2012, de 10 de febrer, sobre mesures urgents
per a la reforma del mercat laboral; Reial decret 451/2012, de 5 de març, regula el règim
retributiu dels màxims responsables i directius en el sector públic empresarial i altres
entitats.)
Un contracte d'alta direcció amb caràcter indefinit és rescindible en qualsevol moment per
part de l'administració pública, sense cap vinculació laboral posterior a la rescissió del
contracte, independentment del caràcter indefinit del mateix.
C) La secció sindical CATAC-IAC exposa que "... el lloc de treball no està contemplat en la
RLLT, ni està regulat en el règim jurídic del directiu públic a l'Ajuntament de Badalona."
Aquesta al·legació ha de ser desestimada pels motius que s’exposen a continuació:
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 28 de juliol de 2015, va aprovar proposta de
determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual (assessor/a
de Govern, coordinador/a districte, assessor/a Grup Municipal) i del personal directiu al
servei de l'Ajuntament de Badalona (Coordinador de Govern), així com les bases
reguladores específiques per a la provisió del lloc de treball de personal directiu, que va ser
publicat al Butlletí Oficial de la Província en data 25/09/2015 i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya en data 01/10/2015.
D) La secció sindical CATAC-IAC exposa que: "Tampoc assisteix de la comissió tècnica de
valoració perceptiva, el corresponent informe positiu ni discutit ni acordat per cap comissió
mixta, requisits "sine quan non" per a la provisió del lloc."
Aquesta al·legació ha de ser desestimada pels motius que s’exposen a continuació:
En matèria de negociació col·lectiva (Capítol IV del Títol III), hi ha alguna referència directa
o indirecta al personal directiu. En efecte, l’article 37.2.c) reitera una cosa ja prevista a
l’article 13.4, primer incís, de l’EBEP: s’estableix que queda exclosa de l’obligatorietat de la
negociació «la determinació de condicions de treball del personal directiu».
Atès que, l’òrgan competent per dictar resolució en el present recurs de reposició és el Ple
de l’Ajuntament en tant que és l’òrgan que va dictar l’acord objecte d’impugnació, en sessió
de data 28 de juliol de 2015, pel que es varen aprovar les bases reguladores específiques
per a la provisió del lloc de treball de personal directiu de coordinador/a de Govern. Acord
que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província en data 25 de setembre de 2015 i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 1 d’octubre de 2015.
Atès l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú disposa que els actes
administratius que posin fi a la via administrativa podran ser recorreguts potestativament en
reposició davant el mateix òrgan que els hagués dictat.
Vist que, d’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
.../....
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del ROFRJEL no hi ha cap tipus d’obstacle
legal ni reglamentari per tal que, conforme a les previsions dels articles 82.2 i 123 del propi

Ple sessió núm. 16 / 24-11-2015

pàg. 42

Secretaria General

text normatiu, l’Ajuntament ple, previ dictamen de la comissió informativa de l’Àmbit
Badalona Democràtica, adopti el següent acord:
PRIMER.- Desestimar el Recurs de Reposició interposat en data 19 d’octubre de 2015 pel
Sr. Jose Viñayo Carreño, amb DNI 09697367S, com a secretari de la secció de CATAC-IAC
en tots els seus extrems pel que fa a la declaració de nul·litat de ple dret de les bases
específiques reguladores del procés de provisió del lloc de treball de personal directiu de
coordinador/a de Govern, aprovades per acord de l’Ajuntament Ple en data 28/07/2015, i
publicades al Butlletí Oficial de la Província en data 25 de setembre de 2015 i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya el 1 d’octubre de 2015, d’acord amb els fonaments de
dret exposats a la part expositiva d’aquesta proposta de resolució.
SEGON.- Notificar aquest acord al secretari de la secció de CATAC-IAC, Sr. Jose Viñayo
Carreño, amb DNI 09697367S.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria simple.
Vots a favor, 10 dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES i Guanyem Badalona en
Comú.
Abstencions, 17 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos), Convergència i Unió,
Partit dels Socialistes i Partit Popular.
9. Delegar la competència Plenària de la Junta de Govern Local en sessió pública la
celebració dels sortejos públics per a la formació de les meses durant la celebració
de eleccions.
Constituït el nou Ajuntament el passat dia 13 de juny de 2015, i amb l'objecte de dotar d'una
major celeritat i eficàcia a l'actuació municipal, aquesta Alcaldia considera necessari, en ús
de les facultats que confereix a l'Ajuntament l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 52 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, procedir a l'establiment d'un règim de delegacions de matèries, la
competència de les quals ostenta el Ple en virtut de la Llei, a favor de la Junta de Govern
Local.
Atès que de conformitat amb la legislació que abans s'ha fet referència, el Ple de
l'Ajuntament pot delegar l'exercici de les seves atribucions a favor de la Junta de Govern
Local o de l’alcaldessa, sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l'article
23.2.b) de la Llei reguladora de les bases del règim local, l’art. 52.4 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, l’art. 51.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals i l’art. 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en els quals es regulen les
competències plenàries que tenen caràcter indelegable.
Atès que el Tribunal Constitucional, en Sentència 161/2013, de 26 de setembre, va declarar
que quan la Junta de Govern deliberi i adopti acords en exercici d’atribucions delegades pel
ple, la sessió serà pública. Per aquest motiu, es considera procedent donar compliment a la
sentència, en els termes en que es concreta aquest aspecte de la decisió judicial i, procurar
l’organització de les sessions de la Junta de Govern que seran públiques en tractar
assumptes delegats pel plenari de la Corporació.
Vistes la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, el Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i el Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD
2568/1986, de 28 de novembre i d’altres d’aplicació, proposo al Ple de l’Ajuntament
l’aprovació dels següents
ACORDS:
PRIMER. Delegar a la Junta de Govern Local la competència plenària referent a la
celebració dels sortejos públics per a la formació de les Meses amb motiu de la celebració
de les diferents convocatòries electorals. Aquestes propostes hauran de ser tractades en
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sessió pública de la Junta de Govern Local de conformitat a la Sentència del Tribunal
Constitucional 161/2013, de data 26 de setembre.
SEGON. L’atribució delegada s’exercirà per la Junta de Govern Local en els termes i dins
dels límits d’aquesta delegació, sense que sigui susceptible de ser delegada a cap altre
òrgan. El text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d’aquesta
delegació farà constar de forma expressa aquesta circumstància mitjançant la incursió a la
part expositiva que l’adopció de l’acord és competència de la Junta de Govern Local en
virtut de la delegació acordada per l’Ajuntament en Ple en sessió corresponent.
Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats pel Ple de l’Ajuntament com a
titular de la competència originària, òrgan al qual s’haurà de mantenir informat de l’exercici
de la delegació, mitjançant la remissió dels esborranys de les actes de la Junta de Govern
Local als portaveus dels grups municipals, i seran immediatament executius i
presumptament legítims.
TERCER. De conformitat amb el que disposa l’article 51.2 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aquestes delegacions tindran efectes des
del dia següent a l’adopció d’aquest acord, sense perjudici de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i seran de caràcter indefinit sense perjudici de la potestat
d’advocació per part de l’Ajuntament en Ple.
QUART. Comunicar aquest acord als regidors i regidores de la Corporació per al seu
coneixement i efectes, fent-los avinent que, llevat de supòsits d’urgència, amb caràcter
previ a la seva inclusió a l’Ordre del dia, els assumptes que s’hagin de sotmetre a la Junta
de Govern Local pública com a conseqüència d’aquesta delegació, hauran de ser
prèviament dictaminats per la Comissió Informativa de Badalona Democràtica, de
conformitat amb l’article 123 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals.
CINQUÈ. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en
compliment del que disposa l’article 51.2 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
SENYOR FERNÁNDEZ: Nosaltres creiem que portar competències del Ple a la Junta de
Govern Local no indica transparència, i en aquest sentit nosaltres votarem en contra.
SENYOR TÉLLEZ: Aclarir que simplement és per estalviar-los feines a vostès, perquè tal i
com marca la llei, a les Juntes de Govern de convocatòria de taules han de ser públiques.
Per tant, seran igual de transparents, simplement era per estalviar-los temps a vostès, si
vostès volen continuar convocant Plens d’un minut per prémer un botó, doncs endavant.
Nosaltres ho fèiem en aquest sentit de molestar el mínim possible a tota la Corporació pel
que fa a aquest tema.
SENYORA ALCALDESSA: Exacta és una sessió pública igual, el que passa és que la
Junta de Govern seria igualment pública, però era simplement per estalviar el que hem
viscut ja dues vegades durant aquest mandat, que és la mobilització de tots els regidors i
regidores per asseure’ns un minut per prémer un botó per fer el sorteig de les meses
electorals. Aquesta diguem era la voluntat, entenc que vostès votaran en contra.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 17 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos), Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de
Catalunya - Avancem – MES, Partit dels Socialistes i Guanyem Badalona en Comú.
Vots en contra, 10 del grup municipal del Partit Popular.
10. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa referent al canvi d’un membre de la
Comissió Informativa de Badalona Democràtica.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acord: Donar compte al Ple de la resolució de l’alcaldessa de data 2 de novembre
de 2015 en relació a la modificació d’un membre a la Comissió Informativa de Badalona
Democràtica
Òrgan al que s'adreça: Ple municipal
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa.
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L'alcaldessa, en data 2 de novembre de 2015, ha dictat una resolució que transcrita
literalment el següent:
“L’Ajuntament en Ple, en sessió de 28 de juliol de 2011 va aprovar, conforme al previst a
l’art. 20.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local LRBRL),
la creació de tres a Comissions Informatives de caràcter permanent: la de Badalona
Educadora, Justa i Inclusiva, la de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible i la de
Badalona Democràtica i se’n va determinar la seva composició.
Per resolució de l’alcaldessa de data 30 de juliol de 2015, de la qual es va donar compte al
Ple de 30 de setembre passat, es van nomenar els regidors i regidores integrants de les
abans esmentades comissions informatives permanents, constant el senyor Jordi Serra i
Isern com a vocal de la Comissió informativa de Badalona Democràtica.
De conformitat amb la petició efectuada pel Grup Municipal Socialista en la qual sol·licita la
substitució del senyor Jordi Serra Isern a la Comissió informativa de Badalona Democràtica
per la regidora senyora Teresa González Moreno.
Vista la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els
articles 123 i següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i d’altres
d’aplicació.
Per tot l’exposat, DISPOSO:
PRIMER- Cessar el senyor Jordi Serra i Isern, com a membre titular de la Comissió
Informativa de Badalona Democràtica, en representació del Grup Municipal Socialista
SEGON. Nomenar a la regidora senyora Teresa González Moreno, com a membre titular
del Grup municipal Socialista, en la Comissió Informativa de Badalona Democràtica
TERCER. Donar compte al Ple en la propera sessió que es dugui a terme.”
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 l’art. 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 de referència.
11. Donar compte de la designació de l'alcaldessa com a patrona de la "Fundació
Institut Guttmann, Fundació Privada".
Identificació de l’expedient
Tipus d’acord: Donar compte al Ple de la resolució de l’alcaldessa de data 6 d’octubre de
2015 referent al nomenament de representants de l’Ajuntament davant la “Fundació Institut
Guttmann, Fundació Privada.”
Òrgan al que s’adreça: Ple municipal
L’alcaldessa, en data 6 d’octubre de 2015, ha dictat una resolució, la qual transcrita
literalment, diu el següent:
“1. El 24 de maig de 2015 s’han celebrat eleccions municipals convocades per Reial Decret
233/2015, de 30 de març a l’empara de l’article 42.3 de la LO 5/1985, reguladora del Règim
electoral general.
2. El dia 13 de juny de 2015 es va constituir el nou Consistori i va prendre possessió del
càrrec d’alcaldessa la senyora M. Dolors Sabater i Puig.
3. L’Ajuntament de Badalona forma part de la “Fundació Institut Guttmann, Fundació
Privada”, per la qual cosa esdevé necessari renovar el representant d’aquest Ajuntament
com a patró de l’esmentada Fundació així com el representant municipal en el Consell
Social i de Participació de l’Institut Guttmann.
4. Els articles 15 i 17 dels Estatuts de la referida Fundació, disposen que un dels patrons
nomenats a títol personal ho serà per designació de l’Ajuntament de Badalona, càrrec que
tindrà una durada de quatre anys; el patronat es renovarà per meitats cada dos anys.
5. Vist l’article 4 del Reglament del Consell Social i de Participació de l’Institut Guttmann.
6. Vistes la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim local; el DL 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, el RD 2568/1986, de 28 de novembre pel que s’aprova el Reglament
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d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i els Estatuts de la
Fundació de referència,
Per tot això, DISPOSO:
Primer. Designar patró de la “Fundació Institut Guttmann, Fundació Privada” l’alcaldessa de
Badalona, senyora M. Dolors Sabater i Puig, de conformitat amb el previst a l’article 15 dels
estatuts de la Fundació, en substitució de l’anteriorment designat, senyor Xavier Garcia
Albiol.
Segon. Designar al regidor de Badalona Justa i Inclusiva, senyor Francesc Ribot i Cuenca,
com a representant de l’Ajuntament en el Consell Social i de Participació de l’Institut
Guttmann, en substitució de l’anteriorment designada, senyora Sònia Egea Pérez.
Tercer. Notificar aquest acord als interessats i donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament en
la primera sessió que es celebri.”
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 de l’article 42 i d’altres aplicables 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 de l’acaldessa que precedeix.
Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
12. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista any 2014,
presentada per l'entitat ASPANIN.
ANTECEDENTS
1. En el pressupost de despeses vigent, ha estat inclosa una subvenció nominativa i
finalista, per import de 36.000,00 €, a favor de l’entitat ASPANIN NIF G08572554.
2. En data 22/07/2014 per resolució de l’alcalde es va atorgar una subvenció de 36.000,00
€ i es va aprovar l’abonament del primer 50% de l’esmentat import, d’acord amb el
projecte presentat a la sol·licitud de subvenció i que consta al corresponent expedient.
3. En data 17/12/2014 el representat legal ha presentat l’acceptació de la subvenció
atorgada, d’acord amb les normes reguladores de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Badalona.
4. En data 08/07/2015 el cap del departament de Programes i Producció de Serveis ha
emès l’informe que consta a l’expedient, segons el qual l’entitat ha presentat la
documentació, memòries, factures i justificacions necessàries, que acrediten el compliment
de la justificació de la subvenció atorgada, i es proposa el següent:
- Aprovar la rendició del compte justificatiu, de la subvenció nominativa i finalista, per
l’import de 162.818,56 € presentat per l’entitat ASPANIN , corresponent a l’execució de la
totalitat del projecte presentat a la sol·licitud de subvenció atorgada per resolució de
l’alcaldia de data de 22 de juliol de 2014, per un import de 36.000,00 €.
- Satisfer a l’entitat ASPANIN NIF G08572554 el 50% restant de l’import total de 36.000,00
€, corresponent a la subvenció atorgada.
5. Consta a l’expedient document signat pel cap del Serveis de Serveis Socials, amb el vist
i conforme de la regidora de Serveis Socials, al qual fa constar que l’entitat ha presentat els
documents justificatius de la subvenció atorgada, que s’ha revisat i que s’ajusta en la seva
totalitat als conceptes, i programes d’actuació continguts en la memòria presentada, i que
els tècnics responsables han informat favorablement.
6. En data 6 d’octubre de 2015 l’intervenció municipal ha fiscalitzat favorablement
l’aprovació del compte justificatiu de la present subvenció finalista.
Fonaments de dret
1. L’annex IV Regulació transitòria de les subvencions de les Bases d’execució del
pressupost vigent (en endavant BEP) en relació amb els articles 24.5 i 34.3 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), estableix que el
pagament de les subvencions es realitzarà prèvia la seva acceptació i justificació per part
dels beneficiaris de les mateixes en els termes previstos a les abans esmentades BEP.
2. L’article 23 de l’Annex IV de les Bases d’execució de pressupost general per a l’exercici
actual, estableix que les subvencions podran atorgar-se directament, no essent preceptives
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ni la concurrència competitiva ni la publicitat, entre d’altres supòsits, quan estiguin
consignades nominativament en el Pressupost general inicial de l’Ajuntament o en
modificacions de crèdits aprovades pel Ple.
3. L’article 27 BEP Comprovació de les subvencions i pagament estableix que la justificació
haurà d’ésser aprovada per l’òrgan competent, que serà el que va concedir la subvenció,
arxivant-se pel Servei gestor i comunicant-se a la Intervenció General adjuntant-se tots els
documents que conformen el compte justificatiu i, en tot cas, el document de conformitat
previ de l’òrgan gestor.
4. L’òrgan competent per l’aprovació de la rendició del compte justificatiu de les subvencions
nominatives i finalistes, és l’Ajuntament Ple, ja que va ser l’òrgan que va aprovar la concessió
de la present subvenció.
Proposta de resolució

En conseqüència no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari perquè la regidora de
Serveis Socials, previ dictamen de la Comissió Informativa de l’Àmbit Badalona Justa i
Inclusiva conforme, a les previsions de l’article 123 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), proposi la inclusió a l’ordre del dia
de l’Ajuntament Ple, a fi i efecte de que adopti els següents acords:
PRIMER.- Aprovar la rendició del compte justificatiu, de la subvenció nominativa i finalista,
per l’import de 162.818,56, presentat per l’entitat ASPANIN corresponent a l’execució de la
totalitat del projecte presentat a la sol·licitud de subvenció i destinat a garantir la cobertura
de necessitats de caràcter social, subvencionat amb un import de 36.000,00 €.
SEGON.- Satisfer a l’entitat ASPANIN NIF G0857255-4 el 50% restant de l’import total de
36.000,00 €, corresponent a la subvenció atorgada per resolució de l’alcaldia.
TERCER.- La quantitat indicada serà satisfeta amb càrrec a l’aplicació pressupostària
següent:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Num.Operació
Import
2014 N 312 2310 48908005

AD

201400080640

36.000,00

QUART.- Notificar el present acord als interessats i al departament d’Intervencio.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor, 27.
13. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista any 2014,
presentada per l'entitat Càritas Diocesanas de Barcelona.
ANTECEDENTS
1. En el pressupost de despeses vigent, ha estat inclosa una subvenció nominativa i
finalista, per import de 22.500,00 €, a favor de l’entitat CARITAS DIOCESANA DE
BARCELONA NIF R0800314G.
2. En data 17/06/2014 per resolució de l’alcalde es va atorgar una subvenció de 22.500,00
€ i es va aprovar l’abonament del primer 50% de l’esmentat import, d’acord amb el
projecte presentat a la sol·licitud de subvenció i que consta al corresponent expedient.
3. En data 16/12/2014 el representat legal ha presentat l’acceptació de la subvenció
atorgada, d’acord amb les normes reguladores de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Badalona.
4. En data 18/09/2015 el cap del departament de Programes i Producció de Serveis ha
emès l’informe que consta a l’expedient, segons el qual l’entitat ha presentat la
documentació, memòries, factures i justificacions necessàries, que acrediten el compliment
de la justificació de la subvenció atorgada, i es proposa el següent:
- Aprovar la rendició del compte justificatiu, de la subvenció nominativa i finalista, per
l’import de 56.297,79 € presentat per l’entitat CARITAS DIOCESANA DE BARCELONA,
corresponent a l’execució de la totalitat del projecte presentat a la sol·licitud de subvenció
atorgada per resolució de l’alcaldia de data de 17 de juny de 2014, per un import de
22.500,00 €.
- Satisfer a l’entitat el 50% restant de l’import total de 22.500,00 €, corresponent a la
subvenció atorgada. CARITAS DIOCESANA DE BARCELONA NIF R0800314G
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5. Consta a l’expedient document signat pel cap del Serveis de Serveis Socials, amb el vist
i conforme de la regidora de Serveis Socials, al qual fa constar que l’entitat ha presentat els
documents justificatius de la subvenció atorgada, que s’ha revisat i que s’ajusta en la seva
totalitat als conceptes, i programes d’actuació continguts en la memòria presentada, i que
els tècnics responsables han informat favorablement.
6. En data 6 d’octubre de 2015 l’intervenció municipal ha fiscalitzat favorablement
l’aprovació del compte justificatiu de la present subvenció finalista.
Fonaments de dret
1. L’annex IV Regulació transitòria de les subvencions de les Bases d’execució del
pressupost vigent (en endavant BEP) en relació amb els articles 24.5 i 34.3 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), estableix que el
pagament de les subvencions es realitzarà prèvia la seva acceptació i justificació per part
dels beneficiaris de les mateixes en els termes previstos a les abans esmentades BEP.
2. L’article 23 de l’Annex IV de les Bases d’execució de pressupost general per a l’exercici
actual, estableix que les subvencions podran atorgar-se directament, no essent preceptives
ni la concurrència competitiva ni la publicitat, entre d’altres supòsits, quan estiguin
consignades nominativament en el Pressupost general inicial de l’Ajuntament o en
modificacions de crèdits aprovades pel Ple.
3. L’article 27 BEP Comprovació de les subvencions i pagament estableix que la justificació
haurà d’ésser aprovada per l’òrgan competent, que serà el que va concedir la subvenció,
arxivant-se pel Servei gestor i comunicant-se a la Intervenció General adjuntant-se tots els
documents que conformen el compte justificatiu i, en tot cas, el document de conformitat
previ de l’òrgan gestor.
4. L’òrgan competent per l’aprovació de la rendició del compte justificatiu de les subvencions
nominatives i finalistes, és l’Ajuntament Ple, ja que va ser l’òrgan que va aprovar la concessió
de la present subvenció.
Proposta de resolució
En conseqüència no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari perquè la regidora de
Serveis Socials, previ dictamen de la Comissió Informativa de l’Àmbit Badalona Justa i
Inclusiva conforme, a les previsions de l’article 123 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), proposi la inclusió a l’ordre del dia
de l’Ajuntament Ple, a fi i efecte de que adopti els següents acords:
PRIMER.- Aprovar la rendició del compte justificatiu, de la subvenció nominativa i finalista,
per l’import de 56.297,79 €, presentat per l’entitat CARITAS DIOCESANA DE BARCELONA
corresponent a l’execució de la totalitat del projecte presentat a la sol·licitud de subvenció i
destinat a garantir la cobertura de necessitats de caràcter social, subvencionat amb un
import de 22.500,00 €.
SEGON.- Satisfer a l’entitat CARITAS DIOCESANA DE BARCELONA NIF R0800314G el
50% restant de l’import total de 22.500,00 €, corresponent a la subvenció atorgada per
resolució de l’alcaldia.
TERCER.- La quantitat indicada serà satisfeta amb càrrec a l’aplicació pressupostària
següent:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Num.Operació
Import
2014 N 312 2310 48922

AD

201400036139

22.500,00

QUART.- Notificar el present acord als interessats i al departament d’Intervencio.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor, 27.
14. Aprovar diversos reconeixements de crèdit.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdits
Òrgan que resol
Ajuntament Ple
Expedient
0639-CONJ-DIVFRA2015/000001
Caràcter
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional
97/D-43/15

Ple sessió núm. 16 / 24-11-2015

pàg. 48

Secretaria General

Procediment
CONJ-DIVFRA CNJ-DIV Aprovació Conjunta factures
Tramitació
Ordinària
Objecte de l’expedient Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdits
Fets
Les despeses i factures relacionades a continuació han estat conformades pels departaments
gestors:
Expedient
Num.Fra Data
Tercer
NIF
Import
BRICOINSA
ES0639-GE126,43
15133
30/04/2015
S.L.
B5847761-3
EXT2015/000001
0639PES31/08/2015 LA PAU SCCL
1.006,20
FEXP2015/000003
640/15
F0882849-3
La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i va emetre informe positiu a càrrec de
les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicacions
Expedient
Id.Op Núm.Op
Import
Pressupostàries
0639-FEXP2015/000003

2015 N 331 3347 22610

A

12015000050976/1 1006,2

0639-GE2015 N 331 3341 21200
A
12015000027947/1 126,43
EXT2015/000001
Fonaments de dret
1. Segons disposa l’art. 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, en la redacció donada pel numero vuit de l'article primer de la Llei 27/2013, 27
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, el Municipi exercirà en tot
cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats
autònomes, les matèries següents: [...] m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.
2. De conformitat amb l’art. 3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment administratiu comú (LRJPAC), les administracions
públiques han de servir amb objectivitat els interessos generals i actuen d’acord amb els
principis d’eficàcia, de jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació amb ple
sotmetiment a la Constitució, a la Llei i al Dret. De la mateixa manera, hauran de respectar en
la seva actuació, els principis de bona fe i de confiança legítima.
3. L’article 10.9 del Títol preliminar del Codi civil recull la figura de l’enriquiment sense causa
com a font d’obligacions. Així mateix, segons reiterada jurisprudència del TS, com la Sentencia
de data 12 de desembre de 2012. RJ 2013\770, que a la seva vegada cita una sentència de
data 11 de maig de 2004, recurs 3554/1999, es posa de manifest que l'enriquiment injust o
sense causa no és només un principi general del dret, que regeix també en el dret
administratiu, sinó que a més s'ha de considerar com una acció pròpia i singular del dret
administratiu, diferent de la que s'exercita en l'àmbit civil, precisament per les particularitats de
l'àmbit administratiu.
4. Donada la manca de regulació puntual i sistematitzada en dret positiu de la institució de
l’enriquiment injust o sense causa, la doctrina jurisprudencial de les Sales Primera i Segona del
Tribunal Suprem, que en la sentència citada anteriorment de data 12 desembre 2012
determina quan es dona la procedència de l’obligació de pagament imposada per evitar un
enriquiment injust literalment de la següent manera:
“Per tant, la determinació de la procedència d'aquesta obligació de pagament imposada per
evitar un enriquiment injust, requereix analitzar els requisits exigits perquè es doni aquesta
situació il·lícita, que, segons constata la STS de data 11 de maig de 2004 (RJ 2004, 3949)
(rec. 3554/1999), recollint la doctrina continguda en altres sentències tant de la Sala
primera com d'aquesta mateixa, es poden resumir en els següents:
"a) L'enriquiment o augment del patrimoni del enriquit, constituït per qualsevol avantatge o
atribució patrimonial abocada a produir efectes definitius.
b) L'empobriment de qui reclama o d'aquell en nom del qual reclama, pecuniàriament
apreciable, encara que entès en el més ampli sentit sempre, que no provingui directament
del comportament de qui el pateix.
c) La relació causal entre l'empobriment i l'enriquiment, de manera que aquest sigui l'efecte
d'aquell. O, dit en altres termes que l'enriquiment segueixi un correlatiu empobriment.
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d) La manca de causa o de justificació de l'enriquiment i del correlatiu empobriment. Aquest
últim requisit, crucial en la delimitació de l'àmbit de l'enriquiment injust, és el que presenta
més dificultats pràctiques. Si bé es pot dir que, des de la perspectiva d'un << concepte de
dret estricte >> que impera en la nostra jurisprudència en aplicar la figura de l'enriquiment
injust, o es considera que l'absència de causa equival mancant just títol per conservar al
patrimoni l'increment o valor ingressat, o s'atén a concrecions de l'acció a través de: la
conditio per una prestació frustrada en no aconseguir-se la finalitat a la qual va redreçada;
conditio per intromissió o per invasió en béns aliens; i conditio per desemborsament "
5. Així doncs, en el cas objecte del present informe, entenem que es donen els requisits
expressats a l’antecedent anterior, per la qual cosa s’estima l’obligació de pagament de les
factures, sense perjudici de les eventuals responsabilitats que es puguin derivar (STS de 24 de
juliol de 1992) i conforme les previsions de l’article 41 i concordants LRJPAC.
6. Segons disposa l’art. 214 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG
2/2004, de 5 de març) (TRLHL), la intervenció municipal ha d’emetre informe, certificant
l’existència de crèdit.
7. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, és l’Ajuntament
Ple, per aplicació de l’article 23.1-.e) del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de
disposicions legals en matèria de règim 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 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que
l’Ajuntament Ple adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar les despeses i factures i que es relacionen a continuació, en haver estat
conformades pels serveis o departaments gestors corresponents:
Expedient
0639-GEEXT2015/000001
0639-FEXP2015/000003

Num.Fra

Data

Tercer

NIF

Import

15133

30/04/2015

BRICOINSA S.L.

ES-B5847761-3

126,43

P-640/15

31/08/2015

LA PAU SCCL

ES-F0882849-3

1.006,20

SEGON.- Satisfer l’import d’aquestes factures a càrrec de les aplicacions pressupostàries
següents:
Expedient

Aplicacions Pressupostàries Id.Op

Núm.Op

Import

0639-FEXP2015/000003

2015 N 331 3347 22610

A

12015000050976/1

1006,2

0639-GE-EXT2015/000001 2015 N 331 3341 21200

A

12015000027947/1

126,43

Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 26 dels grups municipals de Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES,
Partit dels Socialistes, Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
Abstencions, 1 del grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos).
15. Constituir la Comissió representativa-institucional dels Plans Educatius d'Entorn.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució Designació dels representants de l’Ajuntament a la Comissió
Representativa-Institucional per al lideratge i seguiment del Pla educatiu d’entorn, d’acord
amb el Conveni de col·laboració signat entre el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badalona per al Pla educatiu d’entorn de data 1
de setembre de 2015.
Òrgan que resol: Ajuntament Ple
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient: Exp. 312/W11-2015
Antecedents
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1. Amb data 1 de setembre de 2015 l’Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Badalona van signar un
conveni de col·laboració per contribuir al foment de la llengua catalana i a la millora de l’èxit
educatiu per a tot l’alumnat en totes les dimensions: personal, acadèmica, social i laboral;
així com afavorir la convivència, la cohesió social la creació i/o el manteniment d’una xarxa
educativa que doni una resposta global, integral i més eficaç als reptes, mitjançant el Pla
educatiu d’entorn. El conveni té efectes des de l’inici del curs acadèmic 2015-2016 fins
l’acabament del curs 2018-2019.
La clàusula segona del conveni de referència estableix que el Departament d’Ensenyament
i l’Ajuntament de Badalona seran corresponsables del Plan Educatiu d’entorn.
Les clàusules tercera i quarta regulen la creació i la composició de la Comissió
Representativa-Institucional en els termes que s’indicaran més endavant.
2. Amb data 2 de novembre de 2015 el cap del Departament d’Educació ha emès un
informe tècnic, amb el vist i conforme del cap del Servei d’Educació, en el què proposa la
designació dels representants de l’Ajuntament a la Comissió Representativa-Institucional
per al lideratge i seguiment del Plan Educatiu d’Entorn (PEE) presentada per l’Ajuntament i
proposa que l’Alcaldessa delegui la presidència en la regidora de Badalona, en els
següents termes:
“INFORME TÈCNIC referent a la constitució de la Comissió Representativa-Institucional
dels Plans Educatius d’Entorn ( PEE) que s’emet des del Departament d’Educació per tal
que s’afegeixi a l’expedient corresponent.
CONSIDERACIONS:
Primera.- Amb data 1 de setembre del 2015 s’ha signat el conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament, i
l’Ajuntament de Badalona per al Pla Educatiu d’Entorn (PEE). El PEE ha tingut continuïtat a
Badalona des del curs 2005-2006; l’actual conveni té amb efectes des de l’inici de l’actual
curs acadèmic 2015-2016, i fins a l’acabament del curs 2018-2019. L’objectiu del conveni
és contribuir al foment de la llengua catalana i a la millora de l’èxit educatiu per a tot
l’alumnat en totes les dimensions: personal, acadèmica, social i laboral; així com afavorir la
convivència, la cohesió social i la creació i/o el manteniment d’una xarxa educativa que doni
una resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius.
Segona.- En les clàusules tercera, quarta i cinquena del conveni s’estableix la creació,
composició i funcions d’una Comissió Representativa-Institucional. Pel que fa a la creació i
composició, textualment diu:
“TERCERA. Comissió Representativa-Institucional
Per tal de dissenyar i fer el seguiment del Pla educatiu d'entorn en el municipi es crea la
Comissió Representativa-Institucional, l’òrgan de decisió d’un pla educatiu d’entorn. Serà
presidida per l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui, i actuarà com a vicepresident/a el/la
director/a dels Serveis Territorials d’Ensenyament o la persona en qui delegui.
Sense desvirtuar el caràcter participatiu i el lideratge, compartit entre l’Ajuntament i el
Departament d’Ensenyament, cada localitat, a partir de la seva realitat, ha d’adequar
l’estructura organitzativa de la Comissió a les seves necessitats.
“QUARTA. Composició de la Comissió Representativa-Institucional
Per part de l’Ajuntament de Badalona el regidor o regidora d'Educació i altres representants
de les regidories i serveis municipals que consideri oportú (...)
La composició de la Comissió Representativa-Institucional quedarà concretada a la primera
reunió, sense prejudici de la seva posterior modificació.”
Tercera.- Per part de l’Ajuntament de Badalona es proposa designar com a membres de la
Comissió Representativa-Institucional representants de les Regidories, Serveis i
Departaments següents o en qui deleguin:
 Sra. Laia Sabater Díaz. Regidora de Badalona Educadora.
 Mar Grífol Isern. Assessora d’Educació.
 Sr. Antoni Martorell Solanic, cap del Servei d’Educació.
 Sr. Joaquim Català Garriga, cap del Departament d’Educació.
 Sr. Jordi Arnal Carrillo. Cap d’Unitat de Dinamització i Participació Educativa.
 Sra. Marta Bravo Monreal, Tècnica d’Educació.
 Sr. Martí Moliné Fusalba cap de Serveis Socials i Salut.
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 Sr. Xavier Crego Carreira cap de Serveis de Salut.
 Sr. Daniel Gelabert Muntañé, cap de Serveis de Cultura i Ciutania.
 Sr. Josep Mª Perera Marcos, cap de Serveis d’Esports.
 Sra.Teresa Puig i Gallach. Cap de Departament de Participació Ciutadana.
 Sr. Antoni Alonso Viejo, cap del Departament de Joventut
Quarta.- Es proposa que l’Alcaldessa delegui la presidència en la regidora de Badalona
Educadora, la Sra. Laia Sabater Díaz.
I a tenor de les que es formula la següent
CONCLUSIÓ
Primera.- Es proposa que la constitució de la Comissió Representativa-Institucional del Pla
Educatiu d’Entorn de Badalona, estigui formada per:
 Sra. Laia Sabater Díaz. Regidora de Badalona Educadora.
 Mar Grífol Isern. Assessora d’Educació.
 Sr. Antoni Martorell Solanic, cap del Servei d’Educació.
 Sr. Joaquim Català Garriga, cap del Departament d’Educació.
 Sr. Jordi Arnal Carrillo. Cap d’Unitat de Dinamització i Participació Educativa.
 Sra. Marta Bravo Monreal, Tècnica d’Educació.
 Sr. Martí Moliné Fusalba cap de Serveis Socials i Salut.
 Sr. Xavier Crego Carreira cap de Serveis de Salut.
 Sr. Daniel Gelabert Muntañé, cap de Serveis de Cultura i Ciutania.
 Sr. Josep Mª Perera Marcos, cap de Serveis d’Esports.
 Sra.Teresa Puig i Gallach. Cap de Departament de Participació Ciutadana.
 Sr. Antoni Alonso Viejo, cap del Departament de Joventut
Segona.- Es proposa que l’Alcaldessa delegui la presidència en la regidora de Badalona
Educadora la Sra. Laia Sabater Díaz.
Tercera.- La composició de la Comissió Representativa-Institucional quedarà concretada a
la primera reunió, sense perjudici de la seva posterior modificació.”
Fonaments de Dret
1. La legislació de règim local, concretament a l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (d’acord amb la modificació operada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local) (en
endavant LRBRL), i a l’art. 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRL), disposa que el
municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot
promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer
les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns.
2. La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (en endavant LEC) posa les bases de la
cooperació entre l’administració local i l’administració educativa. El municipi i, si escau, els
altres ens locals, com a administracions més properes als ciutadans, són àmbits on es
poden concretar els compromisos de la societat amb l’educació, en aplicació dels principis
de proximitat i subsidiarietat. Així doncs, l’article 156 d’aquesta llei, expressa que els ens
locals tenen la condició d’administració educativa en l’exercici de les competències pròpies,
d’acord amb l’Estatut, i exerceixen també les competències que els són atribuïdes d’acord
amb el que estableix aquesta llei.
3. L’article 10.1 en relació amb l’article 57 de la LRBRL, expressa que l’administració local i
la resta de les administracions públiques poden cooperar econòmica, tècnica i
administrativament.
4. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJPAC), en els seus article 4.1. d) i 4.3, disposa que
serà necessari que en el desenvolupament de les seves activitats les administracions
públiques es prestin la cooperació i l’assistència activa necessària per a l’exercici de les
seves competències.
5. La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, regula al seu capítol II del títol IX Relacions interadministratives,
els convenis de col·laboració.
En concret l’article 108.3 d’aquest cos legal estableix que les administracions públiques de
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i
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amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de
les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú.
L’article 109 del mateix cos legal, desenvolupa el règim jurídic dels convenis i els protocols,
expressant que tenen caràcter voluntari i s’han d’estipular en termes d’igualtat entre les
parts. En cap cas no els són aplicables les prerrogatives que la legislació de contractes del
sector públic atribueix als òrgans de contractació. Els convenis es regeixen per les seves
clàusules, per aquesta llei, per la legislació de règim local o per la legislació sectorial
corresponent, i també,per a resoldre’n els dubtes i les llacunes que es puguin plantejar, pels
principis de la legislació sobre contractes del sector públic, sens perjudici del que s’ha
exposat en relació a aquesta Llei més amunt. Els convenis que comporten l’atorgament
d’una subvenció per part de les administracions públiques s’han d’ajustar, a més, a les
normes que en regulen l’atorgament.
6. L’article 40 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació en relació als Plans i programes
socioeducatius estableix que els centres i els ajuntaments, per iniciativa de dos o més
centres o per iniciativa de l’ajuntament corresponent, poden acordar d’elaborar
conjuntament plans o programes socioeducatius que afavoreixin la major integració
possible en l’entorn social dels objectius educatius i socials del centre i una millor
coordinació entre els recursos de les diferents administracions i dels centres mateixos.
Correspon al Govern d’establir les condicions mínimes per a la formalització dels convenis
que concretin aquests plans i programes. Així mateix, el mateix article en el seu apartat
segon estableix que les administracions educatives han d’impulsar acords de col·laboració
per a potenciar conjuntament accions educatives en l’entorn. Aquestes actuacions han de
tenir com a prioritat potenciar la convivència i la participació ciutadana i l’ús del català, amb
la finalitat de garantir que tots els alumnes tinguin les mateixes oportunitats per a conèixer i
usar les dues llengües oficials.
D’aquesta referència normativa es pot concloure que la possibilitat d’acordar un pla
educatiu d’entorn per part d’un ens local és una decisió potestativa de l’ens local que, en tot
cas, s’haurà d’acomodar a les condicions mínimes de formalització que acordi
l’administració educativa.
La competència per impulsar (aprovar línies de subvencions, ajuts, etc.) d’aquest tipus de
plans és de l’administració educativa, qui pot decidir o no, en cada moment, dotar d’un
major o menor finançament a aquest tipus de plans, doncs la llei tampoc concreta cap
obligació concreta.
Des del punt de vista de l’impacte de l’LRSAL sobre aquest tipus de programes cal dir que
si l’ens local rep una subvenció o un ajut per aquest concepte, caldrà estar a la normativa
concreta d’aquests tipus d’instruments. Però si es formalitza un conveni entre l’ens local i
l’administració educativa, la relació entre ambdues administracions públiques es situarà en
el terreny de la col•laboració administrativa, i llavors l’ens local caldrà que respecti les
previsions que imposa l’art. 57 i 57 bis de l’LRBRL, per tal que aquesta col•laboració sigui
efectiva.
7. L’article 57 de la LRBRL, d’acord amb la modificació operada per la LRSAL, disposa que
la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i les
administracions de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en
assumptes d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en
els termes previstos en les lleis, podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o els
convenis administratius que es subscriguin.
8. L’article 57 bis de la LRBRL, d’acord amb la modificació operada per la LRSAL, disposa
que, pel que fa a la garantia de pagament en l’exercici de competències delegades, que si
les Comunitats Autònomes deleguen competències o subscriuen convenis de col•laboració
amb les Entitats Locals que impliquin obligacions financeres o compromisos de pagament a
càrrec de les Comunitats Autònomes, serà necessari que aquestes incloguin una clàusula
de garantia del compliment d’aquests compromisos consistent en l’autorització a
l’Administració General de l’Estat a aplicar retencions en les transferències que els
corresponguin per aplicació del seu sistema de finançament.
9. La clàusula segona del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat
de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Badalona per al
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Pla Educatiu d’Entorn regula que ambdues administracions seran co-responsables dels
Plans educatius d’entorn.
Així mateix les clàusules tercera i quarta regulen la creació i la composició de la Comissió
Representativa-Institucional en els següents termes:
“TERCERA. Comissió Representativa-Institucional
Per tal de dissenyar i fer el seguiment del Pla educatiu d'entorn en el municipi es crea la
Comissió Representativa-Institucional, l’òrgan de decisió d’un pla educatiu d’entorn. Serà
presidida per l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui, i actuarà com a vicepresident/a el/la
director/a dels Serveis Territorials d’Ensenyament o la persona en qui delegui.
Sense desvirtuar el caràcter participatiu i el lideratge, compartit entre l’Ajuntament i el
Departament d’Ensenyament, cada localitat, a partir de la seva realitat, ha d’adequar
l’estructura organitzativa de la Comissió a les seves necessitats.
QUARTA. Composició de la Comissió Representativa-Institucional
Per part de l’Ajuntament de Badalona l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui, el regidor o
regidora d'Educació i altres representants de les regidories i serveis municipals que
consideri oportú.
Per part del Departament d’Ensenyament: l'inspector o inspectora d’Educació de la zona,
representants dels directors i directores dels centres educatius, el director o directora dels
serveis educatius i l’assessor o assessora de llengua, interculturalitat i cohesió social (LIC)
del Pla educatiu d'entorn.
Formaran part de la Comissió Representativa-Institucional representants dels nois i noies,
representants de les AMPA dels centres, representants d’altres departaments de la
Generalitat amb presència a la zona, representants d’entitats i associacions vinculades a la
comunitat educativa del municipi, i qualsevol altre representant de les institucions i
organitzacions que la Comissió consideri.
La composició de la Comissió Representativa-Institucional quedarà concretada a la primera
reunió, sense prejudici de la seva posterior modificació.”
10. L’art 4.1.c) de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, exclou del seu àmbit d’aplicació els convenis de col•laboració
que formalització l’Administració General de l’Estat amb les entitats locals, organismes
autònoms i la resta d’entitats públiques, o els que formalitzin aquests organismes i entitats
entre si, llevat que, per la seva naturalesa, tinguin la consideració de contractes subjectes a
aquesta llei.
11. L’òrgan competent per l’aprovació d’aquesta resolució de designació de representants
de l’Ajuntament a la Comissió Representativa –Institucional per al lideratge i seguiment del
Pla educatiu d’entorn, és el Ple de la Corporació, d’acord amb allò que disposa l’article 22
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 23 del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, TRRL i els articles 49 i 50 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Proposta d’acord
En conseqüència, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que, conforme
amb les previsions dels articles 82.2 i 123 ROFRJEL, l’Ajuntament Ple, previ dictamen de la
Comissió Informativa, adopti la següent proposta i la converteixi en acord:
PRIMER.- DESIGNAR com a presidenta de la Comissió Representativa-Institucional per al
lideratge i seguiment del Plan Educatiu d’Entorn a la Sra M. Dolors Sabater Puig,
alcaldessa, en els termes que estableix la clàusula tercera del Conveni de col·laboració
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Badalona per al Pla Educatiu d’Entorn regula que
ambdues administracions seran co-responsables dels Plans educatius d’entorn, signat
entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament de Badalona amb data
1 de setembre de 2015.
SEGON.- DESIGNAR, com a representants de l’Ajuntament a la Comissió RepresentativaInstitucional del Pla educatiu d’Entorn, a les persones que es relacionen a continuació, en
els termes que estableix la clàusula quarta del Conveni de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament de Badalona del Pla educatiu
d’entorn de data 1 de setembre de 2015:
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 Sra. Laia Sabater Díaz, regidora de Badalona Educadora.
 Sra. Mar Grífol Isern, assessora de Govern.
 Sr. Antoni Martorell Solanic, cap del Servei d’Educació.
 Sr. Joaquim Català Garriga, cap del Departament d’Educació.
 Sr. Jordi Arnal Carrillo, cap d’Unitat de Dinamització i Participació Educativa.
 Sra. Marta Bravo Monreal, tècnica grau mitjana (Departament d’Educació).
 Sr. Martí Moliné Fusalba, cap de Serveis Socials i Salut.
 Sr. Xavier Crego Carreira, cap de Serveis de Salut.
 Sr. Daniel Gelabert Muntañé, cap de Servei de Cultura i Ciutadania.
 Sr. Josep Mª Perera Marcos, cap de Servei d’Esports i Joventut.
 Sra. Teresa Puig i Gallach, cap de Departament de Participació Ciutadana.
 Sr. Antoni Alonso Viejo, cap del Departament de Joventut.
TERCER.- DEIXAR CONSTÀNCIA, als efectes de procedir a la constitució de la Comissió
Representativa-Institucional per al lideratge i seguiment del Pla educatiu d’Entorn, que la
composició quedarà concretada a la primera reunió, pel que fa als representants de la
Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, i del moviment associatiu i d’altres
institucions i organismes, de conformitat amb la clàusula quarta del Conveni de
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Badalona per al Pla Educatiu d’Entorn i amb el què
disposa l’informe tècnic emès pel cap del Departament d’Educació, amb el vist i conforme
del cap del Servei d’Educació, en data 2 de novembre de 2015.
QUART.- Notificar aquest acord als interessats.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 25 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos), Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem MES, Partit dels Socialistes, Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
Abstencions, 2 del grup municipal Convergència i Unió.
Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
16. Adjudicar la concessió de les parades 22 Mercat municipal Sant Roc per
procediment negociat sense publicitat.
Proposta d’acord
Identificació de l'expedient
Tipus de resolució: Acord d’adjudicació de la concessió de la parada 22 del Mercat
Municipal Sant Roc de Badalona
Òrgan que resol: Ple
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Interessat: Carlos Martín Galán
Núm. expedient: 55/MAD-1/14
Fets
Antecedents
1. Acord del Ple de la corporació de data 16 de desembre de 2014, pel qual es declara
desert el concurs d’adjudicació de diverses parades del mercat municipal Sant Roc, entre
elles les parades 22, 25, 26 i 27 s’ordena l’obertura d’un procediment negociat sense
publicitat per a l’adjudicació de les parades esmentades.
2. Sol·licitud formulada per Carlos Martín Galán amb núm. NIF 37378738N, per tal de
demanar l’adjudicació del lloc de venda núm. 22 del mercat municipal Sant Roc, destinat a
l’activitat de plats precuinats i cuinats per un preu ofert de 9.007,00€.
3. Informe de l’Adjunt a la Direcció de data 14 de juliol de 2015, favorable a la sol·licitud
d’adjudicació del lloc de venda núm. 22 del mercat municipal Sant Roc, així com l’informe
del cap del Departament de Comerç de data 20 d’octubre d’enguany.
4. Certificats acreditatius conforme el senyor Carlos Martín Galán es troba al corrent de llurs
obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Badalona.
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5. L’interventor municipal, en data 9 de novembre de 2015, conforme a les previsions de
l’article article 214 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ha fiscalitzat
l’expedient i l’ha informat favorablement.
Fonaments de dret
D’acord amb el que disposa l’article 25.2.i) de la Llei reguladora de les bases del règim
local, el servei de mercats és competència pròpia dels municipis. Per la seva banda, el
reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel decret 336/1988, de 17 d’octubre,
determina al seu article 59 que l’ús privatiu inherent a l’afectació dels béns i que comporta la
transformació o modificació del domini públic resten subjectes a concessió administrativa.
Segons l’article 170.c) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP),
aprovat pel reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els contractes es poden
adjudicar per procediment negociat quan, desprès d’haver seguit un procediment obert, no
s’hagi presentat cap oferta. D’acord amb la previsió de l’article 177 del TRLCSP, no resulta
preceptiva la publicitat en aquest cas. Això no obstant, per tal de garantir la lliure
concurrència, s’ha articulat un procediment que ha permès donar-ne una suficient difusió.
En el mateix sentit, l’article 15 de l’Ordenança de mercats municipals estableix que les
concessions dels llocs de venda s’adjudicaran per concurs o subhasta, però que, cas de
quedar desertes qualsevol d’aquestes formes d’adjudicació, es podran adjudicar per
procediment negociat sense publicitat.
Conforme a la clàusula núm. 8 del Plec de Clàusules Administratives Particulars aplicable,
les empreses proposades per l’adjudicació han prestat una garantia per un import del 5%
del pressupost ofert, han satisfet l’import dels anuncis generats en aquesta licitació i han
acreditat estar al corrent de llurs obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. El preu
d’adjudicació que caldrà satisfer és de 9.007,00€, per a la parada núm. 22.
D’acord amb l’article 278.b) del TRLCSP i l’article 18 de l’Ordenança de mercats municipals,
la duració de la concessió serà de 25 anys.
L’òrgan competent és el Ple de la corporació, el qual va declarar desert el concurs. Per
l’adopció d’aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del nombre de
membres de la Corporació presents en el moment de la votació, d’acord amb l’article 47.1
de la LRBRL, esmentada.
La proposta haurà de ser informada per la Comissió d’estudi, informe o consulta
corresponent, d’acord amb el que disposen els articles 82.2 i 123 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROFRJEL).
D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
2n Tinent d’alcalde i regidor de Badalona Pròspera i Sostenible que elevi a dictamen de la
Comissió informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible, per la seva ulterior
resolució per l’Ajuntament Ple, la següent proposta:
PRIMER: Resoldre aquest expedient amb l´adjudicació de la concessió demanial de la
parada 22 del Mercat Municipal Sant Roc a favor de la proposició presentada per l’empresa
CARLOS MARTIN GALAN, amb NIF 37378738N, havent estat la única que ha participat en
aquesta licitació tramitada per procediment negociat, i havent estat, per tant, qui ha
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, per un període de 25 anys a comptar
des del lliurament del títol de concessió, conforme a les condicions i compromisos oferts en
la seva proposició, que han servit de base per aquesta adjudicació, per un preu de 9.007
euros.
SEGON: Requerir a l’empresa adjudicatària per tal que presentin la Tresoreria municipal
una garantia del 5% del pressupost d’adjudicació, és a dir: 430,35 euros pel que fa a
l’empresa CARLOS MARTIN GALAN. Un cop aportada aquesta documentació,
l’Ajuntament convocarà l’adjudicatari en el dia i hora que se li indiqui per tal de estendre-li i
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lliurar-li el títol de la concessió, subjecte al pagament de la taxa establerta a l’Ordenança
fiscal número 13, amb la qual cosa es tindrà per formalitzada la concessió. A partir de
l’endemà d’aquesta data, l’adjudicatari haurà d’ingressar a la Tresoreria Municipal l’import
de 9.007 euros, corresponent al cànon d’adjudicació de la concessió. Aquest ingrés té la
naturalesa de condició resolutòria de la concessió.
TERCER: Notificar aquesta resolució als adjudicataris en la forma reglamentàriament
prevista amb la relació de recursos que s’hi poden interposar, als Departaments de
Tresoreria i Intervenció Municipals i al Servei de Promoció Econòmica, comerç, Consum i
Turisme, i publicar un anunci de l’adjudicació en la pàgina web municipal.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor, 27.
17. Adjudicar la concessió de les parades 19, 24, 27, 55, 65, 66 i 68 del Mercat
municipal La Salut per procediment negociat sense publicitat.
Proposta d’acord
Identificació de l'expedient
Tipus de resolució: Acord d’adjudicació de la concessió de les parades 19, 24, 27 i 55 del
Mercat Municipal La Salut de Badalona
Òrgan que resol: Ple
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Interessat: Carlos Martín Galán, Mohíno Restauración SCP
Núm. expedient: 18/MAD-1/15
Fets
Antecedents
1. Acord del Ple de la corporació de data 16 de desembre de 2014, pel qual es declara
desert el concurs d’adjudicació de diverses parades del mercat municipal La Salut, entre
elles les parades 19, 24, 27, 55, 65, 66 i 68 i s’ordena l’obertura d’un procediment negociat
sense publicitat per a l’adjudicació de les parades esmentades.
2. Sol·licitud formulada per Daniel Mohino Ortiz amb núm. NIF 53288895B, com a
representant de l’empresa Mohino Restauración, SCP amb núm CIF J66529561, per tal de
demanar l’adjudicació dels llocs de venda núm. 24, 27 i 55 del mercat municipal La Salut,
destinat a l’activitat de bar per un preu ofert de 32.000,00€.
3. Sol·licitud formulada per Carlos Martín Galán amb núm. NIF 37378738N, per tal de
demanar l’adjudicació del lloc de venda núm. 19 del mercat municipal La Salut, destinat a
l’activitat de plats precuinats i cuinats per un preu ofert de 15.007,00€.
4. Informe de l’Adjunt a la Direcció de data 14 de juliol de 2015, favorable a la sol·licitud
d’adjudicació dels llocs de venda núm. 24, 27 i 55 a nom de l’empresa Mohino
Restauración, SCP amb núm CIF J66529561, i el lloc de venda núm. 19 a nom de Carlos
Martín Galán amb núm. NIF 37378738N del mercat municipal La Salut, així com l’informe
del cap del Departament de Comerç de data 20 d’octubre d’enguany.
5. Certificats acreditatius conforme Mohino Restauración, SCP, i Carlos Martín Galán es
troban al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament
de Badalona.
6. L’interventor municipal, en data 9 de novembre de 2015, conforme a les previsions de
l’article article 214 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ha fiscalitzat
l’expedient i l’ha informat favorablement.
Fonaments de dret
D’acord amb el que disposa l’article 25.2.i) de la Llei reguladora de les bases del règim
local, el servei de mercats és competència pròpia dels municipis. Per la seva banda, el
reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel decret 336/1988, de 17 d’octubre,
determina al seu article 59 que l’ús privatiu inherent a l’afectació dels béns i que comporta la
transformació o modificació del domini públic resten subjectes a concessió administrativa.
Segons l’article 170.c) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP),
aprovat pel reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els contractes es poden
adjudicar per procediment negociat quan, desprès d’haver seguit un procediment obert, no
s’hagi presentat cap oferta. D’acord amb la previsió de l’article 177 del TRLCSP, no resulta
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preceptiva la publicitat en aquest cas. Això no obstant, per tal de garantir la lliure concurrència,
s’ha articulat un procediment que ha permès donar-ne una suficient difusió.
En el mateix sentit, l’article 15 de l’Ordenança de mercats municipals estableix que les
concessions dels llocs de venda s’adjudicaran per concurs o subhasta, però que, cas de
quedar desertes qualsevol d’aquestes formes d’adjudicació, es podran adjudicar per
procediment negociat sense publicitat.
Conforme a la clàusula núm. 8 del Plec de Clàusules Administratives Particulars aplicable,
les empreses proposades per l’adjudicació han prestat una garantia per un import del 5%
del pressupost ofert, han satisfet l’import dels anuncis generats en aquesta licitació i han
acreditat estar al corrent de llurs obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. El preu
d’adjudicació que caldrà satisfer és de 32.000,00€, per a les parades núm. 24, 27 i 55; i de
15.007,00€, per a la parada núm. 19.
D’acord amb l’article 278.b) del TRLCSP i l’article 18 de l’Ordenança de mercats municipals,
la duració de la concessió serà de 25 anys.
L’òrgan competent és el Ple de la corporació, el qual va declarar desert el concurs. Per
l’adopció d’aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del nombre de
membres de la Corporació presents en el moment de la votació, d’acord amb l’article 47.1
de la LRBRL, esmentada.
La proposta haurà de ser informada per la Comissió d’estudi, informe o consulta
corresponent, d’acord amb el que disposen els articles 82.2 i 123 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROFRJEL).
D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo
al 2n Tinent d’alcalde i regidor de Badalona Pròspera i Sostenible que elevi a dictamen de
la Comissió informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible, per la seva ulterior
resolució per l’Ajuntament Ple, la següent proposta:
PRIMER: Resoldre aquest expedient amb l´adjudicació de la concessió demanial de la
parada 19 del Mercat Municipal La Salut a favor de la proposició presentada per l’empresa
CARLOS MARTIN GALAN, amb NIF 37378738N, havent estat la única que ha participat en
aquesta licitació tramitada per procediment negociat, i havent estat, per tant, qui ha
presentat l’ oferta econòmicament més avantatjosa, per un període de 25 anys a comptar
des del lliurament del títol de concessió, conforme a les condicions i compromisos oferts en
la seva proposició, que han servit de base per aquesta adjudicació, per un preu de 15.007
euros.
SEGON: Resoldre aquest expedient amb l´adjudicació de la concessió demanial de les
parades 24, 27 i 55 del Mercat Municipal La salut a favor de la proposició presentada per
l’empresa MOHINO RESTAURACION, SCP amb núm CIF J66529561, havent estat la única
que ha participat en aquesta licitació tramitada per procediment negociat, i havent estat, per
tant, qui ha presentat l’ oferta econòmicament més avantatjosa, per un període de 25 anys
a comptar des del lliurament del títol de concessió, conforme a les condicions i
compromisos oferts en la seva proposició, que han servit de base per aquesta adjudicació,
per un preu de 32.000 euros.
TERCER: Requerir a les empreses adjudicatàries per tal que aportin el resguard de l’ingrés
en el compte designat per l’Associació de Venedors del Mercat Municipal La Salut del
pagament de 5.000 euros per cada parada a que fa referència la clàusula 3 del plec de
clàusules administratives particulars de la concessió, a raó de 5.000 euros pel que fa a
CARLOS MARTIN GALAN i 15.000 euros pel que fa a MOHINO RESTAURACION SCP, en
el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la notificació de l’ adjudicació de la
concessió. Aquest ingrés té la naturalesa de condició resolutòria de la concessió.
QUART: Requerir a les empreses adjudicatàries per tal que presentin a la Tresoreria
municipal una garantia del 5% del pressupost d’adjudicació, és a dir: 750,35 euros pel que
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fa a l’empresa CARLOS MARTIN GALAN i 1.600 euros pel que fa a l’empresa MOHINO
RESTAURACION, SCP. Un cop aportada aquesta documentació, l’Ajuntament convocarà
l’adjudicatari en el dia i hora que se li indiqui per tal de estendre-li i lliurar-li el títol de la
concessió, subjecte al pagament de la taxa establerta a l’Ordenança fiscal número 13, amb
la qual cosa es tindrà per formalitzada la concessió. A partir de l’endemà d’aquesta data,
els adjudicataris hauran d’ingressar a la Tresoreria Municipal l’import corresponent al
cànon d’adjudicació de la concessió, que és de 15.007 euros per CARLOS MARTIN
GALAN i 32.000 euros per MOHINO RESTAURACION SCP. Aquest ingrés té la naturalesa
de condició resolutòria de la concessió.
CINQUÈ: Notificar aquesta resolució als adjudicataris en la forma reglamentàriament
prevista amb la relació de recursos que s’hi poden interposar, als Departaments de
Tresoreria i Intervenció Municipals i al Servei de Promoció Econòmica, comerç, Consum i
Turisme, i publicar un anunci de l’adjudicació en la pàgina web municipal.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de resolució
precedent, als efectes previstos a l’article 123 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals, esmentats, proposo a la Comissió informativa de Badalona
Habitable, Pròspera i Sostenible que dictamini favorablement, prèvia declaració d’urgència,
aquesta proposta i l’elevi a l’Ajuntament Ple per a la seva aprovació.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor, 27.
18. Aprovar diversos reconeixements de crèdit a favor de Barcelona de Iluminación
BARNALLUM, SL, i d'instalacions NYCSA, SL , per a treballs efectuats de lloguer,
transport, lliurament i instal·lació d'enllumenat nadalenc campanya 2014.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit
Òrgan que resol
Ajuntament Ple
Expedient
0745-GE-EXT2015/000007, 0745-GE-EXT2015/000008
Caràcter
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
114/CCO-5/15
Ref. Addicional
Procediment
GE-EXT Despeses exercicis Tancats
d’adjudicació
Objecte de l’expedient Aprovació col·lectiva de reconeixement de crèdit a favor de
Barcelona de Iluminación BARNALLUM, SL,
i d'instalacions
NYCSA, SL , per a treballs efectuats de lloguer, transport,
lliurament i instal·lació d'enllumenat nadalenc campanya 2014 a
varis carrers de la ciutat.
Fets
Les despeses i factures relacionades a continuació han estat conformades pels
departaments gestors:
Expedient

Núm. Fra

Data

Tercer

84/CCO-3/15

13-15

14/05/2015

BARCELONA DE
BARNALLUM, S.L.

85/CCO-4/15

3322

24/12/2014

INSTALACIONES NYCSA, SL

ILUMINACION

NIF

Import

ES-B6596529-5

5.000,00

ES-B6155165-1

9.000,00

La Intervenció Municipal va fiscalitzar els expedients i va emetre informe positiu a càrrec de les
aplicacions pressupostàries següents:
Expedient

Aplic

Id.Op

Núm. Op

84/CCO-3/15

2015 N 221 4310 22799

A

12015000041489/1

Import
5.000,00

85/CCO-4/15

2015 N 221 4310 22799

A

12015000041442/1

9.000,00

Fonaments de dret
1. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
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500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
2. L’òrgan competent pels reconeixements de crèdit, entenent com a tal reconeixement,
aprovar les despeses derivades d’obligacions contretes en exercicis anteriors, és
l’Ajuntament Ple, per aplicació de l’article 23.1e) del RDL 781/1986 que aprova el text refós
de disposicions legals vigents en matèria de règim local, sempre que no existeixi dotació
pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa.
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 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que
l’Ajuntament Ple, aprovi la següent proposta.
PRIMER.- Aprovar les despeses i factures que es relacionen a continuació, en haver estat
conformades pels serveis o departaments gestors corresponents:
Expedient

Núm. Fra

Data

Tercer

NIF

Import

84/CCO-3/15

13-15

14/05/2015

BARCELONA DE ILUMINACION
BARNALLUM, S.L.

ES-B6596529-5

5.000,00

85/CCO-4/15

3322

24/12/2014

INSTALACIONES NYCSA, SL

ES-B6155165-1

9.000,00

SEGON.- Satisfer l’import d’aquestes factures a càrrec de les aplicacions pressupostàries
següents:
Expedient

Aplic

Id.Op

Núm. Op

Import

84/CCO-3/15

2015 N 221 4310 22799

A

12015000041489/1

5.000,00

85/CCO-4/15

2015 N 221 4310 22799

A

12015000041442/1

9.000,00

TERCER.- Comunicar aquesta resolució als següents interessats BARCELONA DE
ILUMINACION BARNALLUM, S.L. , amb núm. NIF B6596529-5 , INSTALACIONES
NYCSA, SL amb núm. NIF B6155165-1, i a la Intervenció Municipal.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 24 dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES, Partit dels Socialistes,
Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
Abstencions, 3 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos) i Convergència i Unió.
19. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit a favor de diferents empreses per
al pagament de factures corresponent a diversos subministres i serveis tramitats
amb caràcter d'urgència durant l'any 2015.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte
Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit.
Òrgan que resol
Junta de Govern Local
Expedient
0443104-FEXP2015/000009
0443104-FEXP2015/000011
0443104-FEXP2015/000012
0443104-FEXP2015/000010
Caràcter
Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Ref. Addicional
1863/ME-90/15
1898/ME-92/15
1908/ME-93/15
1865/ME-91/15
Procediment
FEXP GE-FEX Expedients Genèrics Fiscalit.
d’adjudicació
Objecte de l’expedient Reconèixer un crèdit
per les factures corresponents
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subministraments de material de ferreteria servit per urgència per
atendre avaries i peticions urgents de diferents departament, i per la
factura presentada corresponent a l’assistència tècnica urgent per
localitzar avaria de les plantes Carrier de climatització general de
l'ed. El Viver.
Fets
En relació a l’expedient de referència, s’han portat a terme, i consten als expedients, les
actuacions següents:
Expedient : 0443104-FEXP2015/000009
Informe tècnic de data 08/09/2015.
Informe jurídic de data 08/09/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 09/10/2015.
Expedient :0443104-FEXP2015/000011
Informe tècnic de data 15/09/2015.
Informe jurídic de data 15/09/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 09/10/2015
Expedient : 0443104-FEXP2015/000012
Informe tècnic de data 15/09/2015.
Informe jurídic de data 15/09/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 08/10/2015.
Expedient : 0443104-FEXP2015/000010
Informe tècnic de data 09/09/2015.
Informe jurídic de data 15/09/2015.
Acte de fiscalització de l’expedient realitzat per la Intervenció Municipal de data 15/10/2015.
Fonaments de dret
1. L’objecte d’aquest expedient és l’aprovació de les factures presentades per les empreses
següents BRICOINSA S.L., FERRETERIA PRIM S.L., ELECTRE FERRETERIA, SL,
CARRIER ESPAÑA,S.L. , pels treball desenvolupats en la localització d’avaries i
reparacions urgents de diferents departaments i pels períodes assenyalats en les mateixes
factures i
l’assistència tècnica urgent per localitzar avaria de les plantes Carrier de
climatització general de l'ed. El Viver, en aplicació de la doctrina jurisprudencial establerta
pel Tribunal Suprem de l’enriquiment injust o sense causa.
L’ajuntament resta obligat en dret al pagament a l’empresa que ha realitzat l’esmentat
servei, ja que en cas contrari es produiria un enriquiment injust o sense causa de l'hisenda
municipal que l’ordenament jurídic no pot acollir i així ho té declarat de forma reiterada la
jurisprudència del Tribunal Suprem.
2. L’article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL) i l’article 26.2 b), del RD
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de l’esmentada Llei,
estableixen que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
3. D’acord amb l’article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, l’article 50.12 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, així com el cartipàs municipal vigent, l’òrgan competent per
aprovar aquesta relació de factures es l’Ajuntament Ple.
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 26
de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que El
ple, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar els expedient de reconeixement de crèdit a favor de BRICOINSA S.L.,
amb NIF B5847761-3, FERRETERIA PRIM S.L., amb NIF B6440035-1 i ELECTRE
FERRETERIA, SL, amb NIF B6083418-1, i les despeses corresponents contretes a les
aplicacions pressupostàries següents:
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Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2015 N 421 1322 21200

A

12015000045018/2

208,27

2015 N 421 9331 21200

A

12015000045018/1

94,90

Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2015 N 421 1322 21200

A

12015000045901/2

178,60

2015 N 421 9331 21200

A

12015000045901/1

1.007,76

Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2015 N 421 9331 21200

A

12015000045991/1

150,57

Aplicacions Pressupostàries

Id.Op

Núm. Op

Import

2015 N 421 9331 21200

A

12015000045177/1

550,79

SEGON.- Aprovar la relació de factures incorporades a l’expedient, la qual correspon a
l’execució dels treballs realitzats, i que han estat conformades pel tècnic municipal competent
responsable dels treballs i/o serveis, i atès que segons els informes jurídics, precedents a
l’expedient s’ha complert la normativa de pertinent aplicació:
Núm. Fra Data
Import
NIF
Tercer
15143

07/05/2015

64,90

ES-B5847761-3

BRICOINSA S.L.

15144

07/05/2015

70,37

ES-B5847761-3

BRICOINSA S.L.

15145

07/05/2015

6,78

ES-B5847761-3

BRICOINSA S.L.

15218

16/07/2015

30,00

ES-B5847761-3

BRICOINSA S.L.

15219

16/07/2015

131,12

ES-B5847761-3

BRICOINSA S.L.

Núm. Fra

Data

Import

NIF

Tercer

01501380

07/05/2015

495,37

ES-B6440035-1

FERRETERIA PRIM S.L.

01501615

30/05/2015

308,40

ES-B6440035-1

FERRETERIA PRIM S.L.

01502064

09/07/2015

203,99

ES-B6440035-1

FERRETERIA PRIM S.L.

01502065

09/07/2015

178,60

ES-B6440035-1

FERRETERIA PRIM S.L.

Núm. Fra

Data

Import

NIF

Tercer

001327

16/06/2015

150,57

ES-B6083418-1

ELECTRE FERRETERIA, SL

Núm. Fra

Data

Import

NIF

Tercer

143072015

30/06/2015

550,79

ES-B2844483-4

CARRIER ESPAÑA,S.L.

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a:
B5847761-3
BRICOINSA S.L.
B6440035-1
FERRETERIA PRIM S.L.
B6083418-1
ELECTRE FERRETERIA, SL
B2844483-4
CARRIER ESPAÑA,S.L.
Conforme al que preveu l’article 172 del ROFRJEL, com a cap del Servei, dono la meva
conformitat al contingut de la proposta de resolució precedent i trameto les actuacions al 1r
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Tinent d’Alcaldia i regidor de Badalona Habitable per tal que proposi al Ple, als efectes
interessats.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 24 dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES, Partit dels Socialistes,
Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
Abstencions, 3 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos) i Convergència i Unió.
20. Aprovar dos reconeixements de crèdit, un a la FEMP i l'altra a la Direcció General
de Costas del Ministerio de Medio Ambiente.
Fets
Vist els informes tècnics de dates 3/11/2015 i 16/09/2015 en els que es justifica el
pagament de les quotes de 2011, 2012, 2013 i 2014 de la Red Española de Ciudades por el
Clima i del cànon d’ocupació del domini públic marítim-terrestre a la platja estiu 2014
respectivament.
Vits els informes jurídics de dates 3/11/2015 i 22/09/2015 respectivament.
Vist els actes de fiscalització d’expedients realitzat per la Intervenció Municipal de dates
06/11/2015 i 20/10/2015 respectivament.
Fonaments de dret
El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL) i el Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, estableixen que l’exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural
i a ell s’imputaran les obligacions reconegudes durant el mateix.
A més a més, en virtut d’allò establert als articles 173.5 del TRLHL i 25.1 del Decret
500/1990, de 20 d’abril, no es poden adquirir compromisos de despeses per quantia
superior a l’import dels crèdits autoritzats a l’estat de despeses, essent nuls de ple dret les
resolucions i actes administratius que contradiguin l’expressada norma.
Malgrat l’anterior, per tal de regularitzar les esmentades despeses que no han estat
aplicades a cap partida de l’any pressupostari en el que haurien d’ésser descomptades, ha
de procedir-se al reconeixement extrajudicial de crèdits, reconeixent les obligacions
corresponents a exercicis anteriors, que per qualsevol causa no ho hagueren estat en
aquell al que li corresponien, essent l’òrgan competent pel seu reconeixement el Ple de la
Corporació, de conformitat amb allò establert a l’article 23.1 e) del RDL 781/1986, que
aprova el Text Refós de disposicions legals vigents en matèria de Règim Local en
concordança amb l’article 60.2 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, sempre que no
existeixi dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir aquesta despesa.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que, conforme amb
el que preveu l’article 123 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprovà el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals,
l'Ajuntament Ple, previ dictamen de la Comissió d’Estudi, Informe o Consulta dels Àmbits de
Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible adopti la següent proposta i la converteixi en
resolució:
PRIMER.- Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de la FEDERACION ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, amb CIF G-28783991 corresponent a les quotes de la Red
Española de Ciudades por el Clima dels anys 2011, 2012, 2013 i 2014.
SEGON.- Aprovar un reconeixement de crèdit a favor del MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE DIRECCION GENERAL DE COSTAS, amb NIF S-0817003G corresponent al
cànon d’ocupació de domini públic marítim-terrestre a la platja de Badalona, estiu 2014.
TERCER.- Aprovar el pagament de les quotes de la Red Española de Ciudades por el Clima
dels anys 2011, 2012, 2013 i 2014, per un import total de 1.200,00 euros.
QUART.- Aprovar el pagament del cànon d’ocupació del domini públic marítim terrestre estiu
2014 de Badalona, per un import de 11.167,50 euros.
CINQUÈ.- Pel que respecte al reconeixement de crèdit del MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE DIRECCION GENERAL DE COSTAS, aplicar al pressupost el pagament
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material que ja va ser realitzat segons comunicat del departament de Tresoreria de data 29
de gener de 2015.
SISÈ.- Comunicar aquesta resolució a la FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS, al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DIRECCION GENERAL DE
COSTAS, a la Intervenció i Tresoreria Municipal.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 24 dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES, Partit dels Socialistes,
Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
Abstencions, 3 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos) i Convergència i Unió.
21 Aprovar les factures presentades per ACSA SA corresponents a l'actualitzacio de
preus del servei de manteniment de paviments i clavegueram durant els períodes de
juliol-desembre 2010 i de gener a agost 2012.
PROPOSTA D’ACORD de l’aprovació de les factures números 12-5168-14 i 12-5173-14
presentada per l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA, corresponent a
l’actualització de preus aplicats a la continuïtat del servei de manteniment de paviments i
clavegueram durant el període de juliol a desembre 2010 i de gener a agost 2012 per
import total de 262.222,40 € (IVA inclòs).
Fets i antecedents
1. El servei de manteniment de paviments i clavegueram va ser adjudicat per resolució de
l’ajuntament Ple de data 29/06/2004. es va signar el contracte en data 04/10/2004 amb
vigència fins el 31/12/2009, inclosa la primera pròrroga.
2. El contracte de referència va finalitzar i per tractar-se d’un servei que ha d’oferir
obligatòriament el municipi ( article 25 de la Llei de bases de règim local, d’acord amb
l’article 235 del ROAS), fins que es contracti i adjudiqui de nou, s’ha autoritzat la seva
continuïtat. Aquesta continuïtat la realitza la mateixa empresa adjudicatària del contracte
extingit.
3. El representant legal de l’entitat ACSA, Obras e Infraestructuras SA amb CIF
A08112716, ha presentat escrits en què sol·licita reconeixement de crèdits pels treballs
desenvolupats en relació al servei esmentat durant els períodes de gener de 2010 a maig
de 2014. Acredita l’import reclamant en les factures corresponent pels imports i pels
períodes compresos manifestant que s’han redactat en aplicació dels índexs establerts pels
materials i ma d’obra i degudament publicitats en el BOE del període corresponent.
4. En data 16 de desembre de 2014, els tècnics municipals del Servei de Via Publica i
Mobilitat han emès un informe que recull detalladament els imports reclamats –informe que
consta a l’expedient- i en el que donen conformitat tant als preus aplicats en la reclamació,
els quals resulten de l’aplicació extensiva de la formula d’actualització de preus del
contracte finalitzat del servei de manteniment de paviments i clavegueram, com a les
factures resultants de l’aplicació de la formula d’actualització de preus i als corresponents
imports.
5. En compliment d’allò previst als articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
tractant-se l’aprovació de l’índex corresponent a l’actualització de preus d’un acte de
repercussió econòmica per la corporació, aquest expedient s’ha de sotmetre per a la seva
fiscalització prèvia a l’Intervenció Municipal.
6. La Junta de Govern Local en la seva sessió de data 30/12/2014 va aprovar els preus
actualitzats aplicats a la continuïtat del servei de manteniment de paviments i clavegueram
pels treballs realitzats corresponent al període de gener de 2010 a maig de 2014, que es
deriven de la formula polinòmica prevista en el plec de clàusules administratives particulars
que van regir el contracte finalitzat, la qual s’aplica per ser la mes favorable per a
l’Ajuntament.
7. Vist l’informe tècnic emès pel tècnic del Departament d’Infraestructures i Manteniment de
data 12/05/2015, en el qual es justifica i proposa la tramitació de la factura d’actualització
de preus del servei de manteniment de paviments i clavegueram del període de juliol a
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desembre 2010 i de gener a agost 2012. L’empresa ha presentat al cobrament la relació de
factures que es detallen a continuació:
Núm. Fra
12-5168-14

Data
23/12/2014

Import
89.708,13

NIF
A08112716

12-5173-14

23/12/2014

172.514,27

A08112716

Tercer
ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS SA
ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS SA

8. En data 30/07/2015 l’Interventor municipal ha emès el seu informe
Fonaments jurídics

1. L’objecte d’aquest expedient és l’aprovació de la factura dels preus actualitzats aplicats a
la continuïtat del servei de manteniment de paviments i clavegueram que està executant
l’empresa ACSA Obras e Infraestructuras SA realitzats en el període assenyalat a la
mateixa factura, en aplicació de la doctrina jurisprudencial establerta pel Tribunal Suprem
de l’enriquiment injust sense causa, ja que no es pot convalidar la manca de contracte
vigent de conformitat amb les normes de la legislació de contractes de les administracions
públiques, en tant vigent de conformitat a continuar donant el servei.
L’Ajuntament resta obligat en dret al pagament a l’empresa que ha realitzat l’esmentat
servei, ja que en cas contraries produiria un enriquiment injust o sense causa de l’hisenda
municipal que l’ordenament jurídic no pot acollir i així ho té declarat de forma reiterada la
jurisprudència del Tribunal Suprem.
Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s’hagi pogut incórrer
durant la tramitació de l’expedient que provoca la continuïtat del servei i l’emissió de les
factures indicades conforme les previsions de l’art. 41 i concordants de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
2. En el present cas, en relació a l’aprovació dels preus actualitzats aplicats en les factures
emeses per a la continuïtat del servei, s’han de tenir en compte les previsions normatives
de l’article 103, apartat 3, del TRLCAP (preveu que el Plec de clàusules administratives
particulars haurà de detallar la fórmula o el sistema d’actualització de preus aplicable als
contractes), l’article 104 del mateix text normatiu (disposa que l’actualització de preus s’ha
de dur a terme mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l’òrgan de
contractació essent aquest invariable durant la vigència del contracte) així com al previsió
de continuïtat del servei recollit en l’article 235 del ROAS.
3. D’acord amb el que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL), en tractar-se l’aprovació de les factures corresponents a l’actualització de preus
en continuïtat de Servei del període de juliol a desembre 2010 i de gener a agost de 2012
d’un acte de repercussió econòmica per la corporació, l’expedient s’ha de sotmetre a
informe previ de la Intervenció municipal.
4. D’acord amb el cartipàs municipal vigent, la competència per tal d’aprovar les revisions
dels preus del contracte és l’Ajuntament Ple, d’acord amb el que estableix la resolució
d’alcaldia aprovat en sessió extraordinària el dia 20 de juliol de 2015, en que va deixar
sense efecte la delegació del Plenari del dia 12 de juliol de 2011 a la Junta de Govern Local
i a l’Alcaldia.en el seu Acord PRIMER.
CONCLUSIONS

Respecte de la normativa aplicable, ens hem de remetre al Text refós de la llei d’hisendes
locals i al RD 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei.
Concretament, l’article 26.2 b) del RD 500/1990 (i en els mateixos termes l’article 176
TRLHL) estableix que “S’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions, (…) derivades de compromisos de despeses degudament
adquirits en exercicis anteriors.”
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants 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 el Primer Tinent
d’Alcaldia de Badalona Habitable, a proposta del Cap del Servei d’Espais Públics, proposi
al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent ACORD:
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PRIMER. Aprovar les factures números 12-5168-14 i 12-5173-14 que presenta l’empresa
ACSA Obras e Infraestructuras S.A CIF A08112716 corresponent a l’actualització de preus
aplicats a la continuïtat del servei de manteniment de paviments i clavegueram durant els
períodes de juliol a desembre 2010 i de gener a agost de 2012 per import de 89.708,13 € (
IVA 18% inclòs ) i 172.514,27 € (IVA 18% inclòs) respectivament, amb la quantitat total de
262.222,40 €, el seu abonament anirà a càrrec de la partida pressupostària municipal amb
numero d’ordre 421-1530-21002 i num. d’operació 12015000041364/1.
SEGON. Notificar aquesta resolució a l’empresa ACSA Obras e Infraetructuras SA, amb el
detall de recursos escaients i comunicar-la a la Intervenció Municipal.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Tomo la palabra para hablar de estas facturas porqué son
las que dan lugar a la moción que presenta Ciudadanos. Ciudadanos, personalmente
estamos trabajando en el Pleno del Ayuntamiento i intentamos preocuparnos de los
problemas reales y actuar con sensatez, tanto en aquellas proposiciones que presenta el
gobierno como las que presenta la oposición, en este caso para que les quede claro lo que
ha sucedido en estas facturas. En una Comisión Informativa anterior al Pleno de octubre se
presenta este acuerdo por dos facturas de actualización de precios que suman un importe
de 262.000 euros. Sorprende la cantidad y es por este motivo por el que pido información
sobre estas facturas, consecuencia de esto se hace una comisión extraordinaria la semana
siguiente, donde vienen dos técnicos del Ayuntamiento y el regidor de Vía Pública. En esa
comisión extraordinaria informativa, los técnicos del Ayuntamiento i el regidor de Vía
Pública presentan dos facturas cuyo importe suma 18.000 euros, entonces yo quedo
conforme y pienso que lo que pasó es que en la primera comisión se presentaron las
facturas originales y en la comisión extraordinaria, parece que el importe de la actualización
de precios es de 18.000 euros, me parece razonable. Por lo tanto, quedo conforme y mi
sorpresa es que cuando se presenta la preacta del Pleno de octubre, veo que aparecen las
dos facturas de 262.000 euros correspondiente a un periodo de 13 meses de los años 2010
y 2012. Es cuando para que no se presenten porqué hay que pensar, que yo lo que pienso
es que hay un error, i que por lo tanto se van a pagar unas facturas que posiblemente ya se
han pagado, para que el Ayuntamiento no pague unas facturas, que probablemente bajo mi
punto de vista ya se habían pagado. Requiero al equipo de gobierno que retire el punto del
día del Pleno anterior, todo esto con la buena intención. Sigo informándome por curiosidad
y hablo con el regidor de Badalona Habitable i técnicos del Ayuntamiento me suministran el
contrato de servicio público, el pliego de condiciones y la fórmula para calcular los
coeficientes de actualización de precios, en ese momento veo que poseo un contrato
prorrogado, eso no quiere decir que sea irregular, porque eso pasa en muchas
administraciones. Resulta que estamos pagando un precio por un servicio además de la
factura original, un precio actualizado, para que nos demos cuenta de la cantidad de dinero
que supone, yo he sumado las facturas de pavimento y alcantarillado de esos meses de
2010 y 2012 y suman aproximadamente un millón y medio de euros y la actualización de
precios de estas facturas, que lo que vamos a pagar son 266.00 o 262.000 euros.
Evidentemente aunque no haya ninguna irregularidad lo que procede es convocar un
contrato público para restablecer el servicio, nos ahorraríamos 260.000 euros y la
actualización de precios y posiblemente como el contrato de servicio original de 2004
pueden concederse por un precio menor. La moción que a continuación presentará
Ciudadanos.
SENYOR FALCÓ: Jo volia preguntar si estem discutint aquest punt més la moció, tot en un,
perquè seria una gran idea, si?
SENYORA ALCALDESSA: Si no té inconvenient i vol fer ara la moció
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: La moción lo que dice es que convoque un contrato público
para el servicio de mantenimiento.
SENYORA ALCALDESSA: Senyora secretària podríem llegir la moció, no ho troba correcta
SENYORA SECRETÀRIA: Jo ho faria separat perquè si no les votacions….
SENYORA ALCALDESSA: Des d’un punt de vista de funcionament del Ple com que estem
a la part resolutiva, no sembla pertinent ajuntar la moicó en el moment de la part resolutiva.
En tot cas , fem la part resolutiva, mirem si s’aprova el dictamen i després ja farem.
SENYOR FERNÁNDEZ: Perquè no votem el punt.
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SENYORA ALCALDESSA: Sí, votem el punt. Té la paraula el senyor Oriol LLadó.
SENYOR LLADÓ: Sí, respecte al que ha dit el company Juan Miguel, doncs bé, coincidim
totalment amb la necessitat que després abordarem quan discutim la moció que cal revisar
aquesta continuïtat de serveis, perquè aquí estem perdent com Ajuntament i hem de tenir
una situació regularitzada, perquè és evident que això té un cost importantíssim i no només
econòmic. En el cas concret de les factures que ens ocupen, el que ha explicat el Juan
Miguel només dir que el dictamen que es va informar a la primera Comissió Informativa,
que deu ser, fa dos o tres comissions informatives potser, perquè es va retirar, era un
dictamen que nosaltres hem revisat en el Departament Jurídic, la gent de Compres i fins i
tot l’interventor se’l va mirar i que és un dictamen correcte. En tot cas, sí que aquí sembla
que hi va haver un tipus de desajust amb un informe que es va requerir que contenia algun
tipus d’error material, que això sembla que va poder provocar aquesta confusió, però el que
ens diuen els departaments tècnics de la casa, és que aquí no hi ha unes factures que es
pagaran doblement i que la situació està consignada correctament. Però sí que hi va haver
algun error material en algun moment d’aquest intercanvi d’informació en el qual nosaltres
des de l’àrea varem posar tots els tècnics i tota la nostra intenció de resoldre els dubtes que
plantejava el regidor de Ciutadans.
SENYOR GRACIA: Sí, molt breument, gràcies alcaldessa, bona tarda, veïns, veïns,
regidors, regidores. Bé, aquesta és un contracte que nosaltres a l’any 2014 després d’una
feinada de por i es pot mirar la cronologia del propi dictamen que varem portar a Ple, doncs
el Ple va decidir que no s’aprovava per l’import, que era insuficient, bé, respectable és el
lloc de la política, nosaltres varem votar a favor, es va votar en contra i no es va poder
licitar: A mi sí que m’agradaria fer un afegit al tema de les actualitzacions de preu hi va
haver un debat perquè el contracte estava en resolució de continuïtat des de l’any 2009 i no
hi podia haver una revisió, era un tema tècnic, una revisió de preus, sinó que els preus
s’havien de revisar. Que el contracte estigui en vigor o no, no vol dir que no hi hagin
actualitzacions de preus, perquè els contractes de serveis contemplen revisions de preus i
s’apliquen anualment conforme la fórmula, no hi entraré tècnicament perquè tampoc sóc un
tècnic que tingui la pedagogia per poder-ho explicar, però hi ha una revisió de preus anual,
estigui o no el contracte en vigor. Aquí hi va haver un desajust tècnic, es va resoldre sota la
supervisió dels serveis tècnics i sota l’aprovació i informe favorable d’Intervenció i res més,
o sigui, venen les factures d’aquella actualització de preus, que ja es va reconèixer si no
recordo malament a la Junta de Govern Local del desembre del 2014, referent a l’any 2010
i 2011.
SENYORA ALCALDESSA: Molt bé, doncs si no hi ha cap més paraula, només voldria
afegir abans de passar a la votació, que en tot cas aquest punt té a veure amb la discussió
que hem tingut abans sobre, com dat i debatut ens surt car no tenir actualitzats els
contractes. Vull dir que aquestes pròrrogues de servei porten problemes i els que en cal és
anar-los regularitzant en la mesura del que sigui possible. Per tant, anem a fer l’aprovació
concreta d’aquestes factures, alguna abstenció, Ciutadans votarà en contra i la resta a
favor.
En aquest moment, el regidor Xavier Garcia Albiol surt del Saló de sessions.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 25 dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES,
Partit dels Socialistes, Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
Vots en contra, 1 del grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos).
22. Donar per verificat el nou text refós de la Modificació del Pla general metropolità
al barri de Coll i Pujol.
PROPOSTA D’ACORD de la verificació del NOU text refós de la modificació puntual del Pla
general metropolità al barri de Coll i Pujol de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 30 d’octubre de 2015 per la Cap del Departament de
Planejament Urbanístic que reproduït literalment diu:
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“En sessió de 24 de març de 2015, el Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar
provisionalment la Modificació del Pla general metropolità al barri de Coll i Pujol.
En data 14 de juliol de 2015, el Conseller de Territori i Sostenibilitat ha resolt suspendre
l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla general metropolità al barri de Coll i Pujol fins
que s’esmeni el document amb els criteris establerts a la part valorativa de l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona de 18 de juny de
2015.
En data 29 de setembre de 2015 el Ple de l’Ajuntament va prendre l’acord de donar per
verificat el text refós de la Modificació del Pla general metropolità al barri de Coll i Pujol.
En data 22 de novembre la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de
Barcelona va prendre l’acord de requerir un nou text refós proposant a resolució l’aprovació
definitiva, suspenent la seva executivitat fins que s’esmenés el document que hauria de ser
verificat novament pel Ple de l’Ajuntament segons els següents extrems:
- Corregint la dada de densitat, que ha de ser la mateixa que la del PMU vigent, 68 hab/ha.
- Incorporar al del paràgraf de la memòria que fa referència als sòls que s’exclouen de
l’àmbit del PMU, la descripció de la superfície i qualificació que per aquests sòls fixava el
planejament vigent.
- Extreure de la normativa les referències d’ordre genèric corresponents a les qualificacions
que concorren en el PMU, deixant solsament dos articles, un on es definís les condicions
dels sòls exclosos del PMU, i l’altre, de les condicions del PMU, recollida literalment de la
Modificació de PGM vigent, que equival a l’article 17 del primer text refós.
El document que es proposa és el text refós de la Modificació del Pla general metropolità al
barri de Coll i Pujol incorporant les determinacions de la resolució del Conseller de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que es resumeixen en:
- S’ha corregit en els quadres del document el paràmetre de la densitat, posant la mateixa
que la del PMU vigent, 68 hab/ha. En conseqüència es corregeix el número d’habitatges
que serà de 268 en lloc de 275 que figurava en el primer text refós, que es distribuiran en
187 i 81, lliures i protegits.
- S’ha afegit en el capítol 6.1 de la Memòria en el paràgraf que defineix l’àmbit del nou
PMU la superfície i qualificació que tenien en el PMU vigent els sòls exclosos, que són
2.132 m² de zona 18, i 1.793 m² de vialitat. El text descriu els sòls exclosos en els dos
estats, abans de la Modificació de PGM que es tramita i com esdevenen després (3.112 m²
de parcel·la existent, de zona 13b i vial de cessió segons PGM i 813 m² de vialitat existent).
- A la normativa s’han estret totes les referències d’ordre genèric corresponents a les
qualificacions que concorren en el PMU, deixant solsament dos articles, un on es defineix
l’àmbit descrivint les condicions dels sòls exclosos del PMU, i l’altre, que fixa les condicions
del PMU, recollides literalment de la Modificació de PGM vigent, que és correspon a
l’article 17 del primer text refós.
Descripció del instrument urbanístic
Objecte
La Modificació del Pla general metropolità al barri de Coll i Pujol es planteja amb l’objectiu
de modificar la delimitació de l’àmbit a desenvolupar amb un pla de millora urbana els
terrenys de l’antiga fàbrica Estrella i entorn i les parcel·les industrials situades a l’interior del
barri de Coll i Pujol, deixant fora d’aquest àmbit els terrenys que conformen l’illa delimitada
pels carrers Sant Ramon, Coll i Pujol, Anselm Clavé i Rambla de Sant Joan, dels quals és
titular la entitat Contratas y Obras Empresa Constructora S.A. per tal de complir amb la
sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al contenciós interposat per
aquesta empresa, què dictamina que els terrenys esmentats tenen caràcter de sòl urbà
consolidat i no han de formar part del sector de pla de millora urbana.
Antecedents
 Els sector objecte d’aquesta modificació puntual té els condicionants urbanístics d’origen
en la Modificació puntual del Pla general metropolità al barri del Coll i Pujol i les vores del
barri del Sant Crist, aprovada definitivament el 22 de juny de 2004, i publicat el 6 d’octubre
de 2004 (MPGM CiP-SCrist) en la qual es va delimitar un àmbit a desenvolupar mitjançant
un Pla especial de reforma interior, que s’equipara a un Pla de millora urbana segons el text
refós de la Llei d’urbanisme, (PMU).
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 Aquest àmbit, subjecte a desenvolupar-se amb un PMU, va ser incorporar al PDU de les
Àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, formulat amb la finalitat de
delimitar i ordenar les àrees residencials estratègiques dels municipis de Badalona, Santa
Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs i l’Hospitalet, per al quadrienni 2008-2011 a
l’empara del Decret Llei 1/2007 de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria
urbanística, que establia en la seva disposició addicional única que en el termini d’un any
des de la data de l’acord de formulació s’havia d’aprovar definitivament el pla o plans
directors urbanístics de delimitació i ordenació de les àrees residencials estratègiques, que
en conjunt aportessin com a mínim la meitat dels habitatges previstos de l’actuació amb
destinació a habitatge de protecció pública.
En aquest PDU es delimitaren al municipi de Badalona dues àrees residencials
estratègiques (ARE): l’ARE l’Estrella i l’ARE Sant Crist. El 13 de març de 2009, el Conseller
de Política Territorial i Obres Públiques va aprovar definitivament el PDU de les Àrees
residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès
 En referència a la MPGM CiP-SCrist es va interposar un recurs contenciós administratiu
a la seva aprovació definitiva per part de l’entitat Contratas y Obras, Empresa Constructora
S.A. titular de la parcel·la delimitada pels carrers Sant Ramon, Coll i Pujol, Anselm Clavé i
Rambla de Sant Joan, inclosa en l’àmbit delimitat per a desenvolupar amb un PMU. Recurs
on demandaven l’administració municipal i autonòmica per les condicions urbanístiques
determinades en el planejament general aprovat, què es resumeixen en: els terrenys es
constituïren com a sòl urbà no consolidat amb unes condicions urbanístiques d’ordre
genèric de 25% de sostre d’ús comercial, i de la resta un mínim de 25% de sostre
d’habitatge de protecció pública, tot mantenint el sostre que l’ordenació segons PGM li
havia adjudicat, que s’hauria d’adequar en el posterior planejament derivat.
El 22 de setembre de 2014 el TSJC dicta sentencia (núm. 509) respecte l’aprovació de la
Modificació de PGM del barri de Coll i Pujol i les vores del barri de Sant Crist, estimant la
nul·litat de la figura de planejament impugnada en relació als terrenys delimitats pels carrers
Sant Ramon, Coll i Pujol, Anselm Clavé i Rambla de Sant Joan de Badalona donat que han
de ser considerats urbanísticament sòl urbà consolidat.
 Donat que l’àmbit del PMU va ser incorporat al PDU de les Àrees residencials
estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, el recurs contenciós administratiu a la Modificació
del Pla general metropolità va derivar interposant-ne un altre al PDU de les Àrees
residencials estratègiques de l‘àmbit del Barcelonès. El 22 de setembre de 2014 el TSJC
dicta sentencia (núm. 510) estimant la nul·litat de la figura planejament l’ARE l’Estrella
donat que va incloure els terrenys delimitats pels carrers Sant Ramon, Coll i Pujol, Anselm
Clavé i Rambla de Sant Joan de Badalona, que han d’entendres aliens a la seva ordenació.
Àmbit
L’àmbit de la present modificació de PGM engloba l’antic àmbit del sector de PMU l’Estrella
delimitat per l’eix de la rambla de Sant Joan actual, fins la confluència del carrer Francesc
Macià amb Sant Ignasi de Loiola, travessa la plaça de l’Alcalde Xifré, segueix per l’eix dels
carrers Coll i Pujol i Sant Ramon, la mitgera dreta de la parcel·la núm. 44 del carrer Sant
Ramon, el fons de la parcel·la núm. 48 del carrer Sant Ramon, la mitgera esquerra de la
parcel·la núm. 2 del Torrent de la Batllòria, la banda dreta del Torrent de la Batllòria, la
banda dreta del carrer Sant Gonçal, la mitgera dreta de la parcel·la núm. 10 del carrer Sant
Gonçal, l’eix del carrer Maragall, l’eix del carrer Santa Bàrbara, l’eix del carrer Sant Gonçal,
l’eix del tram del Torrent de la Batllòria entre els carrers Sant Gonçal i Vila Vall-llebrera, els
límits posteriors de les parcel·les núm. 2 a núm. 68-70 del carrer de la Camèlia, resseguint
la mitgera dreta de la parcel·la núm. 2 del carrer de la Camèlia fins a l’eix d’aquest carrer,
l’alineació de la façana nord de la plaça del Baró de Maldà i el tram del lateral mar de
l’autopista C-31, anomenant carrer de Ventura i Gassol, la superfície del qual és 43.293
m².
Planejament vigent
En data 22 de juny de 2004 es va aprovar definitivament el Text Refós de la Modificació de
Pla General Metropolità al barri de Coll i Pujol i les vores del barri del Sant Crist (MPGM
CiP-SCrist).
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Aquesta modificació, per a l’àmbit de l’Estrella qualifica les illes a transformar l’ús i les
afectades per vial en zones 14b i 18, zona de remodelació física privada i zona subjecta a
ordenació volumètrica específica respectivament, determina les cessions i el sostre
edificable a cadascuna de les illes i la densitat d’habitatges. Determina també un
percentatge general del 25% d’ús oficines per tot l’àmbit del pla, així com un mínim
percentatge del 25% de sostre d’habitatge amb algun règim de protecció.
Per l’àmbit que ens ocupa la modificació de pla general metropolità proposada ha
d’extreure de l’àmbit delimitat per a desenvolupar segons un pla de millora urbana l’illa
delimitada pels carrers Sant Ramon, Coll i Pujol, Anselm Clavé i Rambla de Sant Joan. La
sentència comporta únicament modificar la delimitació de l’àmbit deixant a fora l’illa
descrita.
Justificació de la proposta
La necessitat i conveniència d’aquest instrument urbanístic rau en la recuperació de la
proposta de reforma urbanística del barri de Coll i Pujol, delimitant un àmbit de planejament
derivat que doni compliment a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
que decideix estimar el recurs contencions administratiu interposat per la propietat de una
illa que es va incloure dins de l’àmbit de planejament derivat, considerant que és sòl urbà
consolidat.
Essent l’objectiu de la present modificació de planejament el compliment d’una sentència
que no incideix en els objectius i criteris generals de la proposta urbanística del document
de MPGM CiP-SCrist, la proposta del present document es justifica de la mateixa manera
en que es justifica el planejament general de referència:
Completar i millorar la consolidació del barri de Coll i Pujol, amb la substitució d’unes peces
industrials internes al barri amb una relació poc amable amb el caràcter residencial de baixa
densitat de cases majoritàriament unifamiliars, i plurifamiliars de pocs veïns i transformar
els terrenys buits de l’antiga fàbrica l’Estrella i entorn afectat de vialitat, amb l’ampliació de
la secció de la Rambla de Sant Joan en el seu tram central i la creació d’una important
superfície de zones verdes i espais lliures i la reserva de sòl per a equipament docent.
La proposta comporta la creació de sostre destinat a activitat econòmica que revitalitzi
aquest sector cèntric de la ciutat i posar en el mercat habitatges de protecció pública
assequibles a un gran ventall de necessitats socials.
Aquesta peça va molt lligada a un altre pla que proposa el mateix document general vigent,
la transformació de la façana del barri del Sant Crist, possibilitant l’obertura del lateral nord
de l’autopista al seu pas per aquell barri, evitant la proximitat dels edificis a la
infraestructura que tant els perjudica, en les condicions d’assolellament, el soroll i la
component residual d’un espais lliures que no aporten cap benefici als seus usuaris.
La proposta d’aquesta modificació de PGM, que indubtablement millora el barri de Coll i
Pujol revertirà en una acceleració per a desenvolupar l’altre front previst, el de Sant Crist,
donat que l’administració local i autonòmica conjuntament treballen per a compensar els
beneficis del sector de l’Estrella aportant-los a les actuacions per a la regeneració del front
del Sant Crist, permetent alhora la urbanització d’un espai públic amb una secció més gran
respecte el mur de l’autopista, que constituirà un nou lateral de l’autopista.
La present modificació de pla general permetrà en última instància desenvolupar l’ARE
l’Estrella, amb les condicions previstes per aquest tipus d’instrument que s’ha de
correspondre a un sector de transformació segons planejament derivat, previst en el
planejament general vigent.
Descripció de la proposta
El que proposa el present instrument és delimitar el nou sector per a desenvolupar el PMU
l’Estrella o la nova àrea residencial estratègica l’Estrella.
Es definirà el sector del PMU amb la mateixa edificabilitat bruta aplicada a la superfície de
l’àmbit reduït, mantenint la superfície absoluta d’estàndards i la densitat definits en la
MPGM CiP-Scrist.
La modificació que es proposa per tant, mantindrà els criteris bàsics i paràmetres establerts
en la MPGM CiP-SCrist retornant a l’estadi previ de Pla general metropolità per a l’illa
delimitada pels carrers Sant Ramon, Coll i Pujol, Anselm Clavé i Rambla de Sant Joan,
qualificada de zona de densitat urbana, clau 13b.
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L’àmbit proposat es defineix a partir de retallar l’illa delimitada pels carrers Sant Ramon,
Coll i Pujol, Anselm Clavé i Rambla de Sant Joan de i els semi-vials Sant Ramon i Coll i
Pujol que comptabilitzen un total de superfície de parcel·la de 3.112 m² i la superfície
dels semi-vials de 813 m², que amb en el vigent PMU, representaven 2.132m² de zona
18 i 1793 m² de vialitat, resultant una superfície d’àmbit per al planejament derivat de
39.368 m².
- Els terrenys extrets de l’àmbit per a desenvolupar el planejament derivat queden
qualificats com zona i vials perimetrals. Les condicions urbanístiques d’aquesta illa
queden fixades segons les condicions genèriques de zona 13b i vialitat que determina el
Pla general metropolità, sense requerir cap altre tramitació de planejament.
- L’edificabilitat es fixa a partir d’aplicar el mateix índex d’edificabilitat que definia en la
MPGM CiP-SCrist, resultat de l’operació de dividir el sostre potencial màxim entre la
superfície total de l’àmbit (40.413 m²st / 43.293 m²s). Resultant un índex de 0,93
m²st/m²s. El sostre total màxim per el nou àmbit serà de 36.612,24 m². I en coherència
es manté la mateixa densitat (68 hab/ha) que comporta 268 hab.
Les condicions urbanístiques per a la redacció del planejament derivat (PMU) es
resumeixen en el següent quadre:
Sistemes
Superfície
39.368

Zones

5

6b

7b

14b

18

Sostre
total

13.103

10.788

5.655

4.569

5.253

36.612,24

Coeficient Nombre
edificabilita habitatges
268

Es mantenen els percentatges d’ús del sostre d’oficines i residencial que la proposta de
MPGM CiP-SCrist: 25% d’oficines i 75% residencial.
La reserva d’habitatges de protecció pública, que en la MPGM CiP-SCrist era de 25%
s’incrementa per a adaptar-se a les noves determinacions de l’actual Llei d’urbanisme i el
Decret 75/2014 del Pla per al dret a l’habitatge, definint un mínim de 20% del sostre
destinat a habitatge per a habitatges de protecció pública de règim general i un 10% per a
habitatges de protecció pública de preu concertat.
La superfície mínima d’estàndards a comptabilitzar serà la prevista en la MPGM CiP-SCrist
(10.788m² + 5.655m²) corresponents a espais lliures i equipaments. El planejament derivat
haurà de garantir la superfície mínima de 16.443 m² per a zones verdes i dotacions.
Executivitat de la modificació de Pla general metropolità
En caràcter previ a l’executivitat de d’aquesta modificació de planejament general s’haurà
d’acreditar la fermesa de la sentència núm. 509 del TSJC, de 22 de setembre de 2014, per
tal de fer coherent l’objecte del document i la proposta amb les seves determinacions i per
tant, supeditant la publicació en el DOGC de l’acord d’aprovació definitiva a la acreditació
de la fermesa de la sentència.
Conclusió
D’acord amb l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, els canvis introduïts al
document aprovat amb caràcter provisional i el text refós verificats no comporten l’adopció
de nous criteris respecte a l’estructura general o al model d’ordenació del territori ni
respecte la classificació del sòl i no es consideren canvis substancials. Així mateix, al no
estar inclosos en els casos indicats en l’apartat 2 de l’article 112, no comporten l’exigència
d’un nou termini d’informació pública.
Vista la proposta 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, la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d’urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament 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”, s’informa favorablement prosseguir la tramitació de la Modificació del
Pla general metropolità al barri de Coll i Pujol amb el ben entès que la resolució el Conseller
de Territori i Sostenibilitat sigui signada amb anterioritat als acords del Ple de l’Ajuntament.”
Així mateix, en data 10 de novembre de 2015 el Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme
ha emès informe favorable a la verificació del text refós presentada, amb la conformitat de
la Secretaria General, que es transcriu literalment a continuació:
“PROPOSTA PRESENTADA
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Per part del Servei d’Ordenació del Territori es va presentar la proposta d’aprovació inicial
de la modificació puntual del Pla General metropolità al barri de Coll i Pujol de Badalona.
D’acord amb la memòria presentada l’objectiu de la proposta és modificar la delimitació de
l’àmbit a desenvolupar amb un pla de millora urbana els terrenys de l’antiga fàbrica Estrella
i les parcel·les industrials situades al interior del barri de Coll i Pujol, deixant fora d’aquest
àmbit els terrenys que conformen l’illa delimitada pels carrers Coll i Pujol, Sant Ramon i
Rambla de Sant Joan, dels quals és titular la entitat Contratas y Obras Empresa
Constructora S.A. per tal de complir amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia al
contenciós interposat per aquesta empresa, què dictamina que els terrenys esmentats
tenen caràcter de sòl urbà consolidat i no han de formar part del sector de pla de millora
urbana.
L’àmbit de la present modificació de PGM engloba l’antic àmbit del sector de PMU l’Estrella,
amb uns ajustos de vialitat que permetin la urbanització de la Rambla de Sant Joan. Per
tant l’àmbit proposat s’estén des de la Rambla de Sant Joan, seguint una línea recta a un
metre aproximadament de les façanes del costat sud de les illes entre el carrers Osca i Font
i Escolà i de la mateixa forma amb una línia irregular des de Font i escolà i Baldomer Solà,
ressegueix la traça de l’antic àmbit de PMU, fins la confluència de Francesc Macià amb
Sant Ignasi de Loiola, travessa la plaça de l’Alcalde Xifrè, segueix per l’eix dels carrers Coll
i Pujol i Sant Ramon, la mitgera de la parcel·la nº 46-48 de Sant Ramon, la mitgera de la
parcel·la nº 2 del Torrent de la Batllòria, la banda dreta del carrer Torrent de la Batllòria, la
banda dreta de Sant Gonçal, la mitgera de la parcel·la nº 10 de Sant Gonçal, l’eix del carrer
Maragall, la banda esquerra del carrer Santa Bàrbara, l’eix del carrer de Sant Gonçal, l’eix
del tram del Torrent de la Batllòria entre el carrers de Sant Gonçal i de la Vila Vall-llebrera,
els límits posteriors de les parcel·les del carrer Camèlia, la mitgera dreta de la parcel·la nº 6
de carrer Camèlia, l’alineació de la façana nord de la plaça del Baró de Maldà i el tram del
lateral mar de l’autopista C-31, anomenant carrer de Ventura i Gassol. Té una superfície de
38.359,20 m².
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 27 de gener de 2015, va aprovar amb
caràcter inicial la Modificació del Pla General Metropolità al barri de Coll i Pujol de
Badalona. L’esmentat acord es va publicar al diari El Periódico el 10 de febrer i al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona el 9 de febrer d’enguany. Durant el termini d’informació
pública s’ha presentat un escrit d’al·legacions per part de l’Associació de veïns de Coll i
Pujol.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 24 de març de 2015 va aprovar amb caràcter
provisional la Modificació del Pla general metropolità al barri de Coll i Pujol.
La Comissió Territorial d'Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, en la sessió de 18
de juny de 2015, va acordar suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla
General Metropolità al barri de Coll i Pujol, fins que s’esmeni el document amb els criteris
establerts per l’acord de la CTUAMB.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 29 de setembre de 2015, va donar per verificat el text
refós de la modificació del Pla General Metropolità al barri de Coll i Pujol, en compliment de
la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme.
Tramès novament l’expedient a la CTUAMB, aquesta en sessió de 22 d’octubre de 2015,
ha adoptat un acord el qual transcrit literalment diu:
«-1 Emetre informe sobre la modificació puntual del Pla general metropolità al barri de Coll i
Pujol, al municipi de Badalona, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, en el sentit que cal
aprovar definitivament suspenen la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat fins
a la presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació
provisional de l’expedient i degudament diligenciat, incorpori les prescripcions següents:
-1.1 Cal suprimir de la normativa els aspectes que no es deriven estrictament del
compliment de la sentència núm. 509 de la Secció Tercera de la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada el 22 de setembre de
2014, i completar la memòria i corregir els quadres, si escau.
-1.2 Cal condicionar l’executivitat de l’aprovació definitiva a que s’acrediti la fermesa de la
sentència núm. 509 de la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada el 22 de setembre de 2014.
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-2 Elevar l’expedient al conseller de Territori i Sostenibilitat per a l’adopció de la resolució
prevista a l’article 79 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, amb independència que,
en virtut de l’article 17.4 dels text legal esmentat, resolgui sotmetre aquest expedient a
consulta prèvia de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya.»
En data 30 d’octubre de 2015 s’ha emès informe per part del Cap del Departament de
Planejament Urbanístic, mitjançant el qual es posava de manifest que s’han incorporat a la
modificació del Pla general metropolità les prescripcions indicades a l’acord de la CTUAMB
de 22 d’octubre de 2015. Així mateix, es fa constar que els canvis introduïts al document, al
no estar inclosos en els casos indicats en l’apartat 2 de l’article 112 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme, no comporten l’adopció de nous criteris respecte l’estructura general o el
model d’ordenació del territori ni respecte la classificació del sòl i per tal no es consideren
canvis substancials. Per tant, els canvis introduïts no comporten l’exigència d’un nou termini
d’informació pública.
A data d’avui de la sentència núm. 509 de la Secció Tercera de la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada el 22 de setembre de
2014, atès que contra la mateixa es va interposar recurs de cassació per part de Contratas
y Obras Empresa Constructora SA, que està pendent de resoldre’s.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquesta modificació del Pla General metropolità d’iniciativa pública es formula i tramita per
aquesta Corporació municipal a l’empara de l’article 96, en concordança amb l’article 76.2
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, en endavant TRLU, i d’acord amb les prescripcions de l’article 4 de les
Normes Urbanístiques del PGM.
A l’expedient administratiu 27/D12-14 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic
hi consten les determinacions establertes per l’article 69.1 del Reglament aprovat pel
Decret 305/2006, de 18 de juliol, en endavant RLU, respecte el contingut de la memòria:
- Justificació de la conveniència i oportunitat de la seva formulació.
- Informació urbanística, acompanyada dels estudis complementaries.
- Descripció i resultat del programa de participació ciutadana.
- Objectius de l’ordenació.
- Normativa.
- Agenda.
- Avaluació econòmica.
- Documentació ambiental.
Igualment, s’escau assenyalar que les incorporacions fetes a l’expedient no tenen
naturalesa de substancials en els termes que s’expressa l’article 112.2 del RLUC i que els
canvis introduïts al document consistents en l’ajust de les qualificacions urbanístiques, al no
estar inclosos en els casos indicats en l’apartat 2 de l’article 112, no comporten l’exigència
d’un nou termini d’informació pública, però s’han de fer constar en l’acord d’aprovació.
PROCEDÈNCIA DE LA VERIFICACIÓ DEL NOU 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 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 k) 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 conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants 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 el Tinent
d’Alcalde de Badalona Habitable, a proposta del Cap del Servei d’Ordenació del Territori,
proposi al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent ACORD:
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PRIMER.- Donar per verificat el nou Text Refós de la modificació del Pla general
metropolità al barri de Coll i Pujol de Badalona, amb el ben entès que les modificacions
introduïdes, en compliment de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona de 22 d’octubre de 2015, 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) i per tant no comporten
l’exigència d’un nou termini d’informació pública de conformitat amb l’apartat 3r de l’article
112 del Reglament.
SEGON.- Donar trasllat de la documentació de l’expedient al director general d’Ordenació
del Territori i Urbanisme als efecte que doni conformitat al present text refós i aixequi la
suspensió de l’acord d’aprovació definitiva.
SENYOR MAÑAS: Bé, bona tarda, disculpeu. Voldríem fer algunes explicacions en nom del
senyor Oriol LLadó, que li acabo de consultar, per explicar-ho en el Ple,per donar compte,
perquè crec que és un tema important. Varem mantenir una reunió divendres passat amb
l’Incasol, com sabeu aquest dictamen té relació amb el Consorci de l’Àrea Residencial de
l’Estrella, informar aquest plec. Jo crec que d’alguns acords que varem prendre amb
l’Incasol, importants, aquest passat divendres que són situar l’Àrea Residencial Estratègica
de l’Estrella, com la primera zona residencial del país que compleixi els estàndards
constructius, mediambientals i energètics, que a partir del 2020 seran obligatoris en
qualsevol nova construcció, però no només això si no que varem acordar i avui han posat
en marxa els tècnics de medi ambient en aquest tema. Fer una ordenança mediambiental
específica per aquest territori, que tingui en compte tots els criteris constructius i de
planificació urbanística al voltant del canvi climàtic que estan demanant els professionals en
l’Urbanisme i els experts en aquesta matèria. I per últim, i jo crec que això és important que
també vostès ho sàpiguen, hem de fer una segona reunió amb l’Incasol que els hi varem
demanar que el planejament urbanístic de l’Estrella sigui un referent metropolità, han
incorporat les noves tècniques constructives també de lluita contra el canvi climàtic. I per
aquest aspecte el barri, la zona de l’ARE residencial de l’Estrella tindrà una ordenança
territorial pròpia que s’elaborarà des de l’Ajuntament de Badalona, que tindrà rang de
legislació urbanística i que a part elaborarem en una comissió que convocarem a principis
de l’any que ve, on esperem i la portarem a Ple perquè estiguin presents tots els membres
d’aquest Plenari.
SENYOR LLADÓ: Sí, per complementar que us ha explicat el regidor Mañas, explicar-vos
que el punt, el dictamen, el que fa és esmenar de nou, segons la resolució del conseller de
Territori i Sostenibilitat en uns aspectes que ja varen passar de fet en el Ple de setembre,
que eren en compliment d’una Sentència que demanava o apuntava que s’havia de treure
de l’àmbit de l’Estrella, el que es coneixen com les cases verdes. Per tant, ens ha demanat
que afinéssim una mica més a nivell de Text Refós, però de fet és el mateix que va passar
en el Ple de setembre, si complementàvem potser una informació que crec que és
important. El que ha comentat el regidor Mañas crec que és una excel·lent notícia per a la
ciutat perquè ens permet singularitzar una de les nostres zones de desenvolupament urbà,
al voltant de l’ARE de l’Estrella doncs és un tema que està seguint l’actual govern, però que
d’alguna manera ve de lluny. Per tant, doncs, crec que bona part també dels partits
representats en aquest Ple d’alguna manera hi han participat, crec que és un tema per
celebrar en el qual tots hi hem contribuït. Explicar-vos també que a principi de desembre,
ara no recordo el dia, si és el 2 o el 3 passa perquè la Comissió d’Urbanisme de la
Generalitat el que seria pròpiament el planejament. Per tant, diguéssim que és un projecte
com deia arrela lluny, fa un pas qualitatiu que a través d’aquestes incorporacions
ambientals esperem que sigui realment de referència a la ciutat.
SENYOR FALCÓ: Sí, jo sobre aquest punt creia que simplement es tractava d’un text refós
i que parlava del què parlava i no del què ens ha anunciat ara el representant del govern.
Jo volia preguntar si en la línia dels anuncis s’han nomenat ja representants de l’Ajuntament
de Badalona en el Consorci de l’ARE de l’Estrella i el Sant Crist.
SENYOR LLADÓ: Estem en curs de fer-ho i diria que l’alcaldessa deu tenir ja damunt la
taula, si és que no ho ha signat ja un Decret de designació, l’acord amb l’Incasol que és
l’altra part del Consorci ha de fer aquesta reunió abans d’acabar l’any.
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SENYOR FALCÓ: En tot cas, ho celebro perquè em sembla que abans de començar a
vendre-li a la gent que des de l’any 2003 veu que allò es un solar que ja s’hi va prometre
per part de tots plegats i sense singularitzar amb ningú; una promoció d’habitatges més una
escola de la qual després parlarem etc... Estem en el 2015 i no s’hi ha pogut fer res per les
raons que siguin, perquè ens varem embolicar amb un ARE,perquè varem vincular
operacions urbanístiques de l’Estrella perquè poguessin ser prou beneficioses per pagar les
expropiacions que hem de fer poder fer al final el famós lateral del Sant Crist, per la raó que
sigui. El govern diu que ja té sobre la taula aquest nomenament de representants del
Consorci, ja era hora, perquè portem sis mesos i encara no els teníem i aprofita aquest
punt, que és un punt diguem d’un text refós per vendre’ns que serem una àrea super eco
could molt guai, super verda, en una reunió que explica que ha tingut amb l’Incasol, en què
se suposa que hi ha hagut un acord, però en tot cas, presentant un acord d’una manera
diguem institucionalment discutible, perquè quan un fa un acord amb el propietari d’uns
terrenys acostuma a presentar l’acord de manera conjunta i de manera diguem correcta, i
no com s’ha fet en aquest moment, perquè si és veritat tot això el propietari dels terrenys és
un altre i està bé que pugui participar d’aquest acord alhora de fer l’anunci, que no crec que
sigui correcta fer-lo en aquest moment. En tot cas, està bé que ho coneguem, que espero
que això es faci en el futur, però sobretot el que jo espero, és que si hem estat en sis
mesos incapaços de nomenar dos representants al Consorci, doncs puguem espavilar en la
redacció d’aquesta Ordenança pròpia que tindrà tot aquest àmbit i que no continuem
diguem marejant la qüestió de l’Estrella, perquè l’Estrella al final només té un objectiu que
és, desenvolupament, i que l’Incasol com a propietari faci el major benefici possible per
poder destinar la Plus-Vàlua o bé a cobrir el dèficit del sector de l’Estrella, o bé a invertir en
polítiques de promoció de sòl i l’habitatge, aquest és l’objectiu. Per tant, jo us demanaria
que no ens distraguéssim dels objectius importants després de dotze anys d’un projecte
que s’ha paralitzat per moltes raons, però jo crec que no admet més demores. Gràcies.
SENYOR MAÑAS: Senyor Falcó, jo sempre he defensat que en el Ple s’ha d’intentar donar
compte de la gestió i d’aquests temes que són importants per a la ciutat, consideràvem que
ja que parlàvem de l’ARE de l’Estrella era important donar compte al Ple de quines gestions
s’estaven fent i com anava avançant el tema amb acord de l’Incasol. En tot cas, per no ferir
més la seva sensibilitat doncs les properes qüestions que parlin de l’ARE de l’Estrella
convocarem els grups municipals en privat i vostè serà lliure de decidir si ve o no ve.
Simplement preteníem donar compte en el Ple d’un tema que és important perquè el punt
estava relacionat amb planejament urbanístic i està relacionat amb planejament urbanístic
de l’ARE de l’Estrella, simplement era això i lamentem que aquesta explicació l’hagi
molestat tant.
SENYOR LLADÓ: Molt breument, hem trigat el que hem trigat a fer aquest Decret perquè
abans ens hem volgut informar i en tot cas, en aquests cinc mesos hi ha hagut una reunió
amb en Daniel Calvet, dues amb la Elisabet Cirici que és directora d’operacions de
l’Incasol, una amb en Ferran Casanovas, que és director de projectes de l’Incasol, tot
vinculat amb el tema de l’Estrella. Per tant, és un tema que hem anat seguint amb detall i
que en tot cas, ara farem la reunió formal, en la qual abordarem temes que d’alguna
manera ja hi hem anat treballant i hi estem treballant des de fa mesos.
SENYORA ALCALDESSA: Sí, breument i tanquem, si us plau.
SENYOR FALCÓ: Sí, breument, jo crec que si hi ha aquest acord, l’acord es plasma en el
Ple portant el conveni, l’acord, perquè nosaltres el puguem valorar o aprovar si és el cas i si
no es resolt explicant-lo amb transparència als grups municipals i a la ciutadania, amb el
propietari dels terrenys al costat o amb l’administració amb la qual estem treballant al
costat. Fer-ho així està bé, si jo no dic que no hi hagi bona fe en el fet de fer-ho d’aquesta
manera. Dic simplement que és un anunci d’una cosa absolutament nova, però que molts
dels què estem aquí veiem que pot afegir un punt de frustració si no fos cert, a l’objectiu
final que és desenvolupar aquest entorn.
SENYORA ALCALDESSA: En tot cas senyor Falcó i per la resta de regidors i regidores que
precisament com vostè destaca que és un tema que fa dotze anys que està per resoldre,
que finalment tinguem a l’Ordre del Dia poder donar per verificat el nou text refós de la
modificació del Pla General Metropolità que finalment desencalla aquest tema, em sembla
que ens hauria de satisfer i crec que amb l’exposició que s’ha fet del tema, ja s’ha tingut en
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compte que aquesta diríem, és una bona notícia per a la ciutat, que inclou a tothom i que
inclou per suposat a tots els grups que durant molts anys heu estat vinculat a aquest treball
per aconseguir-ho. Per tant, no acabo d’entendre això, però en tot cas, m’agradaria que
senzillament poguéssim donar per verificat aquest text refós i que poguéssim avançar amb
aquesta feina, que sens dubte és una bona notícia per a la ciutat.
SENYOR FALCÓ: Jo si em permet i acabo. La realitat és que l’Incasol ha inclòs l’Estrella i
d’altres àmbits en un programa d’eficiència energètica del qual hi participa a nivell europeu.
Per tant, si nosaltres com a govern expliquem que l’Estrella, l’Incasol, l’ha incorporat
conjuntament amb molts altres àmbits del qual és propietari l’Incasol i que s’han de
desenvolupar en un projecte d’eficiència energètica en el qual hi participa l’Incasol, direm,
caram, que bé, però sí el regidor de Medi Ambient o no sé com es diu l’Àrea, Badalona
Habitable i Sostenible, ens explica que ell ha fet unes reunions i que ell ha aconseguit que
l’Estrella passi a ser un barri super ecològic, jo li he dit que això no és exacte, i com que no
és exacte, em sembla que és millor explicar les coses tal com són, que és que el propietari
Incasol de molts àmbits que s’han de desenvolupar urbanísticament en el país, participa en
un programa europeu d’eficiència energètica per fer desenvolupaments energètics i
sostenibles a nivell urbanístic i que hi ha inclòs l’Estrella, la qual cosa és fantàstica, però no
és el que ha explicat el senyor Mañas.
SENYORA ALCALDESSA: D’acord, i tanquem el tema, ara passaré la paraula al senyor
Mañas, però en tot cas, senyor Falcó ara finalment he entès de què anava el seu enuig,
però en tot cas, dir-li que quan Incasol té aquesta possibilitat, primer pregunta, no pot
decidir fer aquesta incorporació d’aquesta innovació tecnològica a nivell energètic, sense
que hi hagi una voluntat activa per part de l’Ajuntament i entenc que per aquí anava la
intervenció del senyor Mañas. En tot cas senyor Mañas molt breument i tanquem el tema si
us plau.
SENYOR MAÑAS: Senyor Falcó no entenc el to de la seva resposta, li explico a poc a poc
a veure si ho entén. A l’Ajuntament de Badalona...
SENYOR FALCÓ: Senyor Mañas, a mi no em tracti d’aquesta manera i no s’equivoqui amb
mi, no ha entès? amb mi no s’equivoqui.
SENYOR MAÑAS: Li explico a poc a poc i li explico amb bon to, senyor Falcó perquè no
és.. se’n va.
SENYORA ALCALDESSA: No, no, si us plau, tanquem el tema, tanquem el tema si us plau.
SENYOR MAÑAS: Senyor Falcó, no li replicaré, li explicaré després alguna cosa que vostè
m’ha dit en el Ple i jo no m’he posat així. Li explico senyor Falcó, el plantejament que ens fa
l’Incasol és el que vostè diu i hem aprofitat, el govern per explicar, el divendres el govern
de Badalona li va palnatjear a l’Incasol i l’Incasol hi està d’acord d’anar molt més enllà
d’aquest projecte europeu i fer un planejament urbanístic que tingui en compte no només
allò que serà obligatori en el 2020, si no que vagi molt més enllà i que sigui referent en
matèria constructiva i canvi climàtic. O sigui, pretenem anar més enllà de la mà de l’Incasol,
no preteníem fer cap anunci, preteníem fer un exercici de rendició de comptes en el Ple,
simplement era això, senyor Falcó.
SENYORA ALCALDESSA: Passem a votació, s’aprova per unanimitat.
En aquest moment entra al Saló de sessions el regidor Xavier Garcia i Albiol, el qual passa
a ocupar el seu escó.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor, 27.
23. Delegar les competències per resoldre la llicència d'enderroc de l'edifici de la Sala
de Turbines de l'antiga central tèrmica a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
PROPOSTA D’ACORD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES a l’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs per tal que resolgui la llicència d’enderroc de l’edifici de la Sala de Turbines
de l’antiga central tèrmica (exp. 2213/O1-149-15).
Vist l’informe emès pel Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme, en data d’avui, el qual
trascrit literalment diu:
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“INFORME JURÍDIC emès pel Departament Jurídic en relació a la sol·licitud de llicència
d’enderroc de l’edifici de la Sala de Turbines de l’antiga central tèrmica (exp. 2213/O1-14915)
ANTECEDENTS:
Primer.- En data 1 d’octubre de 2015 va tenir entrada a l’Ajuntament de Badalona sol·licitud
de llicència d’enderroc de l’edifici de la sala de turbines de l’antiga central tèrmica de Sant
Adrià de Besòs, el qual està ubicat en una petita part al terme municipal de Badalona.
Simultàniament es va presentar sol·licitud de llicència d’enderroc a l’Ajuntament de Sant
Adrià.
Segon.- En data 2 d’octubre de 2015 va tenir entrada al Registre General de l’Ajuntament
de Badalona la notificació de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en
sessió ordinària de 28 de setembre de 2015.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió ordinària de 28 de setembre de
2015, va adoptar el següent acord:
«1. Iniciar l’expedient de declaració de bé cultural d’interès local de les construccions de les
tres xemeneies i l’edifici de la sala de turbines de l’antiga central tèrmica (referència
cadastral núm. 6164301DF3866C0001MR) emplaçat a l’avinguda d’Eduard maristany, 106.
2. La suspensió, amb la finalitat d’estudiar la reforma del planejament urbanístic, de
l’atorgament i tramitació de llicències d’enderrocament de les construccions de les tres
xemeneies i de l’edifici de la sala de turbines de l’antiga central tèrmica a fi d’assolir uns
objectius urbanístics concrets, explicitats i justificats en la documentació de l’expedient.
La suspensió fa referència a les construccions de les tres xemeneies i l’edifici de la sala de
turbines de l’antiga central tèrmica (referència cadastral núm. 6164301DF3866C0001MR)
emplaçat a l’avinguda d’Eduard Maristany, 106, segons s’identifica en el plànol annex.
Aquest suspensió de llicències es publicarà en el BOP.
Els efectes de la suspensió de llicències duraran un any a partir de la darrera publicació.
La Comissió Informativa de Territori actuarà com a Comissió de Seguiment d’aquest
resolució.
Facultar indistintament a l’alcalde i la regidora delegada de Territori perquè realitzin tants
actes i gestions com calguin per executar aquest resolució..
3. Notificar aquest acord al Consorci del Besòs, a l’Ajuntament de Badalona, Endesa
Generación SA, a l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i al
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.»
Tercer.- En data 7 d’octubre de 2015 es va publicar al Butlletí oficial de la província de
Barcelona, edicte de l’acord plenari de Sant Adrià de Besòs, de 28 de setembre de 2015.
Quart.- S’han mantingut converses a diferents nivells tant tècnics com jurídics i polítics
entre els Ajuntaments de Badalona i Sant Adrià de Besòs per a la deguda coordinació de
les actuacions i s’ha considerat que la millor forma de gestionar-ho seria mitjançant la
delegació de la competència per a la resolució de la referida llicència per part de
l’Ajuntament de Badalona a favor del de Sant Adrià de Besos en el que s’enclava gairebé
en la seva totalitat l’edifici, i a tal efecte s’ha encomanat a aquest servei jurídic la gestió de
la seva tramitació.
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES:
I. Edifici únic ubicat en dos municipis
Malgrat que la normativa no contempla específicament el supòsit de com ha de ser
gestionada la tramitació de llicències (d’obres o activitats) en el cas d’edificacions que es
troben a cavall de dos municipis, hi ha doctrina que ha considerat que al tractar-se d’un sola
obra o activitat, per a la seva autorització és necessària la concessió de la llicència per part
d’ambdós municipis. En aquest sentit, cada un dels municipis, per a la concessió de la
llicència hauria de fiscalitzar el compliment de la normativa que li fos d’aplicació (que
podria ser coincident o no, depenent dels casos). Per tal de resoldre aquest tipus de
llicències, els municipis podrien tramitar-les per separat o conjuntament.
Això no obstant, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 1102/2000, de
29 de desembre, secció 3a, imposà doctrina en el sentit que en el cas de llicències
d'activitats que afectin més d'un terme municipal, és conforme a dret que la llicència sigui
atorgada per un dels ajuntaments sempre i quan aquest sigui el que tingui major àmbit
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afectat i sempre que els ajuntaments d'afectació més reduïda intervinguin en l'expedient de
forma suficient i adequada com perquè se'n dedueixi la seva conformitat.
En aquest mateix sentit s’havia manifestat Tribunal Suprem en Sentència del 14 de juliol de
1992 (RJ 1992\6159) i després en Sentència del de 16 de desembre de 1992 (RJ
|1992\9843), la qual transcrivim en part pel seu interès:
« Pero es que además, está acreditado que el Sector Gran Vía Sur, sobre el que se
extiende la reparcelación, está incardinado en su mayor parte en término municipal de
Hospitalet de Llobregat y en una muy pequeña en término municipal de Barcelona; a su
vez, en esta pequeña parte radica una parte -la mayor- de la industria arrendada por la
recurrente, en tanto que la parte menor radica en término de Hospitalet de Llobregat. Lo
cual no es óbice alguno contra la competencia del Ayuntamiento de Hospitalet para tramitar
y aprobar y ejecutar el mentado Proyecto de Reparcelación, toda vez, y además, que el
Ayuntamiento de Barcelona ha dado repetidamente su conformidad a la tramitación del
expediente en cuanto afectaba a la pequeña zona de su término municipal barcelonés y,
por otra parte, la Comisión de Gobierno de la Corporación Metropolitana de Barcelona ha
ratificado también su conformidad, en Resolución de 26-3-1987. Todo esto está tratado en
la sentencia de instancia sin que contra ello se oponga otra cosa que la repetición
argumental de la instancia. A mayor abundamiento, la cuestión no es nueva para esta Sala,
que, en S. 14 julio del presente año (RJ 1992\6159), ha abordado una cuestión
absolutamente idéntica, salvo la persona del recurrente y apelante, y en ella ya hemos
sostenido la competencia del Ayuntamiento de Hospitalet Llobregat en vista de la
conformidad del Ayuntamiento de Barcelona y de la Corporación Metropolitana de
Barcelona; doctrina aquella que hemos de ratificar al no existir el más mínimo motivo que
induzca a su cambio. Finalmente el examen del expediente permite comprobar la existencia
de la notificación del acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del
Sector Gran Vía Sur a la entidad -luego recurrente- en fecha 29-10-1986, conteniendo
todos los datos necesarios para que si hubiese estado disconforme con la misma hubiese
entablado el correspondiente recurso de reposición, al igual que hicieron otros muchos
afectados, en total 77 según figura en el expediente. Pero lejos de recurrir, ya en cuanto a
la forma ya en cuanto al fondo, deja firme ese acuerdo y es luego, en período de ejecución
del mismo, cuando se le notifica el decreto de incoación del expediente de desahucio,
cuando se muestra beligerante acudiendo a los recursos que el ordenamiento jurídico le
brinda. No ha existido la más mínima indefensión ni se ha cerrado en modo alguno el paso
a la recurrente a la discusión sobre el justiprecio del derecho arrendaticio, por lo que
nuevamente hay que rechazar el suplico de la demanda en el que se pedía la anulación de
los actos recurridos por manifiesta incompetencia territorial y, subsidiariamente, la
indemnización de unos daños y perjuicios sobre los que nada se ha alegado ni probado.
II. Unitat arquitectònica de l’edifici
De la sol·licitud de la llicència se’n desprèn que la llicència d’enderroc sol·licitada té per
objecte l’enderroc de la totalitat de l’edifici de la sala de turbines de l’antiga central tèrmica
de Sant Adrià de Besòs. D’acord amb el projecte presentat, dins el municipi de Badalona
tant sols hi ha un 7’6% de l’edifici.
Aquest edifici constitueix una única unitat arquitectònica o unitat predial, en el sentit que
tots els elements arquitectònics, ja sigui de manera funcional o estructural, es troben
relacionats formant un cos constructiu únic, de manera que la pertinença a un tot indivisible,
determina que han de tenir en conjunt un destí únic.
Respecte la unitat arquitectònica de les edificacions, la jurisprudència s’ha manifestat en el
sentit que en els supòsits en què existeix unitat constructiva no és possible declarar la ruïna
parcial. Únicament serà possible la declaració de runa parcial d’un immoble quan una part
pot subsistir sense l’altra (STS de 20 de març de 1991 LA LEY JURIS: 3940/1991).
Atès que respecte la llicència d’enderroc la normativa de referència no regula la possibilitat
de sol·licitar l’enderroc parcial o total de les edificacions, per analogia es podria aplicar la
normativa sobre declaració de ruïna, en el sentit que en els supòsits en què existeixi unitat
arquitectònica de l’edificació que es pretén enderrocar, no és possible atorgar llicència
parcial d’enderroc.
III. Necessitat de coordinació de competències
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D’acord amb l’article 10.2 de la Llei de Bases de règim local és procedent la coordinació de
les competències de les entitats locals entres si i , especialment, amb les restants
administracions públiques, quan les activitats o serveis locals transcendeixin a l’interès
propi.
En aquest mateix sentit, l’article 14.3 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya
disposa que: “Les administracions amb competències urbanístiques, en virtut dels principis
de col·laboració i coordinació, i de la potestat organitzadora que els correspon, poden, en
aquest àmbit, constituir gerències, consorcis i mancomunitats, delegar competències i
utilitzar qualsevol altra fórmula de gestió directa o indirecta admesa legalment”.
IV. Competència plenària
La transferència de funcions o activitats a altres Administracions públiques, així com
l’acceptació de les delegacions o encomanes de gestió realitzades per altres
administracions requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del número legal dels
membres de la Corporació, d’acord amb l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985 de bases de règim
local. Competència que recau en el Ple de l’Ajuntament en virtut de l’article 22.2.p) de la
mateixa llei de bases de règim local.
PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació que consta a l’expedient,
s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui aprovada pel Ple
Municipal, en virtut de la facultat que li atribueix l'article 22.2.p) de la Llei 7/1985, reguladora
de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 52.2 q) 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 h) de l’article 47.2 de la LRBRL i l’apartat e) 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”.
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants 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 el Tinent
d’Alcalde de Badalona Habitable, a proposta del Cap del Servei Jurídic i General, proposi al
Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER.- Delegar a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs la competència per resoldre la
llicència d’enderroc de l’edifici de la Sala de Turbines de l’antiga central tèrmica (exp.
2213/O1-149-15), que assumirà també totes aquelles actuacions i/o responsabilitats
administratives derivades de la tramitació de la llicència d’enderroc que es delega en
aquest acord.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, per tal que
el Ple l’accepti de conformitat amb l’article 22.2.g) de la Llei de bases de règim local,.en
concordança amb l’article 52.2.h) del Text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya (TRLMRLC).
SENYOR LLADÓ: Aquest és un tema que vam comentar ja a la Comissió Informativa,
l’explico molt breument. Aquesta delegació de competència que fem, que la fem per
resoldre una llicència concreta, no és que deleguem les competències sobre l’àmbit, sobre
la sala de turbines, sinó és que senzillament per resoldre una llicència concreta que ha
entrat una companya, la companyia propietària d’aquest espai, per enderrocar la sala de
turbines de la central tèrmica, de la qual la ciutat de Badalona en té entre un set i un vuit
per cent. Una part realment petita però d’una unitat que no es pot separar. Per tant,
d’alguna manera encara que tinguem una part molt petita allò que passi en aquella sala de
turbines ens afecta. Sabeu també que l’Ajuntament de Sant Adrià el 28 de setembre
d’aquesta any, va adoptar un acord d’inici d’expedient del que és el BCIL, que és la
Declaració de Bé Cultural d’Interès Local, associat a això també hi havia una suspensió de
llicències. Però el dia 1 d’octubre, per tant, realment molts pocs dies després d’aquesta
aprovació en el Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià, ENDESA Generación SA, va presentar
una llicència d’enderroc, la va presentar a l’Ajuntament de Sant Adrià i la va presentar
també a l’Ajuntament de Badalona. L’Ajuntament de Badalona i l’actual govern, té una
relació de treball fluid amb l’Ajuntament de Sant Adrià, que com sabeu compartim límit. De
fet, hem tingut dues reunions ja amb l’actual alcalde de Sant Adrià, en Joan Callau, a banda
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d’un treball amb les respectives àrees d’urbanisme. I aquest tema se’ns va plantejar com un
tema que per ells era realment molt important perquè és un debat molt viu i ens van
demanar que nosaltres donéssim suport al seu posicionament i que també no acceptéssim
aquesta llicència d’enderroc. El tema és que l’argument jurídic nostre per fer això, nosaltres
no podíem argumentar que teníem una declaració de BCIL en marxa i per tant, havíem de
buscar altres arguments. Des dels departaments jurídics de la casa es van estudiar el tema,
van parlar també amb els Servies Jurídics d’Urbanisme de Sant Adrià i al final es va trobar
que la millor forma de gestionar la resolució de les dues llicències que hi ha per aquest
mateix edifici, era pròpiament la delegació de competències, que és el que es proposa avui
i que el Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià dilluns que ve també veurà en sessió Plenària.
Per a nosaltres aquest és un tema important, insisteixo, encara que tinguem un vuit per
cent, de tot el sector de la tèrmica tenim a la vora d’un vint per cent. És una zona que a
ningú se li escapa que té un potencial de desenvolupament més que significatiu i d’un clar
impacte futur sobre la ciutat. A banda d’aquesta gestió que us expliquem i que avui portem
a Ple, també explicar-vos que estem en curs de formar part del Consorci del Besòs, que ho
tenim en estudi, que hem tingut diferents reunions amb la gent, l’equip que s’està
encarregant a hores d’ara de fer el pre planejament, que és l’equip del Sebastià Jornet, que
és un urbanista de prestigi. I que la nostra intenció és de participar activament donant rang
polític també en aquesta participació, que fins ara era una participació més en l’àmbit
tècnic, més en l’àmbit d’observació i d’exercir el lideratge que ens pertoca i que respon a
aquest vint per cent de presència de Badalona en el sector. Per tant, era explicar-vos el
dictamen concret i posar-lo una mica en context de la part més àmplia.
SENYOR JURADO: Jo entenc que fer una delegació de competències pura i dura és la
forma fàcil de deixar que ells decideixin sense cap tipus de compromís per part de
Badalona. La mateixa resolució que vostès presenten, el mateix dictamen, estableix que la
jurisprudència ja fixa que quan el soci majoritari adopta una decisió no és necessari que el
soci minoritari digui res. Per tant, no era necessària aquesta delegació de competències, ho
diuen vostès mateixos en el dictamen. Però a part d’això, el que està molt clar és que
també diu en el dictamen que es pot fer de diferents maneres, i entre elles, firmant un
conveni de col·laboració, un conveni amb l’Ajuntament de Sant Adrià on quedi clar que
nosaltres formarem part de qualsevol taula de competències que es discuteixi aquest vint
per cent o aquest set per cent que ara estem discutint. Perquè la realitat és que el que
estem fen ara és aprovar una figura urbanística de planejament, que és un enderroc. Per
tant, jo no estic d’acord en delegar aquestes competències si no queda clar en el mateix
dictamen el compromís de formar o de firmar un conveni, com vostè ha dit abans,
juntament amb Sant Adrià, on estiguem en la mateixa mesa Sant Adrià, Badalona i
evidentment Endesa, perquè hi ha molts més coses que hem de defensar en aquell territori.
I encara que indubtablement estic d’acord en què Sant Adrià duu avantatge perquè és el
soci majoritari i tindria dret a decidir en aquest camp, i ha començat la figura de protecció
de les torres i de l’espai, passar-li simplement aquestes competències a cost zero i sense
reservar-nos el dret a estar en aquesta mesa de negociació que pugui sortir d’un tema de
planejament, no em sembla l’adequat. Per tant, si vostès accepten que en aquesta
resolució es contempli la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Sant Adrià on ens
comprometem ambdues parts a formar part de la mesa per discutir figures urbanístiques,
nosaltres hi votarem a favor, sinó, votarem en contra.
SENYOR FALCÓ: Som menors que el senyor Guijarro, som menys, ens toca abans em
sembla, espero que per poc temps. Una pregunta al senyor Lladó, simplement per aclarir.
Només ens interessa saber si, com insinuava el regidor del Partit Popular, Badalona perd
capacitat de demanar la cessió avançada del vial Eduard Maristany, per tal que el carrer
que és tan estret, es pugui ampliar. Sí això, el fet de delegar aquesta competència no té res
a veure amb la capacitat que mantenim per forçar o per demanar aquest cas a Endesa que
ens cedeixi avançadament el vial, nosaltres no hi tenim inconvenient i hi votem a favor.
SENYOR GUIJARRO: Senyor Falcó, vostè sempre serà, no per ara, sempre serà major
que jo. Però per centrar-nos amb el que comentàvem, entenem que aquesta delegació de
competències es circumscriu únicament i exclusiva a aquesta llicència d’enderroc. És a dir,
que no menysté ni competències, ni menysté capacitats de la ciutat i d’aquest Ajuntament
per futures coses que hi puguin haver. És a dir, si es circumscriu només a aquesta llicència

Ple sessió núm. 16 / 24-11-2015

pàg. 80

Secretaria General

d’enderroc, com s’entén d’aquest dictamen i de l’explicació del regidor, nosaltres en aquest
sentit hi votarem a favor.
SENYOR LLADÓ: Primer, responent al senyor Jurado, i veure que són coses diferents però
jo crec que en el fons estem d’acord. L’Ajuntament de Badalona té molt a dir en aquest
sector, de fet, el vint per cent del sector és Badalona i per tant, això ja implica que nosaltres
formem part d’aquest planejament, no cal que estigui en cap conveni, pel sol fet de tenir
aquest percentatge de territori implica que som una administració que actua allà i que per
tant, tenim coses a dir-ho. Insisteixo, no perquè ningú ens ho regala, no perquè hem signat
un conveni, sinó senzillament som una administració actuant en aquest territori. Jo
insisteixo amb el que he dit: és una delegació per resoldre un dictamen concret, una
sol·licitud concreta d’enderroc, res més. El que ens diuen els departaments jurídics de la
casa és que és la solució més segura, que ens dóna més seguretat jurídica, entenent que
aquest també és un tema una mica delicat en el qual Endesa també està fent pressió i que
Sant Adrià té una certa escletxa en aquest impàs que va haver-hi entre la declaració del
BCIL, la suspensió de llicències i l’entrada de la sol·licitud de llicència. Per tant, escoltats
amb cura els departaments jurídics de la casa, que sabeu que són rigorosos i que es miren
les coses amb molta cura, hem vist que era la solució que ens donava més seguretat
jurídica. I referent al que ens comentava el senyor Falcó, són coses diferents, de fet, tenim
una reunió prevista que ja els informaré si els interessa de quin dia és, amb Endesa,
precisament per parlar de la cessió d’aquest espai per tenir aquest vial en condicions, que
sabeu que és un vial que és clarament un dels punts negres que tenim a la ciutat i
especialment al passeig marítim, que és una solució que ja fa molt de temps que
persegueixen molts governs diferents governs i que esperem posar-hi fil a l’agulla el més
aviat possible. I responent al senyor Guijarro, i amb això acabi, no, aquesta delegació de
competències no implica en cap cas perdre capacitat d’incidència en el sector, on insisteixo
que tenim molt a dir, on volem dir moltes coses i on precisament ens hem de dotar d’un
espai de discussió, que és el Consorci del Besòs, i amb una presència molt activa i de més
rang polític, perquè fins ara un rang tècnic el que existia a nivell d’observació d’aquestes
reunions, per decidir com serà el sector de la tèrmica o de les tres xemeneies.
SENYORA ALCALDESSA: Senyor Jurado, no sé si les explicacions li són suficients, però
vostè abans ha dit que feia una proposta.
SENYOR JURADO: En la seva proposta m’estava vostè donant la raó. Ja sabem que
Endesa està pressionant a Sant Adrià per aconseguir aquest enderroc i després per al
manteniment de tot l’espai. Però no creu vostè que aniríem més forts els dos ajuntaments
units ja que estem defenent el mateix espai, un en un 80 % i l’altre u 20 %, en un conveni
de col·laboració on d’alguna manera Endesa no s’enfrontés solament a Sant Adrià, sinó
també a Badalona, que és un altre tipus d’Ajuntament, més gran i per tant més potent, per
aconseguir treure-li a Endesa les necessitats que tenim? O li permetem que Endesa vagi
negociant amb un i amb l’altre? Per això la proposta que no li estava fent era que hi estava
d’acord sempre i quan es firmés un conveni amb Sant Adrià perquè anem junts a defensar
aquest espai de territori. Ells el 80 % evidentment, nosaltres el 20 %, però tampoc li vull fer
oblidar que precisament l’espai més compromès és el de Badalona, perquè és el que està
urbanísticament sense desenvolupar, aquest estrangulament del carrer, aquesta obertura,
és nostra, ens afecta a Badalona. I per tant, jo crec que seria positiu posar en el dictamen a
expenses d’un conveni de col·laboració, que ja ho marca també el mateix dictamen, amb
Sant Adrià, per anar junts a defensar-nos davant d’Endesa. Aquesta és la proposta que jo
volia fer.
SENYORA ALCALDESSA: D’acord. Només un aclariment. Jo crec que és un tema
d’entendre exactament què és el que estem aprovant. Es tracta que a nosaltres ens han
demanat una llicència i nosaltres no tenim cap argument per no donar-la. Ens hem de cobrir
perquè evidentment no la volem donar per no trair els objectius de Sant Adrià, per fer
costat, precisament per anar junts amb Sant Adrià. Però senyor Jurado, entraríem en un
tema jurídicament molt complex, amb quin argument nosaltres no donem aquesta llicència
que se’ns demana? Com que no en tenim cap, perquè nosaltres no tenim cap motiu que
ens pugui defensar davant la nostra negativa a no voler-li donar la llicència. Ell sí que la
tenen, tot i que tampoc ho tenen fàcil, almenys al tenir un acord de Ple en què han obert un
camí per demanar que siguin protegides com a un bé cultural. I per tant, en el moment en
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què nosaltres els cedim la resolució de la llicència d’enderroc, no els cedim res més, la
resolució de la llicència d’enderroc. El que vostè proposa entre en un altre marc, que és el
marc de treball de negociació amb l’empresa per unes finalitats més globals del projecte,
però aquí estem parlant només de la llicència d’enderroc. No sé si el regidor vol comentar
alguna cosa més.
SENYOR LLADÓ: Molt breument. Insisteixo amb una cosa que he dit, que tot això s’ha fet
amb la regidoria d’Urbanisme de Sant Adrià, amb el coneixement directe de l’alcalde de
Sant Adrià, amb el serveis jurídics d’urbanisme de Sant Adrià i que aquesta solució els
semblava precisament la més forta precisament per garantir que aquí no tinguem cap mena
de problema. Insisteixo en què per mi això ha estat una decisió tècnica, per la qual m’he
esclatat els serveis jurídics de la casa, que sé que han fet les consultes pertinents i que han
establert la relació que tocava amb l’Ajuntament de Sant Adrià, i que ens han fet una
recomanació, que és la que portem aquí a aprovació, conforme, doncs és la que ens
donava més garanties. Jo insisteixo, no hi barrejaria més coses perquè és un text molt
travat, molt estudiat i jo crec que l’esperit del que comenta el senyor Jurado està, no només
incorporat sinó que és absolutament compartit, en què l’Ajuntament de Badalona ha de tenir
un paper aquí, que el tindrà i que de fet l’està tenint.
SENYOR JURADO: En resposta a la pregunta que vostè feina de com podem no donar la
llicència, perquè ho estableix la mateixa llei, en el dictamen que vostès presenten ho diu,
que la llicència d’activitats que són compartits per dos municipis decideix el que més espai
té. Això ho diu la jurisprudència que hi ha, ho diu el mateix dictamen, i per tant, no estem
compromesos. El que passa és que a l’hora de fer una cessió de competències
d’ajuntament a mi m’agradaria, crec que és positiu per a Badalona que quedi constància
que es compromet a fer precisament aquest conveni de col·laboració entre ambdós
ajuntaments. I aquest per a mi, és un punt important inicial la delegació de competències. Si
els és molt impossible fer-ho doncs vostès mateixos, jo entenc que seria bo per a la ciutat.
SENYORA ALCALDESSA: En tot cas, el que em sembla que es desprèn de la resposta
amb el regidor, és que aquest conveni amb l’Ajuntament de Sant Adrià possible, no tindria
perquè anar lligat al tema de la llicència. És a dir, que una cosa és la competència per
resoldre la llicència d’enderroc, i l’altra és que paral·lelament, com ja en tenim d’altres, amb
l’Ajuntament de Sant Adrià ja tenim algun altre conveni per les fronteres que compartim i els
carreres. I que també en el marc del Consorci del Besòs penso que es pot entrar aquesta
voluntat que vostè expressa, pot estar emmarcada amb un conveni que no té perquè anar
subjecte concretament a la llicència d’enderroc. Ho deixaríem com està i en tot cas,
recolliríem la voluntat que ja ha quedat expressada de treballar conjuntament i de tenir pes
en les decisions que es prenguin en aquest terreny conjunt, en un marc deslligat del que
votem ara, que és la delegació per la competència de resoldre la llicència d’enderroc.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 17 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos), Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de
Catalunya - Avancem – MES, Partit dels Socialistes, Guanyem Badalona en Comú.
Vots en contra, 10 del grup municipal del Partit Popular.
Proposicions urgents
1. Rectificació error material en les Bases de la convocatòria de les subvencions
municipals a entitats veïnals, Exp. 103415-GSUB-C2015/000001
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Ratificació decret alcaldia de rectificació error material detectat a les
Bases per a la convocatòria de les subvencions municipals a les entitats municipals de la
ciutat
Òrgan que resol: Ple
Interessats: Regidoria de Participació Ciutadana, Departament de Participació, Secretaria
general, Intervenció municipal
ANTECEDENTS:
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1.En data 29/09/2015, l’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques que
regiran l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Badalona destinades a
promocionar, dinamitzar i facilitar el funcionament i les actuacions de les associacions de
veïns.
2. Les Bases van ser sotmeses a exposició publica al BOP de Barcelona, en data
20/10/2015, així mateix es van publicar al tauler d’anuncis i a la seu electrònica municipal.
3.-En data 23/10/2015, la cap del Departament de Participació Ciutadana ha emès un
informe tècnic del següent tenor literal:
“Atès que s’ha observat un error material en les Bases específiques que regiran
l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Badalona destinades a
promocionar, dinamitzar i facilitar el funcionament i les actuacions de les associacions de
veïns, aprovades inicialment per l’Ajuntament en Ple de data 29/09/2015, consistent en:
A l’apartat 4) punt 3 i 4, on diu:
“3. L’import de les subvencions no ultrapassarà, amb caràcter general, el 50% del cost dels
apartats 1a (despeses de funcionament) i 1b (despeses d’activitats lúdiques i festives), raó
per la qual, s’haurà de justificar la subvenció com a mínim pel doble de la quantitat
assignada.
4. Pel que fa a les despeses del cost dels programes (1c), en aquesta àrea d’actuació i
línies subvencionables, i sempre que quedi degudament justificat a l’expedient, l’import
concedit podrà arribar a cobrir fins el 100% del cost dels programes subvencionats.”
Ha de dir:
“3. L’import de les subvencions no ultrapassarà, amb caràcter general, el 50% del cost dels
apartats 1c (despeses de funcionament) i 1a (despeses d’activitats lúdiques i festives), raó
per la qual, s’haurà de justificar la subvenció com a mínim pel doble de la quantitat
assignada.
4. Pel que fa a les despeses del cost dels programes (1b), en aquesta àrea d’actuació i
línies subvencionables, i sempre que quedi degudament justificat a l’expedient, l’import
concedit podrà arribar a cobrir fins el 100% del cost dels programes subvencionats.”
Per tot això proposo que es dugui a terme la rectificació de la resolució esmentada”
En data 30/10/2015, l’alcaldessa va dictar una resolució la part dispositiva de la qual es del
següent tenor literal:
“A l’apartat 4) punt 3 i 4, on diu:
“3. L’import de les subvencions no ultrapassarà, amb caràcter general, el 50% del cost dels
apartats 1a (despeses de funcionament) i 1b (despeses d’activitats lúdiques i festives), raó
per la qual, s’haurà de justificar la subvenció com a mínim pel doble de la quantitat
assignada.
4. Pel que fa a les despeses del cost dels programes (1c), en aquesta àrea d’actuació i
línies subvencionables, i sempre que quedi degudament justificat a l’expedient, l’import
concedit podrà arribar a cobrir fins el 100% del cost dels programes subvencionats.”
Ha de dir:
“3. L’import de les subvencions no ultrapassarà, amb caràcter general, el 50% del cost dels
apartats 1c (despeses de funcionament) i 1a (despeses d’activitats lúdiques i festives), raó
per la qual, s’haurà de justificar la subvenció com a mínim pel doble de la quantitat
assignada.
4. Pel que fa a les despeses del cost dels programes (1b), en aquesta àrea d’actuació i
línies subvencionables, i sempre que quedi degudament justificat a l’expedient, l’import
concedit podrà arribar a cobrir fins el 100% del cost dels programes subvencionats.”
SEGON: Elevar al Ple la present resolució per a la seva ratificació.
TERCER: Donar publicitat a l’esmentada resolució mitjançant publicació al BOP de
Barcelona, tauler i seu electrònica municipal.
QUART: Notificar la present resolució a la Intervenció municipal. “
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
1 L’òrgan competent per la rectificació de les Bases és el Ple de la Corporació, que les va
aprovar inicialment en data 29/09/2015, sent publicades el 20/10/2015 en BOPB i al tauler
d’anuncis i a la seu electrònica municipal
PROPOSTA D’ACORD
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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 pel regidor
de l’Àmbit Badalona Democràtica es proposi al Ple de l’Ajuntament, prèvia declaració
d’urgència, l’adopció de la següent proposta i la converteixi en acord:
PRIMER.- Aprovar la urgència.
SEGON.- Ratificar el decret d’alcaldia de data 30/10/2015, mitjançant el qual es rectificava
l’error material detectat en les Bases específiques que regiran l’atorgament de subvencions
per part de l’Ajuntament de Badalona destinades a promocionar, dinamitzar i facilitar el
funcionament i les actuacions de les associacions de veïns, que literalment disposa:
“Antecedents
1.En data 29/09/2015, l’Ajuntament Ple va aprovar inicialment les Bases específiques que
regiran l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Badalona destinades a
promocionar, dinamitzar i facilitar el funcionament i les actuacions de les associacions de
veïns.
2. Les Bases van ser sotmeses a exposició publica al BOP de Barcelona, en data
20/10/2015, així mateix es van publicar al tauler d’anuncis i a la seu electrònica municipal.
3.-En data 23/10/2015, la cap del Departament de Participació Ciutadana ha emès un
informe tècnic del següent tenor literal:
“Atès que s’ha observat un error material en les Bases específiques que regiran
l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Badalona destinades a
promocionar, dinamitzar i facilitar el funcionament i les actuacions de les associacions de
veïns, aprovades inicialment per l’Ajuntament en Ple de data 29/09/2015, consistent en:
A l’apartat 4) punt 3 i 4, on diu:
“3. L’import de les subvencions no ultrapassarà, amb caràcter general, el 50% del cost dels
apartats 1a (despeses de funcionament) i 1b (despeses d’activitats lúdiques i festives), raó
per la qual, s’haurà de justificar la subvenció com a mínim pel doble de la quantitat
assignada.
4. Pel que fa a les despeses del cost dels programes (1c), en aquesta àrea d’actuació i
línies subvencionables, i sempre que quedi degudament justificat a l’expedient, l’import
concedit podrà arribar a cobrir fins el 100% del cost dels programes subvencionats.”
Ha de dir:
“3. L’import de les subvencions no ultrapassarà, amb caràcter general, el 50% del cost dels
apartats 1c (despeses de funcionament) i 1a (despeses d’activitats lúdiques i festives), raó
per la qual, s’haurà de justificar la subvenció com a mínim pel doble de la quantitat
assignada.
4. Pel que fa a les despeses del cost dels programes (1b), en aquesta àrea d’actuació i
línies subvencionables, i sempre que quedi degudament justificat a l’expedient, l’import
concedit podrà arribar a cobrir fins el 100% del cost dels programes subvencionats.”
Per tot això proposo que es dugui a terme la rectificació de la resolució esmentada”
Fonaments de dret
1. Tal i com disposa l’art. 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques, i de procediment administratiu comú (LRJPAC), les
administracions públiques podran, tanmateix, rectificar en qualsevol moment d’ofici o a
instància dels interessats els errors materials, de fet o aritmètics existents als seus actes.
2. L’òrgan competent per tal d’aprovar la rectificació proposada és el Ple. Es per això que la
present resolució l’haurà de ser sotmesa per a la seva ratificació. Així mateix, haurà de ser
publicada al BOP de Barcelona, al tauler i a la seu electrònica municipal.
Conclusió
En conseqüència, qui signa no troba cap obstacle ni legal ni reglamentari, per tal que
l’alcaldessa, adopti la següent resolució:
PRIMER: Rectificar la resolució del Ple de l’Ajuntament d’aprovació de les Bases per a la
convocatòria de subvencions municipals a les entitats veïnals, en el sentit següent:
A l’apartat 4) punt 3 i 4, on diu:
“3. L’import de les subvencions no ultrapassarà, amb caràcter general, el 50% del cost dels
apartats 1a (despeses de funcionament) i 1b (despeses d’activitats lúdiques i festives), raó
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per la qual, s’haurà de justificar la subvenció com a mínim pel doble de la quantitat
assignada.
4. Pel que fa a les despeses del cost dels programes (1c), en aquesta àrea d’actuació i
línies subvencionables, i sempre que quedi degudament justificat a l’expedient, l’import
concedit podrà arribar a cobrir fins el 100% del cost dels programes subvencionats.”
Ha de dir:
“3. L’import de les subvencions no ultrapassarà, amb caràcter general, el 50% del cost dels
apartats 1c (despeses de funcionament) i 1a (despeses d’activitats lúdiques i festives), raó
per la qual, s’haurà de justificar la subvenció com a mínim pel doble de la quantitat
assignada.
4. Pel que fa a les despeses del cost dels programes (1b), en aquesta àrea d’actuació i
línies subvencionables, i sempre que quedi degudament justificat a l’expedient, l’import
concedit podrà arribar a cobrir fins el 100% del cost dels programes subvencionats.”
SEGON: Elevar al Ple la present resolució per a la seva ratificació.
TERCER: Donar publicitat a l’esmentata resolució mitjançant publicació al BOP de
Barcelona, tauler i seu electrònica municipal.
QUART: Notificar la present resolució a la Intervenció municipal.”
TERCER.- Donar compte de l’adopció del presenta acord a la propera sessió de la CIAMB
Badalona Democràtica.
QUART.- Notificar la present resolució a la Intervenció municipal
SENYOR JURADO: Em pot explicar la regidora de quin error material estem parlant?
SENYORA TALEB: A veure, es tracta del punt tres i quatre de l’apartat quatre de les Bases.
En el punt tres on diu “l’import de les subvencions no ultrapassarà amb caràcter general el
50 % del cost dels apartats 1.a” i entre parèntesi posa “despeses de funcionament” ha de
posar 1.c. I en l’apartat 1.b on posa també entre parèntesis “despeses lúdiques i festives”
ha de posar 1.a. Només això. I el punt quatre diu “pel que fa a la despesa del cost dels
programes 1.c” ha de posar 1.b. És un error material, és una equivocació a l’hora de
redactar, només això.
SENYOR JURADO: El que ho va fer ho va copiar malament.
SENYORA ALCALDESSA: És un error material, no té més.
SENYORA TALEB: És un error material simplement perquè la modificació de les bases vau
començar a fer-la vosaltres mateixos, no entrarem en debat.
SENYORA ALCALDESSA: En tot cas celebrem que es puguin tirar endavant aquestes
subvencions esperades per les entitats.
En aquest moments surten del Saló de sessions les regidores Cristina Agüera Gago i
Teresa González Moreno.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 23 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos), Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem MES, Partit dels Socialistes, Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
Abstencions, 2 del grup municipal de Convergència i Unió.
2. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors per actuacions
d'obres i serveis.
Identificació de l’expedient
Tipus de document
Òrgan que resol: Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit d’exercicis anteriors
Ajuntament Ple
Expedient: 093072-GE-EXT2015/000001-2-3
Interessat: Diversos
Referència addicional PLE 11.15
Fets
Les factures relacionades a continuació han estat conformades pels departaments
municipals gestors i, posteriorment, la Intervenció Municipal ha informat les corresponents
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autoritzacions de despesa amb càrrec a les partides i els números d’operació que es
detallen:
Interessat
NIF
CROMSA
CONSTRUCCION
Y
MEDIOAMBIENTE
SAU
A63846307

Factura

FE14/7

Data

Concepte

Núm. Exp.

Partida
Núm.
operació

Import
(euros)

06/03/14

Actuacions
d’urgència a la
plaça Camaron
de la isla

093072-GEEXT2015/00000
2

2015 N 411
1533 21007
A
1201500004
7478/1

3.561,73

093072-GEEXT2015/00000
3

2015 N 411
1533
60100030
A120150000
54982/1

39.700,83

093072FEXP2015/0000
01

2015 N 421
9331 21200

4.885,38
4.885,38
4.885,38
24.426,88

BIGAS GRUP SLU
B61826392

75

20/07/201
5

SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE
CONSTRUCCION
ELECTRICAS SA
A08001182

7152019
7152030
8
7152035
5
7152018
1

30/06/15
31/07/15
31/08/15
31/05/15

Obres
complementàri
es de la nova
claveguera al
carrer Vélez
Rubio
executades en
el 2014
Servei de
manteniment
correctiu i
preventiu de
diversos
edificis i del
viver

Fonaments de dret
1. L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, permet l’acumulació de procediments,
amb unicitat en la seva resolució, quan presentin característiques que guardin identitat
substancial o íntima connexió, com ara els expedients relacionats en els antecedents.
2. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes
despeses constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de
l’efectiva execució de les obres i la prestació dels serveis, acreditada als expedients.
3. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59
del Reial decret esmentat quant a l’acreditació de les despeses generades i la conformitat
que n’han prestat els departaments municipals gestors.
4. Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer
en la tramitació d’alguns dels expedients que provoquen l'emissió de les factures
relacionades conforme les previsions de l'article 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim, jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
5. D’acord amb l’article 23.1 e) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’article 50.12 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, l'òrgan competent per a l'aprovació d’aquests reconeixements
de crèdit d’exercicis anteriors és el Ple de l’Ajuntament, donant compte posterior a la
Comissió Informativa de l’Àmbit de Badalona habitable, de conformitat amb l’article 123 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, abans
esmentat.
6. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor de Badalona habitable que, donant compte posterior a la Comissió
Informativa de l’àmbit de Badalona habitable,Pròspera i Sostenible, validi i ordeni la
tramitació al Ple de la següent proposta:
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ÚNIC.- Aprovar els expedients de despesa i factures que es relacionen a continuació, en
haver estat conformades pels serveis gestors corresponents, i satisfer els seus imports amb
càrrec a les partides pressupostàries i operacions que s’indiquen del pressupost municipal:
Interessat
NIF
CROMSA
CONSTRUCCI
ON Y
MEDIOAMBIEN
TE SAU
A63846307

Factura

FE14/7

Data

Concepte

Núm. Exp.

Partida
Núm.
operació

Import
(euros)

06/03/14

Actuacions
d’urgència a
la plaça
Camaron de
la isla

093072-GEEXT2015/000002

2015 N 411
1533 21007
A
12015000047
478/1

3.561,73

093072-GEEXT2015/000003

2015 N 411
1533
60100030
A120150000
54982/1

39.700,83

093072FEXP2015/00000
1

2015 N 421
9331 21200

4.885,38
4.885,38
4.885,38
24.426,88

BIGAS GRUP
SLU
B61826392

75

20/07/2015

SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE
CONSTRUCCI
ON
ELECTRICAS
SA
A08001182

7152019
71520308
71520355
71520181

30/06/15
31/07/15
31/08/15
31/05/15

Obres
complementà
ries de la
nova
claveguera al
carrer Vélez
Rubio
executades
en el 2014
Servei de
manteniment
correctiu i
preventiu de
diversos
edificis i del
viver

En aquests moments entra al Saló de sessions la regidora Cristina Agüera Gago, la qual
passa a ocupar el seu escó.
En aquests moments surt del Saló de sessions el regidor Alejandro Pastor López.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 22 dels grups municipals de Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES, Partit dels Socialistes,
Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
Abstencions, 3 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos) i Convergència i Unió.
3. Recuperació del 26,23 % de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012.
Antecedents
1. Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat
pressupostaria i de foment de la competitivitat que aprova la supressió de la paga
extraordinària del mes de desembre 2012 aplicable al personal al servei de les
administracions públiques.
2. Reial Decret Llei, 10/2015 d’11 de setembre pel qual es concedeixen crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures
en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia (BOE 12/09/2015 núm.219)
contempla en el seu article 1, Recuperació de la Paga extraordinària i addicional del mes de
desembre de 2012 del personal del sector públic, que les Administracions Públiques abonin
dins de l’exercici 2015 l’import equivalent a 48 dies o al 26,23% dels imports deixats de
percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com la paga
addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al
mes de desembre de 2012, per aplicació del Reial Decret-llei 20/2012, 13 de juliol amb
l’abast i límits establerts en aquest article.
3. En data 20/11/2015, l’Ajuntament i Sindicats acorden en seu de comissió mixta assignar
una retribució de caràcter extraordinari equivalent a 48 dies o al 26,23% dels imports
deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del mes
de desembre de 2012, per aplicació del Reial Decret llei 20/2012 de 13 de juliol, o la part
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proporcional que en el seu cas correspongui al personal empleat amb dret a la seva
percepció, en compliment de l’abast i límits que disposa l’article 1 Recuperació de la paga
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic del
Reial Decret Llei 10/2015.
4. Informe emès per la tècnica mitjana del Servei de Recursos Humans en relació amb la
consignació pressupostària suficient per a dur a terme l’esmentat expedient.
5. Sol·licitud d’informe de fiscalització prèvia a la Intervenció Municipal.
Fonaments de dret
1. Article 1 del Reial Decret Llei 10/2015 d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures
en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia.
L’esmentat article amb caràcter bàsic regula la recuperació de la paga extraordinària i
addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic i disposa entre
d’altres aspectes el que es transcriu literalment a continuació:
“Article 1. Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012
del personal del sector públic.
U. Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del
personal del sector públic.
1. Les diferents administracions públiques, així com els seus ens dependents i vinculats,
han d’abonar dins de l’exercici 2015, i per una sola vegada, una retribució de caràcter
extraordinari l’import de la qual és l’equivalent a 48 dies o al 26,23 per cent dels imports
deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així
com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents,
corresponents al mes de desembre de 2012, per aplicació del Reial decret llei 20/2012, de
13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, amb l’abast i els límits que estableix aquest article. (...)”
2. Atès l’acord formalitzat en data 20/11/2015 en seu de comissió mixta per l’Ajuntament i
els Sindicats de conformitat amb el que disposa la normativa esmentada en el fonament
precedent.
3. L’Ajuntament Ple és l’òrgan competent per aprovar aquesta proposta. De conformitat
amb el que disposen els articles 82.2 i 123 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
pel qual s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aquesta proposta haurà de ser informada per la comissió d’estudi, informe o
consulta corresponent, amb caràcter previ als acords plenaris i un cop fiscalitzat l’expedient
per la Intervenció municipal.
4. De sotmetre´s la proposta de resolució directament a l’ Ajuntament Ple sense el
dictamen previ de la comissió informativa, atesa la urgència de l’actuació, aquesta haurà de
ser apreciada per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de
conformitat amb l’article 83 del ROFRJEL en relació amb l’ article 47.2 de la Llei 7/1985 de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
D’ incloure’s la proposta en l’ ordre del dia del Ple sense haver estat dictaminada
prèviament
per la Comissió Informativa, d’aprovar-se l’acord se n’ haurà de donar compte
posteriorment en la propera sessió de la Comissió Informativa (article 126.2 ROFRJEL).
5. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
En conseqüència considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari i conforme
a les previsions de l’article 82.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització funcionament i règim jurídic dels ens locals, prèvia
declaració d’urgència, proposo al Tinent d’alcalde i regidor de Badalona Democràtica i a
l’alcaldessa, que proposin a l’ajuntament Ple per la seva ulterior resolució, si escau, la
següent proposta:
PRIMER. Declarar la urgència per a la inclusió d’aquest assumpte en l’ordre del dia.
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SEGON. Aprovar l’acord adoptat per aquesta corporació i els sindicats en seu de comissió
mixta de 20/11/2015 en relació a l’assignació d’una retribució de caràcter extraordinari
equivalent a 48 dies o al 26,23% dels imports deixats de percebre com a conseqüència de
la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, per aplicació del Reial
Decret llei 20/2012 de 13 de juliol, o la part proporcional que correspongui en cada cas al
personal empleat amb dret a la seva percepció, en compliment de l’abast i límits que
disposa l’article 1, Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre
de 2012 del personal del sector públic, del Reial Decret Llei 10/2015 pel qual es
concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i
s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia.
TERCER.- L’execució d’aquest acord es condiciona a l’aprovació de l’assignació individual i
comprovació de llurs drets individuals subjectes a percebre la part proporcional de la paga
extraordinària de Nadal de 2012 meritada, previ informe de fiscalització de la intervenció
municipal i compliment de les prescripcions que estableix l’article 1 del Reial Decret Llei
10/2015 d’11 de setembre.
QUART.- Donar compte d’aquest acord a la propera Comissió Informativa de l’Àmbit de
Badalona Democràtica (CIA BDN Democràtica).
CINQUÈ.- Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre a
bon fi i execució del precedent acord.
En aquests moments entren al Saló de sessions la regidora Teresa González Moreno i el
regidor Alejandro Pastor López.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor, 27.
4. Modificar el pressupost de l'Ajuntament 2015, en pròrroga del de 2014.
Fets
L’Alcaldessa 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.
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.
Amb relació a les subvencions finalistes que es proposa atorgar, només s’informen
favorablement les propostes de modificació pressupostària però no és possible manifestarse sobre l’expedient de subvenció, per tant, la concessió quedarà supeditada al compliment
de la normativa vigent en matèria de subvencions i a la seva posterior fiscalització.
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
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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.- MODIFICAR l’annex d’inversions municipals tal com es detalla a continuació:
Modificació de despeses
Expedient
0639-MC2015/000007

Aplicació
pressupostària
331-3321-62007

Descripció

Projecte

Fons de biblioteques

2015-3

Increments

Disminucions

20.499,21

SEGON.- APROVAR les propostes de modificació de Pressupost de l’Ajuntament 2015, en
pròrroga del de 2014, tal com es detalla a continuació:
Modificació de despeses
Crèdits extraordinaris:
Expedient

Aplicació
pressupostària

0639-MC2015/000007

331-3321-62007

Fons de biblioteques

0639-MC2015/000008

331-3347-48908066

Subvenció finalista Coenbacutrapoca

082200-MC2015/000027

322-3411-48908067

Subvenció finalista A.E.E. Cultural

7.562,75

082200-MC2015/000028

322-3411-48908068

Subvenció finalista A.E. Dosa

4.397,19

221-4310-48929

Subvenció finalista Associació de Marxants
de Badalona
Subvenció finalista Federació d’Associacions
de Comerciants de Badalona
Subvenció finalista AE Badalonès

3.000,00

0745-MC2015/000008
0745-MC2015/000009

221-4310-48928

082200-MC2015/000025

322-3411-48908018

082200-MC2015/000026

322-3411-48908019

Descripció

Projecte
2015-3

Import
20.499,21
6.500,00

8.000,00
368,19

Subvenció finalista Club B. Sant Josep

5.137,90

TOTAL

55.465,24

Increments:
Expedient
020817MC2015/000031

Aplicació
pressupostària
322-3420-22799

Descripció

Projecte

Import

Altres treballs realitzats per altres empreses

21.175,00

TOTAL

21.175,00

Disminucions:
Expedient

Aplicació
pressupostària
331-3321-22001

Descripció

0639-MC2015/000008
020817MC2015/000031
082200MC2015/000027
082200MC2015/000028
0745-MC2015/000008

331-3347-22612

Activitats Culturals

212-9340-22708

Serveis de Recaptació

322-3411-48906

Subvencions entitats

7.562,75

322-3411-48906

Subvencions entitats

4.397,19

221-4310-48906

Subvencions entitats

3.000,00

0745-MC2015/000009
082200MC2015/000025
082200MC2015/000026

221-4310-48906

Subvencions entitats

8.000,00

322-3411-48906

Subvencions entitats

368,19

322-3411-48906

Subvencions entitats

5.137,90

0639-MC2015/000007

Premsa, llibres i altres publicacions

TOTAL

Projecte

Import
20.499,21
6.500,00
21.175,00

76.640,24

TERCER.- SOTMETRE el seu contingut a informació pública i audiència dels interessats
per un termini de 15 dies, mitjançant la seva exposició pública en el Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament, i publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
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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.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 16 dels grups municipals de Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES,
Partit dels Socialistes i Guanyem Badalona en Comú.
Abstencions, 11 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos) i Partit Popular.
5. Aprovar un reconeixement de crèdit en relació a la permuta de béns immobles
realitzada entre aquest Ajuntament i Engestur, SA i el Ministeri de Treball i
Immigració.
Tipus d'expedient: Reconeixement de crèdit
Interessat: Engestur,SA
Exercici: Exercicis corrents
Tipus d’acte: Acord de l’ajuntament ple
Caracter de l’acte: Exhaureix la via administrativa
Expedient: 70/EPM-38/08
FETS
1.- La cap del del departament de recaptació executiva, adscrita al servei de Patrimoni en
data 29 d’octubre d’enguany va emetre un informe referent a la tramitació d’un
reconeixement de crèdit a favor d’ENGESTUR, SA, d’import 1.463.276,93€, en relació a la
permuta realitzada entre aquest Ajuntament i aquesta entitat amb el Ministeri de Treball i
Immigració d’uns edificis, segons conveni aprovat per la Junta de Govern Local de data 19
de maig de 2009, amb el següent contingut:
Informe referent a la tramitació d’un reconeixement de crèdit a
favor d’ENGESTUR, SA, d’import 1.463.276,93€, en relació a la
" Tipus de document:
permuta realitzada entre aquest Ajuntament i aquesta entitat amb
el Ministeri de Treball i Immigració d’uns edificis, segons conveni
aprovat per la Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2009.
Núm. expedient:
Exp. 70/EPM-38/08
Fets
1. Instrucció del regidor de Badalona Democràtica de data 20 d’octubre de 2015, per la que
s’insta a la iniciació dels tramits que correspongui quant a l’expedient de reconeixement de
crèdit a favor de la Societat Municipal Ens de Gestió Urbanística, SA, per un import de
1.463.276,93€, en relació a la permuta realitzada entre aquest Ajuntament i aquesta entitat
amb el Ministeri de Treball i Immigració d’uns edificis, segons conveni aprovat per la Junta
de Govern Local de data 19 de maig de 2009.

Antecedents
1.- Escrit presentat pel Conseller Delegat de l’entitat ENGESTUR, en data 24 de juliol de
2015, número de registre general 23907 que literalment diu:
“A l’any 2010, després de molt temps reubicant les centrals sindicals, que tenien dret
d’ocupació de l’edifici propietat de l’Estat Espanyol, l’Ajuntament de Badalona i
ENGESTUR, SA, d’aquest edifici, ruïnós, pels locals aportats per l’entitat local i aquesta
societat.
Tota aquesta documentació consta a l’expedient corresponent, que es troba al departament
de Patrimoni de l’ajuntament de Badalona, entre les que destaquen ‘aprovació del contingut
del conveni de permuta, resolució de l’alcalde reconeixent l’aportació d’ENGESTUR a
l’operació i la taxació amb els imports dels elements aportats per cada part.
Per tant, havent-se acomplert el procediment legal, per tal de formalitzar la permuta, tot i
que la inscripció del local permutat es va fer únicament a nom de l’Ajuntament de Badalona,
procedeix dur a terme, amb els tràmits legals preceptius, el reconeixement extrajudicial de
crèdit a favor d’ENGESTUR, per l’import que consta a la taxació acceptada i reflectit al
conveni de permuta, existint prèviament a l’expedient administratiu la documentació
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acreditativa de tota l’operació, màxime quant aquesta societat ha tingut coneixement de
l’existència de crèdit suficient i adequat per tal de cobrir les obligacions dimanants d’aquest
reconeixement de crèdit, per import del que consta al conveni de permuta, notificat a totes
les parts i departaments implicats, derivada de la entrega dels locals d’ENGESTUR, SA, en
la referida operació de permuta.
Per tant sol·licito que es tramiti l’expedient corresponent per tal de reconèixer el crèdit
existent i fer pagament del mateix.”
2.- Escrit presentat pel Conseller Delegat de l’entitat ENGESTUR, en data 7 d’octubre de
2015 que literalment diu:
“Com a continuació de l’escrit presentat en data 24 de juliol de 2015 i atenent a l’expedient
que obra en el servei de patrimoni de l’àmbit de Badalona Democràtica, demanen que es
procedeixi a iniciar expedient administratiu, per tal que un cop realitzats els tràmits
oportuns, sigui sotmesa a consideració de l’òrgan municipal competent el reconeixement
extrajudicial de crèdit en favor de ENGESTUR, SA, per import de 1.463.276,93€, en base
als següents:
Existència d’una valoració conjunta dels immobles aportats per l’Ajuntament de Badalona y
Engestur, SA i la valoració de l’immoble de la administració General de l’Estat, que
presenta una equivalència de valors entre les aportacions de ambdues parts, per tal de
poder formalitzar la permuta.
Atès que la proposta de conveni de col·laboració patrimonial entre el Ministerio de Trabajo e
Inmigración, l’ajuntament de Badalona i Engestur per a la permuta del solar de Via Augusta
2, va se aprovada per acord de la Junta de Govern Local en data 19 de maig de 2009, per
un valor a les finques aportades per ENGESTUR, SA de 1.463.276,93€.
Atès es va procedir a signar el conveni en data 17 de juny de 2009, en les condicions
aprovades per la Junta de Govern Local, per import de la conformitat existent de
l’Ajuntament de Badalona, i la seva inscripció registral a favor de l’Ajuntament de Badalona,
cal procedir, pel principi de seguretat jurídica, que impedeix que l’Administració revoqui els
seus propis actes, al reconeixement de l’import en favor de ENGESTUR, SA de
1.463.276,93€.
Per tant,
Sol·licito:
PRIMER: Iniciar expedient, per tal que un cop realitzats els tràmits oportuns, sigui sotmès a
l’aprovació de l’Ajuntament Ple, el corresponent acord de reconeixement de crèdit, per un
import de 1.463.276,93€ a favor de la Societat Municipal Ens de Gestió Urbanística, SA, per
les aportacions de dos locals a la permuta de la finca ubicada a l’Avinguda Martí Pujol, 178
(cantonada Via Augusta),
SEGON: Que els valors a compensar, no son altres que els que varen ser acceptats per
totes les parts, en base a les taxacions realitzades per THIRSA, i que consten en el conveni
de data 17 de juny de 2009.”
3.- En el servei de Patrimoni consta l’expedient municipal núm. 70/EPM-38/08, referit a un
conveni de col·laboració patrimonial amb l’administració general de l’Estat per a la permuta
de determinats immobles.
Entre la documentació que hi figura es destaca el següent:
Informe de la cap del servei de Patrimoni, de data 31 de juliol de 2008, emes en relació al
conveni de col·laboració patrimonial entre l’Administració General de l’Estat (Ministerio del
Trabajo e Inmigración) per a la permuta de determinats inmobles, en el que hi consta una
succinta i exhaustiva relació d’antecedents que es reprodueixen a continuació:
“...ANTECEDENTS
L’inici de les converses entre les centrals sindicals Comissions Obreres (CCOO), Unió
General de Treballadors (UGT), la Federació d’Empresaris de Badalona, l’Ajuntament de
Badalona i l’Administració General de l’Estat, en referència al patrimoni sindical acumulat,
del que forma part el bé immoble situat a l’Avda. Martí Pujol 178, es remunten més de vint
anys enrere.
En data 18/12/1985 es va signar un acord entre les centrals sindicals CCOO i UGT, pel qual
es va acordar que l’ajuntament de Badalona les dotaria de locals degudament equipats per
desenvolupar les seves activitats , i les centrals sindicals col·laborarien per tal que l’antic
edifici que ocupaven, s’integrés al patrimoni municipal.
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En data 20/12/1985 l’ajuntament Ple va aprovar una resolució en virtut de la qual va acordar
que convenia als interessos de la ciutat que l’edifici que havia estat la seu de la “Delegación
Nacional de Sindicatos” passés a integrar-se al patrimoni municipal, per permuta d’altres
locals que es determinarien posteriorment.
Ambdues administracions van considerar convenient que a l’interès general signar un
conveni en data 06/11/1990 pel qual, després de realitzar les consultes pertinents als
agents socials afectats, es va acordar la permuta entre el local integrant del patrimoni de
l’Estat situat a l’Avda. Marti Pujol 178 i dos locals propietat de l’Ajuntament. Aquest acord
no va concloure amb la realització efectiva de la permuta, segons es desprèn d’altres
documents que figuren a l’expedient, per no haver torbat un local idoni per CCOO.
En data 18/03/2003, en desenvolupament dels acords anteriors, l’Ajuntament de Badalona,
a través de la societat municipal Engestur SA, va cedir a CCOO, per conveni de
col·laboració signat entre els representants d’Engestur i CCOO, l’ús dels locals que ocupa
actualment el sindicat, situats al C/ Font i Escolà 6-10
En data 09/02/2004, el regidor de l’Àrea de Serveis del Territori, Sr. Francesc López
Guardiola, va declarar l’estat de ruïna imminent de l’antic edifici de sindicats, acordant la
seva demolició el Ple de l’Ajuntament, el 25/05/2004.
En data 10/01/2005, va tenir entrada l’Ajuntament escrit del Subdirector General del
Patrimoni Sindical pel qual demanava diverses dades dels immobles que l’ajuntament de
Badalona havia d’aportar a la permuta. Consta a l’expedient acta de la reunió mantinguda
per una comissió integrada per diversos tècnics municipals d’Urbanisme i Engestur, i el
director de l’Àmbit de Recursos Interns, amb objecte de donar resposta al requeriment del
Subdirector General de Patrimonio Sindical.
Atès que el local ocupat per UGT no constava inscrit al Registre de la Propietat a nom de
l’Ajuntament, el departament de Patrimoni va ocupar-se dels tràmits necessaris previs a la
permuta, con són la declaració d’obra nova i divisió, i inscripció al Registre de la Propietat.
Finalment, s’ha tramitat el procediment de desafectació del domini públic, que ha acordat
inicialment el Ple de l’Ajuntament el 29/07/2008.
En data 31/01/2008 el director de l’Ambit de Serveis al Territori, Sr. Jaume Tomàs, va
enviar al Subdirector General de Patrimonio Sindical un dossier amb la recopilació de la
documentació requerida: plànols, còpies de les escriptures dels locals que aporta
l’Ajuntament, i informes tècnics de valoració, tant de l’immoble propietat de l’Estat, com dels
locals que aporta l’Ajuntament.
Revisada la documentació presentada per l’Ajuntament, el Ministeri va encarregar als seus
serveis la valoració dels immobles a permutar, i ha presentat l’esborrany d’un conveni de
col·laboració, que ha de ser aprovat per ambdues Administracions, pel qual es farà efectiva
la permuta entre el bé immoble municipal situat al pels carrers Osca Miquel Servet, Font i
Escolà i Saragossa, dos locals d’Engestur i el solar propietat de l’Estat, situat a l’Avda. Martí
Pujol, núm. 178.
S’ha encarregat al departament de Patrimoni informe per a l’aprovació del conveni de
col·laboració esmentat...”
Continua l’informe referit amb una relació dels fets i dels fonaments jurídics entre els que
destaquem:
“3. Pel que fa a la titularitat dels béns aportats per l’Ajuntament, els locals ocupats
actualment pel sindicat CCOO són propietat Engestur, que els va adquirir per
compravenda, tal com consta documentat a l’expedient. Atès que la propietat dels locals
ocupats per CCOO no és de l’Ajuntament, caldrà que l’òrgan competent de la societat
municipal acordi l’aportació a la permuta dels locals.”

Igualment, de la conclusió es reprodueix el següent:
“...En virtut de tot el que precedeix, l’aprovació per la Junta de Govern Local de la minuta
adjunta de Conveni de col·laboració patrimonial entre l’Administració Central de l’Estat i
l’Ajuntament de Badalona per la permuta de determinats immobles, no s’oposa a la
normativa d’aplicació, sempre que es compleixin les següents condicions
(...)
S’acrediti l’acord d’ENGESTUR, sobre aportació a la permuta dels locals ocupats per
CCOO.
(...)”
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4.- Consta també a l’expedient que, la Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de
setembre de 2008, va acordar l’aprovació de la minuta de conveni de col·laboració
patrimonial entre l’administració general de l’Estat (Ministerio de Trabajo e Inmigración) i
l’Ajuntament de Badalona, minuta que va se modificada i aprovada de nou per la Junta de
Govern Local en data 19 de maig de 2009. En el contingut d’ambdues minutes, hi figuren
com a intervinents les següents persones:
 L’Administració General de l’Estat (Ministerio de Trabajo e Inmigración)
 L’Ajuntament de Badalona, representat per l’Alcalde-President
 L’Ens de Gestió Urbanística, representat pel President de la societat privada
municipal, tenint en compte que en aquell moment l’Alcalde de la corporació
ostentava la presidència d’ambdues entitats.
En el contingut de la minuta no hi consta cap referencia respecte d’obligacions entre
l’Ajuntament de Badalona i Ens de Gestió Urbanística, en cap aspecte, sigui compensatori,
sigui de qualsevol altra naturalesa.
5.- En data 17 de juny de 2009, es va procedir a la signatura del conveni referit i, en data 7
de setembre de 2009, es va realitzar la recepció dels immobles. En l’acta de recepció es fa
constar que:
“ Y D. Jordi Serra i Isern, en representación del Ayuntamiento de Badalona, acepta en este
acto la entrega de dicho inmueble y, por su parte, en representación del Ayuntamiento de
Badalona y de ENGESTUR, S.A, hace entrega a D. Enrique Heras Poza, en representación
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de los siguientes inmuebles: (…)”
6.- Finalment, consta al Registre de la Propietat núm. 1 de Badalona que la finca 8.198 de
Badalona 1, ‘amb front a l’Avinguda de Martí Pujol i carrer Hermano Julio, avui Via Augusta,
2, està inscrita a favor de l’Ajuntament de Badalona (inscripció 8ª, foli 49, tomo 2979, de
l’arxiu llibre 173 de Badalona1.
7.- Consta també a l’expedient, informe del servei de Patrimoni, emès en data 9 de
setembre de 2008, en el que, entre d’altres qüestions, es posa de manifest la incorporació a
l’expedient de ‘l’acord d’ENGESTUR, sobre aportació a la permuta dels locals ocupats per
CCOO’.
Aquest document, de data 1 d’agost de 2008, diu:
“D’acord amb el contingut de la sol·licitud realitzada per l’alcalde de Badalona, Sr. Jordi
Serra i Isern, per tal de concloure la permuta dels locals sindicals i poder signar amb el
Ministerio de Trabajo e Inmigración la permuta dels locals sindicals, d’acord amb la
regulació continguda a la Ley 4/1986, de 8 de gener, de cessió de bens del Patrimoni
sindical acumulat, i d’acord amb el conveni signat el 6 de novembre de 1990 entre el llavors
Ministerio de Trabajo i Seguridad Social, la entitat Engestur S.A., la Unión General de
Trabajadores (UGT) i Comisiones Obreras (CCOO).
Ens de Gestió Urbanística SA (ENGESTUR SA), donada la conveniència pe a l’interès
general d’aquesta permuta, i d’acord amb l’objectiu del conveni, acorda mitjançant el seu
Conseller Delegat, el qual disposa de poders suficients, segons escriptura atorgada davant
Notari de Badalona Sr. Gaspar Ripoll Ortí el 25 de gener de 2008, amb el número 289 del
seu protocol.
Acorda:
1.- Aportar els locals que a continuació s’exposen, a la permuta prevista, alienant els
mateixos en compliment del conveni de col·laboració patrimonial entre l’Administració
General de l’Estat (Ministerio de Trabajo e Inmigración) i l’Ajuntament de Badalona per a la
permuta dels immobles referenciats, propietat d’ENGESTUR,
a) Local en planta baja, departamento uno, del edificio situado con frente en calle Font i
Escolà, 6, 8 y 10, con acceso directo desde la calle; tiene una superficie útil de doscientos
cincuenta y un metros cuadrados y treinta y nueve decímetros; linda, al frente, caja de
escalera y calle, derecha entrando, caja de escalera y con igual colindantes que la total
finca; y por la izquierda, con caja de escalera y con igual colindante que la total finca.
Inscrito en el Registro de la Propiedad nº 1 de Badalona, como finca núm. 26710, libro 757,
tomo 3.563, folio 90, inscripción 2ª. La referencia catastral es 6487234DF3868G000INT.
b) Local o almacén en plante baja, finca número cuarenta y seis sub-uno; forma parte del
inmueble con frente en calle Baldomer Solà, número 62, Torrent d’en Valls, s/n y Font i
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Escolà, número 2; consta de una sola nave y tiene una superficie útil de ciento cuarenta y
dos metros cuadrados (142 m2). Inscrito en el Registro de la Propiedad número 1 de
Badalona, como finca 31.392, folio 81, libro 915, al tomo 3721, inscripción 2ª. La referencia
catastral es 6487213DF3868G0079AH.”
2.- Posar de manifest i sol·licitar el valor de reposició de l’alienació del bé immoble, valorat
actualment en 1.139.453,38 euros, en el termini de 2 anys per part de l’Ajuntament de
Badalona, tot realitzant els corresponents assentaments comptables.
3.- Aprovar la minuta del conveni a subscriure entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración i
l’Ajuntament de Badalona per a la permuta dels immobles referenciats.”
8.- El document transcrit fa referencia a “...el contingut de la sol·licitud realitzada per
l’alcalde de Badalona, Sr. Jordi Serra i Isern, per tal de concloure la permuta...” que
entenem es refereix a una resolució de l’Alcaldia de data 21 de juliol de 2008 (indexat a
l’expedient amb el número 38) que resol el següent:
“RESOLUCIÓ
JORDI I SERRA I ISERN, Alcalde de la ciutat de Badalona, a l’empara de l’article 68 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, formula la següent proposta, prèvia la tramitació del
procediment establert l’adopció de la resolució que segueix.
FETS
Al llarg dels darrers anys, la Administración General del Estado, (actual Ministerio de
Trabajo e Inmigración, en concret la Subsecretaria de Trabajo e Inmigración, per delegació
de la Orden TAS 2268/2006, de 11 de julio (BOE. Del 13), i l’Ajuntament de Badalona han
vingut treballant en la consecució d’un conveni que concretés el destí de diferents locals
dels sindicats i del patrimoni sindical de la ciutat de Badalona.
Iniciades les converses amb el citat Ministerio, resulta que 2 dels locals a permutar, ocupats
per CCOO (Comissions Obreres), són propietat d’ENGESTUR SA. Els referits immobles
son els següents:
a) Local en planta baja, departamento uno, del edificio situado con frente en calle Font i
Escolà, 6, 8 y 10, con acceso directo desde la calle; tiene una superficie útil de doscientos
cincuenta y un metros cuadrados y treinta y nueve decímetros; linda, al frente, caja de
escalera y calle, derecha entrando, caja de escalera y con igual colindantes que la total
finca; y por la izquierda, con caja de escalera y con igual colindante que la total finca.
Inscrito en el Registro de la Propiedad nº 1 de Badalona, como finca núm. 26710, libro 757,
tomo 3.563, folio 90, inscripción 2ª.”
b) Local o almacén en plante baja, finca número cuarenta y seis sub-uno; forma parte del
inmueble con frente en calle Baldomer Solà, número 62, Torrent d’en Valls, s/n y Font i
Escolà, número 2; consta de una sola nave y tiene una superficie útil de ciento cuarenta y
dos metros cuadrados (142 m2). Inscrito en el Registro de la Propiedad número 1 de
Badalona, como finca 31.392, folio 81, libro 915, al tomo 3721, inscripción 2ª.”
Als efectes de poder finalitzar l’esmentat expedient, i una vegada s’han realitzat les
corresponents converses amb el Ministeri, resulta imprescindible que s’aportin per part de
la societat a la permuta els referits espais.
FONAMENTACIÓ JURÍDICA
Vist l’informe de la Cap de Servei de Patrimoni que justifica la legalitat de la permuta
proposada.
L’article 21.1, s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
estableix la competència de l’alcalde per actuar en aquest acte.
En base a aquests arguments, RESOLC:
PRIMER.- Sol·licitar al gerent d’ENGESTUR l’inici dels tràmits per concloure la permuta
dels locals sindicals i poder signar amb el Ministerio de Trabajo e Inmigración la permuta
dels locals sindicals amb el patrimoni sindical acumulat, tot lliurant a la Secretaria General
d’aquest Ajuntament, per prosseguir els tràmits administratius, la següent documentació:
Escriptures originals d’ambdós locals.
Acord d’ENGESTUR SA on aportant els esmentats locals a la permuta, es produeix
l’alienació dels mateixos en compliment del conveni que us annexo.
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Acord d’ENGESTUR SA que tingui per objecte la sol·licitud de reposició del valor de
l’alienació del bé immoble en el termini de 2 anys per part de l’Ajuntament de Badalona, tot
realitzant els corresponents assentaments contables.
Acord d’ENGESTUR SA aprovant el referit conveni.
Llicències, autoritzacions i d’altres documents que s’escaiguin pel compliment de les
clàusules anexes al conveni.
SEGON.- Comunicar al gerent d’ENGESTUR SA que a efectes comptables, en el termini de
dos anys, l’Ajuntament de Badalona compensarà l’alienació que suposa per la societat
municipal, possibilitat la permuta a l’Ajuntament de Badalona, valorat actualment en
1.139.453,38 euros, sens perjudici de la valoració actualitzada dels mateixos.”
Aquesta resolució transcrita s’emet en virtut de la facultat que te l’administració d’iniciar els
procediments d’ofici, doncs aquest es el contingut de l’article 68 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i proposa l’adopció de la resolució transcrita ‘prèvia la tramitació del
procediment establert’ per la qual cosa nomes es pot entendre com una instrucció d’inici
d’expedient.
9.- Es fa esment igualment que en l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 de maig
de 2009, es recull en la seva part dispositiva el següent:
“...SEGON.- Restar assabentat de la resolució de l’alcalde de 21 de juliol de 2008 per la
qual es disposa que, a efectes comptables, en el termini de dos anys, l’Ajuntament
compensarà a ENGESTUR SA l’alienació del local que suposa possibilitar la permuta a
l’Ajuntament, local valorat, segons la resolució en 1.139.453,38 euros, sens perjudici de la
valoració actualitzada del mateix.
Així mateix, restar assabentat de l’acord del conseller delegat d’ENGESTUR SA d’1 d’agost
de 2008, d’aportar el local a la permuta prevista, sol·licitant a l’Ajuntament el valor de
reposició de l’alienació de l’immoble, en el termini de dos anys, tot realitzant els
corresponents assentaments comptables....”
Situació actual
Vistos tots els antecedents a que s’han fet referència i la resta de documentació que consta
a l’expedient del servei i vista la Instrucció del regidor de Badalona Democràtica abans
referida en relació al reconeixement de crèdit a favor de la Societat Municipal Ens de Gestió
Urbanística, SA, per un import de 1.463.276,93€, en relació a la permuta realitzada entre
aquest Ajuntament i aquesta entitat amb el Ministeri de Treball i Immigració d’uns edificis,
segons conveni aprovat per la Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2009, es
reclama per part de l’entitat ENGESTUR el rescabalament del valor de les finques
aportades d’acord amb les taxacions que van ser acceptades en el seu moment i van servir
de base a la permuta formalitzada.
Fonaments de dret
1. Una solució adequada a l’equitat i bona fe de les circumstàncies concurrents, passa pel
reconeixement de les quantitats valorades en l’expedient de permuta donat que el resultat
del mateix ha estat una aportació al patrimoni municipal que ha suposat un detriment
directe del patrimoni de la societat municipal per la part aportada a la permuta. En aquest
sentit, la sentencia del Tribunal Suprem de 15 de novembre de 1990 especifica en el seu
fonament jurídic tercer:
“…Una Jurisprudencia ya antigua y tradicional que tomó como base un conocido texto de
Las Partidas en el que se decía que ninguno debe enriquecerse torticeramente en daño de
otro (7, 34, 17), ha venido insistiendo en que los requisitos que debe reunir toda pretensión
de enriquecimiento se concretan en la adquisición de un provecho o ventaja patrimonial por
el demandado con el correlativo empobrecimiento del actor, la debida conexión entre
enriquecimiento y empobrecimiento y la carencia de causa que justifique dicho
enriquecimiento. Y sea cual fuere la construcción doctrinal que quiera acogerse de la figura
(como principio general, fuente de obligaciones o teoría del desplazamiento de valor y
causa justificativa del mismo) es lo cierto que, con base en el esquema causalista de
nuestro sistema, la doctrina y Jurisprudencia acaban insistiendo y, a veces, reduciendo la
cuestión, a la existencia o no en el caso de una justa causa de la atribución patrimonial de
que se trate, entendiendo por tal aquella situación jurídica que, de conformidad con el
ordenamiento jurídico, autoriza a su beneficiario para recibirla y conservarla, lo cual puede
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ocurrir porque exista un negocio jurídico y válido y eficaz o una disposición legal que
permita aquella consecuencia.

Igualment, la sentència del Tribunal suprem, de data 13 d’abril de 2000 (Sentencia
núm. 399/2000 de 13 abril) que en el fonament jurídic quart diu:
“…El tercer motivo, lo ampara en el art. 1692 núm. 4 de la LECiv, e invoca la infracción de
la doctrina jurisprudencial sobre el enriquecimiento sin causa, contenida entre otras en las
sentencias de 12-1-1943 ( RJ 1943, 17) , 15-11-1990 ( RJ 1990, 8712) , 31-1-1986 (
RJ 1986, 443) y 21-12-1984 ( RJ 1984, 6291) , señalando como requisitos para que se
entienda la existencia de tal enriquecimiento de acuerdo con la sentencia últimamente
citada los siguientes elementos «primero: un enriquecimiento patrimonial que puede
consistir tanto en un incremento patrimonial como en la evitación de una disminución por el
concepto de daño o gasto; segundo: que, para ser injusto y sin causa, carezca de toda
razón jurídica; y tercero: que, en correlación con el enriquecimiento se produzca un paralelo
empobrecimiento en el patrimonio de otra persona, con el efecto de haberse de restituir o
resarcir»…”
2. L’enriquiment injust o sense causa es refereix al desplaçament de béns, profits o
avantatges que, sense causa que ho justifiqui i amb observància de la legalitat, es produeix
un patrimoni que s’enriqueix i un altre que, paralelament i a causa d’aquest enriquiment,
s’empobreix.
L’acció d’enriquiment sense causa o injust te per finalitat restaurar l’equilibri alterat pel
desplaçament sense justificació, mitjançant la restitució del valor que resulti de la
confrontació entre l’avantatge que ha lucrat a la part enriquida i la mengua que ha
experimentat la part que ha resultat empobrida, i, per al seu exercici s’han de donar els
següents requisits.
1º) Enriquiment d’una part, en aquest cas l’Ajuntament pel valor de les finques aportades
per la resolució de l’expedient de permuta.
2º) Empobriment de l’altra part, en aquest cas Engestur, SA, pel valor de les finques
aportades per la resolució de l’expedient de permuta..
3º) Relació de causalitat o connexió perfecta entre enriquiment i empobriment, en aquest
cas el propi expedient de permuta, resolt segons acta de 7 de setembre de 2009
4º) Falta de causa, es a dir, que l’enriquiment hagi estat emparat per una raó de dret o de
justícia. En el present cas, no hi ha cap acord, resolució o norma jurídica que obligui de la
part empobrida a suportar el detriment del seu patrimoni.
3. D’acord amb el que estableix l’article 214 de la llei reguladora de les hisendes locals (text
refòs aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març) que disposa:
“1. La funció interventora tindrà per objecte fiscalitzar tots els actes de les entitats locals i
dels seus organismes autònoms que donin lloc al reconeixement i liquidació de drets i
obligacions o despeses de contingut econòmic, els ingressos i pagaments de d’aquells se’n
derivin, i la recaptació, inversió i aplicació, en general, dels caudals públics administrats,
amb la finalitat de que la gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en cada cas...”
l’interventor haurà d’informar l’expedient de reconeixement de crèdit així com autoritzar la
partida corresponent del pressupost per fer front a l’esmentada despesa.
4. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
5. Correspon a l’Ajuntament Ple, previ el dictamen de la Comissió Informativa de Badalona
Democràtica, l’adopció de l’acord pertinent en relació als reconeixements extrajudicials de
crèdit, d’acord amb lo establert a l’article 60.2 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
que es desenvolupa el capitol I del títol VI de la llei d’hisendes local, 39/1988, de 28 de
desembre.
En conseqüència, considero que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari per que,
previ l’informe de l’interventor municipal, es procedeixi al reconeixement de crèdit sol·licitat
mitjançant l’acord que correspongui.
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No obstant, es sotmet el present informe a la consideració d’altres millor fonamentats en
dret.”
2.- L’interventor ha informat favorablement en data 18 de novembre d’enguany referent a
l’esmentada dotació pressupostària per import de 1.463.276,93€, en concepte d’un
reconeixement de crèdit a favor d’ENGESTUR, SA en relació a la permuta realitzada entre
aquest Ajuntament i aquesta entitat amb el Ministeri de Treball i Immigració d’uns edificis,
segons conveni aprovat per la Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2009
FONAMENTS DE DRET
1.- Es donen per reproduïts els fonaments de dret de l’informe de data 29 d’octubre
d’enguany emès per la cap del departament de recaptació executiva adscrita al servei de
Patrimoni assenyalat a la part expositiva, punt primer, del present acord.
CONCLUSIO I PROPOSTA
Per tot això considerat, i llevat superior o millor criteri fonamentat en dret, la sotasignant
conclou que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari, per tal que el 3r. tinent d’alcalde
i regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica, proposi d’acord amb les seves competències
la següent proposta de resolució a l’Ajuntament Ple, prèvia declaració d’urgència:
PRIMER.- Aprovar la quantitat de 1.463.276,93€ a satisfer a ENS DE GESTIO
URBANISTICA, SA (Engestur, SA) amb NIF: A5818772-5, en concepte de reconeixement
de crèdit en relació a la permuta realitzada entre aquest Ajuntament i aquesta entitat amb el
Ministeri de Treball i Immigració d’uns edificis, segons conveni aprovat per la Junta de
Govern Local de data 19 de maig de 2009 amb càrrec de la partida 414 1513 60002, amb
els núm. 54771 respectivament del Pressupost Municipal de Despeses de 2014 en
pròrroga.
SEGON.- Notificar aquesta resolució a Intervenció, Tresoreria i Engestur, SA.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 26 dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES,
Partit dels Socialistes, Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
Abstencions, 1 del grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos).
6. Aprovació i atorgament de bonificacions sobre els preus públics liquidats per
utilització d'instal·lacions esportives municipals als clubs integrants de l'entitat
Badalona Bàsquet Base.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Proposta d’aprovació i atorgament de les bonificacions percentuals
sobre les tarifes per la utilització durant la temporada 2014-2015 d’instal·lacions esportives
municipals, previstes a l’article 4.3 de l’OGPP, a les entitats integrants del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i clubs associats a l’entitat Badalona Bàsquet
Base, per a l’exercici 2015, que escaiguin.
Òrgan que resol: Ajuntament Ple
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa.
Interessat: Clubs integrants de l’entitat “Badalona Bàsquet Base” concernits en aquest
expedient
Núm. expedient: 020700-GE-INF2015/000001
Ref. addicional: 492/DCB-1/15
Fets
1. En data 24 de novembre de 2008, es va signar un conveni de col·laboració per a la
promoció de l’esport base, entre l’Ajuntament de Badalona i els clubs integrants de l’entitat
Badalona Bàsquet Base, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 18 de
novembre de 2008, amb la finalitat, entre d’altres, de determinar el percentatge de
bonificació percentual que correspon a cada entitat sobre les tarifes per utilització
d’instal·lacions esportives municipals.
D’acord amb la clàusula sisena del conveni esmentat, en data 28 de novembre de 2012,
l’alcalde va aprovar la pròrroga del conveni pel període de dos anys, de l’1 de gener de
2013 fins al 31 de desembre de 2014.
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2. El Servei d’Esports de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports (Àmbit de Badalona
Educadora) està tramitant l’aprovació d’un nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Badalona i els clubs de bàsquet integrants de l’entitat Badalona Bàsquet Base per al
foment de l’esport base a la ciutat.
L’objecte de l’esmentat conveni és acordar un sistema d’indicadors, que s’adjunta al
present conveni com a annex 1, que posa de manifest la realitat esportiva i social de les
entitats i clubs esportius de la ciutat relacionats amb l’esport del bàsquet base, amb el
resultat de l’elaboració d’un estudi tècnic, l’execució del qual servirà de base objectiva per
determinar el percentatge de bonificació que correspongui a cada entitat.
En data d’avui s’ha acordat proposar al Ple l’aprovació de la minuta d’aquest conveni en la
sessió de 24.11.2015, condicionada a la creació d’una aplicació pressupostària per a l’any
2015 dotada amb la quantia de 69.033,97 euros, que és l’import equivalent a les
bonificacions en els preus públics que aplicarà l’Ajuntament en execució dels indicadors
que preveu el conveni de col·laboració esmentat.
3. Amb data 20 de novembre de 2015, el cap del Servei d’Esports ha informat del següent:
(...)
“Primera.- L’objecte del present conveni és acordar l’establiment d’un sistema d’indicadors,
que s’adjunta al present conveni com a annex 1, que posa de manifest la realitat esportiva i
social de les entitats i clubs esportius de la ciutat relacionats amb l’esport del bàsquet base,
amb el resultat de l’elaboració d’un estudi tècnic, l’execució del qual servirà de base
objectiva per determinar el percentatge de bonificació que correspongui a cada entitat i que
serà d’aplicació un cop finalitzada la temporada esportiva, en concordança amb el punt
7.2.2 de les ordenances reguladores dels preus públics.
Segona.- Els beneficiaris d’aquest conveni són les següents entitats amb les particularitats
que estableix el pacte segon del conveni:
 Club Maristes Ademar, domiciliada a Badalona, Dos de maig, 67, amb CIF: G58627696, representada per la seva presidenta Montserrat Torrices Girons (NIF:
52.211.912-A).
 Club Bàsquet Sant Josep, domiciliada a Badalona, pl. Rector Rifé, s/n, amb CIF: G62369897, representada pel seu president Salvador Chiva Navarro (NIF:
72.531.280-K).
 Badalona Bàsquet Club, domiciliada a Badalona, Sant Ramón, 38-40 amb CIF: G61119459, representada pel seu president Rosendo Gabara Cañada (NIF:
46.501.892-D).
.Associació Esportiva Badalonès, domiciliada a Badalona, Plaça del Gas, s/n, amb CIF:
G-61111282, representada pel seu president Manel Dunjó Coscollano (NIF:
38.720.792-Q).
 Associació Esportiva Sant Andreu de Natzaret, domiciliada a Badalona, Arnús, 1618, amb CIF: G-63011274, representada pel seu president José Pérez Carballo
(NIF: 33.819.428-K).
 Associació Esportiva Ronda, domiciliada a Badalona, Ronda Sant Antoni de Llefià,
Bloc 10, amb CIF:G-60923422, representada pel seu president Albert Tomás
Canalis (NIF: 53.061.829-R).
 Círcol Catòlic de Badalona, domiciliada a Badalona, Sant Anastasi, 2, amb CIF: G08713349, representada pel seu president Antoni Forteza Brugue (NIF: 46.707.729L).
 Associació Bàsquet Badalona, domiciliada a Badalona, plaça del Gas s/n amb CIF:
G63933634, representada pel seu president Josep Cifuentes Martinez (NIF:
38.717.897-L).
.Associació Esportiva Minguella, domiciliada a Badalona, Santa Madrona, 75, amb
CIF:G-59341040, representada pel seu president Lluis G. Pursals Arenas (NIF:
36.514.876-F).
 Associació Esportiva Escolar Col·legi Cultural Badalona, domiciliada a Badalona,
Plaça Marques de Barberà, 13, amb CIF: G-64897176, representada pel seu
president José Diaz Arnau (NIF: 38.667.168-M).
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Associació Esportiva Dosa, domiciliada a Badalona, Alfons XII, 111, amb CIF: G60668407, representada pel seu president Ramón Bosch Costa (NIF: 40.268.465
L).
Tercera.- El conveni fixa en el seu pacte tercer el sistema d’atorgament de les quantitats
econòmiques en aplicació de l’estudi tècnic amb la relació d’indicadors confeccionat de
comú acord amb els clubs i amb les dades facilitades per les entitats ha de servir de base
per determinar el percentatge de bonificació que correspon a cada entitat.
Quarta.- Per tal de donar compliment al procediment de gestió establert al pacte tercer, cal
tenir en compte les següents dades específiques per l’exercici 2015, tal i com estableix el
punt 7.2.2. de l’Ordenaça general reguladora de preus públics: la temporada 2014-2015
comprèn el període que va de setembre de 2014 a juny de 2015. S’ha determinat el
percentatge de bonificació un cop finalitzada la temporada i per tant un cop s’ha disposat
d’informació exacte en relació al grau d’utilització de les instal·lacions esportives municipals.
A partir d’aquesta informació, les dades que ens permeten conèixer quines són les
quantitats pendents de pagament per part dels clubs en funció de la liquidació real per a l’ús
d’instal·lacions esportives durant la temporada 2014-15 són les següents:
Associació Esportiva Badalonès
ANY
2015

CONCEPTE
VARIES INSTAL·LACIONS

E31304/2015

9.217,06

Badalona Bàsquet Club
ANY
2015

CONCEPTE
VARIES INSTAL·LACIONS

E31306/2015

10.747,61

CONCEPTE
VARIES INSTAL·LACIONS

E31309/2015

13.998,10

E31322/2015

8.935,99

E31452/2015

20.769,25

E31354/2015

12.863,78

E31352/2015

17.307,33

E31348/2015

16.781,12

E3133/2015

3.722,38

Círcol Catòlic
ANY
2015

Club Maristes Ademar
ANY
2015

CONCEPTE
VARIES INSTAL·LACIONS

Associació Esportiva Minguella
ANY
2015

CONCEPTE
VARIES INSTAL·LACIONS

Associació Bàsquet Badalona
ANY
2015

CONCEPTE
VARIES INSTAL·LACIONS

Associació Esportiva Ronda
ANY
2015

CONCEPTE
VARIES INSTAL·LACIONS

Associació Esportiva Sant Andreu de Natzaret
ANY
2015

CONCEPTE
VARIES INSTAL·LACIONS

Club Bàsquet Sant Josep de Badalona
ANY
2015

CONCEPTE
VARIES INSTAL·LACIONS

** L’Associació Esportiva Dosa no fa ús de les instal·lacions municipals, i l’Associació
Esportiva Escolar Col·legi Cultural Badalona va abonar l’ús de les instal·lacions esportives
de la temporada 2014-2015 mitjançant remesa de domiciliació bancària de data 1/07/2015,
ja que és una entitat de nova incorporació al conveni.
A partir d’aquestes dades el percentatge de bonificació sobre els preus públics que
correspon atorgar en cada cas, a partir de l’aplicació de l’estudi tècnic, és el següent:
CLUBS

Badalona Bàsquet Club

Previsió
Aplicació
indicadors
estudi tècnic
2014-15 (A)
6.415,57
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Cost ús
pistes
2014-15
(B)
10.747,61

DIFERÈNCIA
(B)-(A)

-4.332,04

Bonificacio
Previsió
(aplicació
% BONIF.
conveni)
6.415,57

59,69 %
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AE Minguella

11.564,50

20.769,25

-9.204,75

11.564,50

55,68 %

AE Badalonés

9.585,25

9.217,06

368,19

Maristes Ademar

7.743,99

8.935,99

-1.192,00

CB Sant Josep

8.860,28

3.722,38

5.137,90

Círcol Catòlic de Badalona

7.665,73

13.998,10

-6.332,37

7.665,73

54,76 %

Dosa

4.397,19

0,00

4.397,19

0

0,00 %

Sant Andreu de Natzaret

9.377,24

16.781,12

-7.403,88

9.377,24

55,88 %

Escola Cultural

7.562,75

0,00

7.562,75

0

0,00 %

A.B.B.

5.812,11

12.863,78

-7.051,67

5.812,11

45,18 %

AD Ronda

7.515,38

17.307,33

-9.791,95

7.515,38

43,42 %

9.217,06 100,00 %
7.743,99

86,66 %

3.722,38 100,00 %

69.033,97

CONCLUSIÓ
Per tot això exposat, aquesta proposta resta condicionada a l’aprovació del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i els clubs esportius associats a l’entitat
Badalona Bàsquet Base, en el que queda sobradament acreditat que concorren raons de
caràcter esportiu i d’interès social en relació a les activitats que desenvolupen les entitats
referenciades a la consideració segona del present informe en els termes que estableix
l’article 4.3 de la vigent Ordenança general reguladora de preus públics i a l’article 44 de la
Llei d’Hisendes Locals, el sotasignat informa favorablement les bonificacions fixades a la
consideració quarta sobre els preus públics liquidats per la utilització de les instal·lacions
esportives municipals per a la temporada 2014-2015, en el període comprès en l’exercici
2015, a les entitats de referència.”
(...)
Fonaments de dret
1. Les tarifes de preus públics per la utilització d’instal·lacions esportives municipals
s’especifiquen en l’annex de l’Ordenança general reguladora de preus públics vigent. El
paràgraf tercer de l’article 4 de l’esmentada Ordenança general preveu la possibilitat de
subscriure convenis de col·laboració amb entitats sense ànim de lucre, per raons de
caràcter benèfic, esportiu,...que tinguin per finalitat el desenvolupament d’activitats
d’aquella naturalesa, en les que es fixin preus públics fins a un 100 per 100 inferiors als
previstos en l’annex d’aquella ordenança.
En aquest expedient es proposa, si escau, l’aprovació i l’atorgament dels percentatges de
bonificació de les tarifes dels preus públics per la utilització de les instal·lacions esportives
municipals, a cadascun dels clubs associats a l’entitat Badalona Bàsquet Base, d’acord
amb l’establert en el Conveni citat als antecedents, pendent d’aprovació, i amb l’estudi
annex a l’informe tècnic que s’adjunta en aquest expedient.
2. L’article 9.3 de l’Ordenança fiscal general estableix que per poder gaudir de qualsevol
dels beneficis tributaris regulats per les ordenances municipals a l’empara de les potestats
d’autoregulació que confereixen les lleis als municipis, els interessats, no hauran de tenir
deutes pendents de pagament en període executiu amb l’hisenda municipal, llevat que
aquests es trobin pendents de pagament en període executiu, tinguin concedit, a la vegada
ajornament o fraccionament, o estigui vàlidament acordada la seva suspensió. Això no
obstant, l’interessat podrà esmenar aquest impediment si els liquida amb anterioritat a la
proposta de resolució de l’expedient que decideixi sobre la procedència o no del benefici
tributari sol·licitat.
3. L’òrgan competent per aprovar aquest expedient és l’Ajuntament Ple.Conforme les
previsions de l’article 123.1 del del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, caldrà
sotmetre aquesta proposta a estudi, informe i consulta de la Comissió Informativa de l’Àmbit
de Badalona Democràtica; no obstant això, en cas que l’acord s’hagi de declarar urgent, no
serà necessari donant compte posteriorment d’aquesta resolució a la Comissió Informativa.
4. Per a l’adopció d’aquest acord, serà necessari l’informe previ de l’interventor d’acord amb
el que disposa l’article 214 i següents del TRLRHL, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març.
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5. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació
han d’informar els expedients que els correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
Proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari en la
tramitació d’aquest expedient, proposo a l’alcaldessa que, amb l’informe previ de
l’interventor municipal, validi i ordeni la tramitació al Ple, prèvia declaració d’urgència, de la
següent proposta:
PRIMER.- Declarar la urgència de la tramitació d’aquest expedient.
SEGON.- Condicionar l’aprovació de la minuta del conveni marc de col·laboració a la
creació d’una aplicació pressupostària per a l’any 2015 dotada amb la quantitat de
69.033,97 euros que és l’import equivalent a les bonificacions en els preus públics que
aplicarà l’Ajuntament en execució dels indicadors que aquest el conveni.
TERCER.- Aprovar i atorgar, sotmès a la condició suspensiva de l’aprovació pel Ple del
Conveni de col·laboració per a la promoció de l’esport base, entre l’Ajuntament de Badalona
i els clubs integrants de l’entitat Badalona Bàsquet Base, les següents bonificacions de les
tarifes per la utilització d’instal·lacions municipals, per a l’exercici 2015, d’acord amb els criteris
establerts en el propi Conveni, en l’estudi annex a aquest, i segons l’informe tècnic emès pel
cap del Servei d’Esports amb data 20.11.2015, i tenint en compte l’establert a l'article 4.3 de
l’Ordenança general reguladora dels preus públics. I en conseqüència, anul·lar els rebuts
enumerats en l’apartat tercer dels antecedents.
CLUBS

Badalona Bàsquet Club

Previsió
Aplicació
indicadors
estudi tècnic
2014-15 (A)

Cost ús
pistes
2014-15
(B)

DIFERÈNCIA
(B)-(A)

Bonificacio
Previsió
(aplicació
% BONIF.
conveni)

6.415,57

10.747,61

-4.332,04

6.415,57

59,69 %

AE Minguella

11.564,50

20.769,25

-9.204,75

11.564,50

55,68 %

AE Badalonés

9.585,25

9.217,06

368,19

Maristes Ademar

7.743,99

8.935,99

-1.192,00

CB Sant Josep

8.860,28

3.722,38

5.137,90

Círcol Catòlic de Badalona

7.665,73

13.998,10

-6.332,37

7.665,73

54,76 %

Dosa

4.397,19

0,00

4.397,19

0

0,00 %

Sant Andreu de Natzaret

9.377,24

16.781,12

-7.403,88

9.377,24

55,88 %

Escola Cultural

7.562,75

0,00

7.562,75

0

0,00 %

A.B.B.

5.812,11

12.863,78

-7.051,67

5.812,11

45,18 %

AD Ronda

7.515,38

17.307,33

-9.791,95

7.515,38

43,42 %

9.217,06 100,00 %
7.743,99

86,66 %

3.722,38 100,00 %

69.033,97

Per tal de poder gaudir de les bonificacions indicades, els interessats no hauran de tenir
deutes pendents de pagament en període executiu amb l’hisenda municipal, llevat que
aquests es trobin pendents de pagament en període executiu, tinguin concedit, a la vegada
ajornament o fraccionament, o estigui vàlidament acordada la seva suspensió.
La Intervenció municipal informa que dóna conformitat a l’anterior proposta als efectes que
preveuen els articles 214 i concordants del TRLRHL.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’Ajuntament Ple
RESOL d’acord amb la proposta precedent, i disposa que es notifiqui aquesta proposta als
interessats en la forma reglamentàriament prevista, amb la relació dels recursos que s’hi
poden interposar, i comunicar-la a la Intervenció i Tresoreria Municipals i a la Regidoria
d’Educació i Esports als efectes previstos en l’acord adoptat per tal que tramitin l’aplicació
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efectiva de les bonificacions atorgades, girin les liquidacions que escaiguin en cada cas i
anul·lin els rebuts referenciats en l’apartat tercer dels antecedents .
SENYOR JURADO: Em pot explicar la regidora de quin error material estem parlant?
SENYORA TALEB: A veure, es tracta del punt tres i quatre de l’apartat quatre de les Bases.
En el punt tres on diu “l’import de les subvencions no ultrapassarà amb caràcter general el
50 % del cost dels apartats 1.a” i entre parèntesi posa “despeses de funcionament” ha de
posar 1.c. I en l’apartat 1.b on posa també entre parèntesis “despeses lúdiques i festives”
ha de posar 1.a. Només això. I el punt quatre diu “pel que fa a la despesa del cost dels
programes 1.c” ha de posar 1.b. És un error material, és una equivocació a l’hora de
redactar, només això.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor, 27.
7. Aprovació de la minuta del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de
Badalona i els Clubs de bàsquet integrants de l'entitat Badalona Bàsquet Base, per al
foment de l'esport de base de la Ciutat.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovació de la minuta del conveni marc de col·laboració entre
l’Ajuntament de Badalona i els Clubs de bàsquet integrants de l’entitat Badalona Bàsquet
Base per al foment de l’esport base de la ciutat, a través de l’aprovació i atorgament de
bonificacions sobre preus públics per la utilització de les instal·lacions esportives municipals
que es liquidaran durant l’últim trimestre de la temporada d’acord amb l’Ordenança general
reguladora dels preus públics.
Òrgan que resol: Ple de l’Ajuntament
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa
Antecedents
1. En data 24 de novembre de 2008 es va signar un Conveni de col·laboració per a la
promoció de l’esport base entre l’Ajuntament de Badalona i els Clubs de bàsquet integrants
de l’entitat Badalona Bàsquet Base per al foment de l’esport base de la ciutat, aprovat per la
Junta de Govern Local en data 18 de novembre de 2008 amb la finalitat, entre d’altres, de
determinar el percentatge de bonificació percentual que correspon a cada entitat sobre les
tarifes per utilització de les instal·lacions esportives municipals.
En data 28 de novembre de 2012 l’alcalde va aprovar la pròrroga del conveni pel període
de dos anys, d’acord amb la clàusula sisena del conveni esmentat, pel període comprès
entre l’1 de gener de 2013 fins al 31 de desembre de 2014.
2. En data 10 de febrer de 2015 el cap del Servei d’Esports i Joventut ha emès un informe
tècnic en el què conclou que, a la vista que l’execució del conveni exposat a l’antecedent
primer ha estat satisfactori per ambdues parts, proposa l’aprovació d’un nou conveni pel
foment de l’esport base entre l’Ajuntament i els clubs de bàsquet integrants de l’entitat
Badalona Bàsquet Base. En el mateix sentit s’ha emès informe novament per part del cap
del Servei d’Esports i Joventut en data 25 de maig de 2015.
3. L’objecte de l’esmentat conveni és acordar un sistema d’indicadors que posa de manifest
la realitat esportiva i social de les entitats i clubs esportius de la ciutat relacionats amb
l’esport del bàsquet base, amb el resultat de l’elaboració d’un estudi tècnic, l’execució del
qual servirà de base objectiva per determinar el percentatge de bonificació que
correspongui a cada entitat.
4. En data 9 d’octubre de 2014 es va constituir un grup de treball format per representants
dels clubs associats a l’entitat Badalona Bàsquet Base i tècnics i representants de l’Àrea
responsable d’esports per tal d’establir les bases tècniques que permetessin desenvolupar
una minuta de conveni en la qual es reflecteixin les relacions entre l’Ajuntament i les entitats
signants, analitzant les diferents alternatives relatives a obtenir un estudi tècnic que serveixi
per establir un mecanisme d’indicadors per obtenir una puntuació en relació a la realitat
esportiva i social de cada club esportiu.
5. El procediment previst per l’aprovació i atorgament de les bonificacions sobre preus
públics per la utilització de les instal·lacions esportives municipals, que es liquidaran durant

Ple sessió núm. 16 / 24-11-2015

pàg. 103

Secretaria General

l’últim trimestre de la temporada d’acord amb l’article 7.2.2 de l’Ordenança general
reguladora dels preus públics, és el següent:
 Signatura del conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament i els Clubs de bàsquet
integrants de l’entitat Badalona Bàsquet Base per al foment de l’esport base de la
ciutat.
Aquest conveni aplica el paràgraf tercer de l’article 4t de l’Ordenança general
reguladora dels preus públics que preveu que per raons de caràcter social, benèfic,
cultural, esportiu, educatiu o d’interès públic, podran subscriure’s convenis de
col·laboració amb entitats o associacions sense ànim de lucre, que tinguin per finalitat
el desenvolupament d’activitats d’aquella naturalesa, en les que es fixin preus públics
fins a un 100 per 100 inferiors als previstos a l’annex de l’ordenança esmentada.
Aquest pacte adjunta un annex que preveu el sistema d’indicadors que regeix
l’aplicació de les bonificacions sobre preus públics per la utilització de les instal·lacions
esportives municipals en l’exercici pressupostari / temporada determinat i que puntua i
gradua la freqüència, el nombre i la intensitat d’uns paràmetres inherents a la realitat
dels diferents clubs de basquetbol de la ciutat.
 De manera ordinària la utilització de les instal·lacions esportives municipals en l’exercici
pressupostari / temporada determinat genera la liquidació dels preus públics de
conformitat amb l’Ordenança general reguladora dels preus públics.
Per aplicació del conveni, el sistema d’indicadors que regeix l’aplicació de les
bonificacions sobre preus públics per la utilització de les instal·lacions esportives
municipals puntua i gradua la freqüència, el nombre i la intensitat d’uns paràmetres
inherents a la realitat dels diferents clubs de basquetbol de la ciutat per tal de fixar
preus públics fins a un 100 per 100 inferiors als previstos a l’annex de l’ordenança.
 Acord anual d’aprovació i atorgament de les bonificacions sobre preus públics per la
utilització de les instal·lacions esportives municipals en l’exercici pressupostari /
temporada determinat d’acord l’informe tècnic emès pel cap del Servei d’Esports i
Joventut de conformitat amb els indicadors de l’annex del conveni.
6. En dates 23 i 29 d’abril de 2015 el Servei d’Esports i Joventut aporta còpia de
documentació relacionada amb l’expedient (CIF dels diferents clubs, NIF dels presidents i
dels Estatuts de les entitats).
7. En data 8 d’octubre de 2015 es sol·licita informe per part del cap del Servei d’Esports i
Joventut, previ a l’aprovació de la minuta del conveni, sobre la viabilitat de les bonificacions
de la vigent Ordenança reguladora dels preus públics que s’estableixen en el conveni marc
de col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i els Clubs de bàsquet integrants de
l’entitat Badalona Bàsquet Base pel foment de l’esport base a la ciutat.
8. En data 19 d’octubre de 2015 s’ha emès informe per part de la cap del Servei Jurídic i
d’Administració General de Badalona Democràtica sobre la viabilitat de les bonificacions de
la vigent Ordenança reguladora dels preus públics que s’estableixen en el Conveni marc de
col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i els Clubs de bàsquet integrants de l’entitat
Badalona Bàsquet Base pel forment de l’esport base a la ciutat.
Aquest informe conclou que “Tot i que la quantia del preu públic ha de cobrir, com a mínim,
el cost del servei prestat o de l’activitat que es realitzi (art. 44 TRLRHL) podran fixar-se
preus públics per sota del límit previst del cost del servei (art. 44.2 TRLRHL).
Concretament, l’ordenança general de preus públics de l’Ajuntament estableix que per
raons de caràcter social, benèfic, cultural, esportiu... podran subscriure’s convenis de
col·laboració amb entitats o associacions sense ànim de lucre, que tinguin per finalitat el
desenvolupament d’activitats d’aquella naturalesa, en les que es fixin preus públics fins a
un 100 per 100 inferiors als previstos a l’annex de l’ordenança citada.
Ara bé, en els supòsits en què es realitzi aquesta bonificació o limitació del cost, haurà de
consignar-se de forma expressa en els pressupostos municipals les quantitats o dotacions
oportunes per cobrir les diferències resultants respecte al cost del servei prestat o de
l’activitat duta a terme, si n’hi ha.”
9. En data 6 de novembre de 2015 el cap del Servei d’Esports i Joventut ha emès un
informe tècnic en el què modifica puntualment el text de la minuta que es proposa aprovar i
es sol·licita la tramitació de l’expedient per tal de procedir a l’aprovació d’un nou conveni pel
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foment de l’esport base entre l’Ajuntament i els clubs de bàsquet integrants de l’entitat
Badalona Bàsquet Base.
L’informe tècnic esmentat proposa reconèixer i declarar l’interès esportiu que té per la ciutat
bressol del basquetbol l’activitat de foment de l’esport base que realitzen els Clubs de
bàsquet integrants de l’entitat Badalona Bàsquet Base.
En aquest sentit, el paràgraf tercer de l’article 4t de l’esmentada Ordenança general preveu
que per raons de caràcter social, benèfic, cultural, esportiu, educatiu o d’interès públic,
podran subscriure’s convenis de col·laboració amb entitats o associacions sense ànim de
lucre, que tinguin per finalitat el desenvolupament d’activitats d’aquella naturalesa, en les
que es fixin preus públics fins a un 100 per 100 inferiors als previstos a l’annex de
l’ordenança general esmentada. Així mateix l’article 44.2 del Text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març estableix
que “quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho
aconsellin, l’entitat (la Corporació local) podrà fixar preus públics inferiors al límit previst en
l’apartat anterior”.
Segons indica aquest informe, la ciutat de Badalona és una ciutat compromesa amb
l’esport, ha estat considerada històricament com “el bressol del basquetbol”, i al llarg dels
anys ha establert accions per enfortir aquesta modalitat esportiva en el municipi i per
promocionar el bàsquet des de les seves bases, arribant a ser una modalitat esportiva
consolidada en la nostra ciutat, amb gran pes en les polítiques esportives.
El cap del Servei d’Esports i Joventut disposa, amb caràcter general, que l'Ajuntament “té
interès en aconseguir la màxima participació ciutadana en l’esfera de les activitats
esportives col·laborant amb les associacions, clubs, escoles, federacions, associacions de
veïns i d’altres entitats públiques o privades presents en el món de l’esport, amb la finalitat
bàsica de fer realitat el dret social de tot ciutadà a desenvolupar i exercitar les seves
facultats físiques, intel·lectuals i morals, mitjançant un fàcil i lliure accés a l’activitat física, al
coneixement i a la pràctica de l'esport”.
Per altra banda, l’informe es pronuncia favorablement a reconèixer i declarar l’interès
esportiu que té per la ciutat l’activitat de foment de l’esport base que realitzen els Clubs de
bàsquet integrants de l’entitat Badalona Bàsquet Base perquè tant l'Ajuntament com
l’associació Badalona Bàsquet Base, i les entitats que la composen, coincideixen en la
“voluntat de participar i potenciar l’activitat esportiva establint un marc de col·laboració amb
la finalitat d’arribar al nucli més ampli de població per la pràctica de l’esport, valorant
positivament els precedents d’entesa entre l'Ajuntament de Badalona i els Clubs de bàsquet
de la ciutat”.
Els fins de l’associació sense ànim de lucre estan recollits a l’article 2 dels estatuts i
s’encaminen a promoure de manera general l’activitat física i l’esport, especialment en l’àrea
escolar, i a fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives, competències
per les què ha de vetllar el municipi:
- Organitzar activitats encaminades a promocionar l’esport del basquetbol.
- Col·laborar amb qualsevol institució o entitat, pública o privada i federació, per potenciar la
pràctica de l’esport en general i del basquetbol en particular.
- Treballar per aconseguir que Badalona tingui un nombre suficient d’instal·lacions
esportives que permetin la pràctica d’esport a tots els joves que de manera organitzada ho
desitgin.
- Vetllar perquè es compleixi el manteniment de les instal·lacions esportives municipals i
l’optimització de la seva utilització.
També es desenvolupa a l’informe tècnic esmentat que “L’interès públic i aquesta finalitat
lúdica, formativa i alhora social que realitza l’entitat BBB que entén l’esport del bàsquet com
a instrument o element integració i el manteniment de la cohesió social, permet en l’àmbit
del nostre municipi, aprofitar el potencial d’aquest esport, per dirigir a la població en edat
escolar i joves, cap a objectius com:
- El desenvolupament d’una disciplina i responsabilitat davant la pràctica de l’esport.
- El desenvolupament d’hàbits de conducta higiènica (comportament d’una vida esportiva
tant dins com a fora dels entrenaments).
- El desenvolupament de valors com la constància, voluntat, perseverança i sacrifici a
l’esport.
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Independència i autoconfiança en esforços i aspiracions, el que els permetrà enfrontar-se a
tots els reptes que se’ls presentin.
- El desenvolupament de normes de conducta com la puntualitat, assistència, el saber
escoltar i respondre adequadament a les tasques que s’encomanen.
- Crear bones relacions (interactuar).
- Estimular els resultats.”
11. En dates 10 i 13 de novembre de 2015 la Intervenció municipal sol·licita, pel que fa als
aspectes econòmics de l’expedient, que es completi l’informe tècnic emès pel cap del
Servei en data 6 de novembre de 2015 en el sentit de concretar el cost previst pel servei de
referència, la bonificació estimada que pertocaria i es procedeixi a fer la corresponent
reserva de crèdit pel que fa a l’exercici pressupostari en vigor.
12. En dates 12 i 20 de novembre de 2015 el cap del Servei d’Esports i Joventut ha emès
un informe tècnic complementari en el què completa l’informe tècnic emès en data 6 de
novembre de 2015 en el sentit demanat per la Intervenció municipal.
Fonaments de Dret
1. La legislació de règim local, concretament a l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, d’acord amb la modificació operada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a
l’art. 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (LMRL), disposa que el municipi, per a la gestió
dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena
d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les
aspiracions de la comunitat de veïns.
El mateix article al seu apartat tercer lletra m) estableix que el municipi té competències
pròpies entre d’altres matèries en relació a les activitats i les instal·lacions culturals i
esportives, l’ocupació del lleure i el turisme.
2. L’article 39 lletres a) i f) del Text únic de la Llei de l’esport aprovat per Decret legislatiu
1/2000, de 31 de juliol, estableix que correspon als municipis “a) Promoure de manera
general l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial, especialment en l’àrea escolar, i
fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives en el marc de les
directrius de la Generalitat de Catalunya. (...) “f) Cooperar amb altres ens públics o privats
per al compliment de les finalitats assenyalades per aquesta Llei”.
3. Segons disposa l’article 108 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, als efectes d’aquesta llei,
s’entén per conveni de col·laboració tot acord subjecte al dret públic, del qual es deriven
obligacions jurídiques directes per a les parts, amb independència de la denominació de
l’instrument que el contingui.
4. El règim jurídic dels convenis s’estableix a l’art. 109 del mateix cos legal, Llei 26/2010,
que disposa que els convenis i els protocols tenen caràcter voluntari i s’han d’estipular en
termes d’igualtat entre les parts. En cap cas no els són aplicables les prerrogatives que la
legislació de contractes del sector públic atribueix als òrgans de contractació.
5. Les tarifes de preus públics per la utilització d’instal·lacions esportives municipals
s’especifiquen en l’annex de l’Ordenança general reguladora de preus públics vigent.
El paràgraf tercer de l’article 4t de l’esmentada Ordenança general preveu que per raons de
caràcter social, benèfic, cultural, esportiu, educatiu o d’interès públic, podran subscriure’s
convenis de col·laboració amb entitats o associacions sense ànim de lucre, que tinguin per
finalitat el desenvolupament d’activitats d’aquella naturalesa, en les que es fixin preus
públics fins a un 100 per 100 inferiors als previstos a l’annex de l’ordenança general
esmentada.
En el mateix sentit, l’article 44.2 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març estableix que “quan existeixin raons
socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’entitat (la Corporació
local) podrà fixar preus públics inferiors al límit previst en l’apartat anterior”.
D’acord amb aquesta previsió reglamentària i legal l’informe tècnic emès pel cap del Servei
en data 6 de novembre de 2015 proposa reconèixer i declarar l’interès esportiu que té per la
ciutat l’activitat de foment de l’esport base que realitzen els Clubs de bàsquet integrants de
l’entitat Badalona Bàsquet Base.
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6. L’article 6.2 de l’Ordenança general de preus públics requereix per a l’aprovació d’un
tipus de conveni com el que ens ocupa que “quedi constància en l’expedient de l’existència
de consignació suficient en els pressupostos municipals per fer front a les dotacions
oportunes per cobrir les diferències resultants respecte al cost del servei prestat o de
l’activitat duta a terme, si n’hi ha”.
En aquest sentit, l’informe tècnic emès pel cap del Servei en data 6 de novembre de 2015
disposa que atenent al tipus de necessitat i en atenció a la seva periodicitat “hi ha
consignació pressupostària suficient per atendre el funcionament ordinari i normal del servei
d’Esports durant aquest present exercici pressupostari”.
7. L’aprovació i atorgament de les bonificacions sobre preus públics per la utilització de les
instal·lacions esportives municipals es liquidarà durant l’últim trimestre de la temporada
d’acord amb l’article 7.2.2 de l’Ordenança general reguladora dels preus públics.
8. Cal sotmetre la proposta d’acord d’aprovació de la minuta del conveni marc de
col·laboració entre l’Ajuntament i els Clubs de bàsquet integrants de l’entitat Badalona
Bàsquet Base per al foment de l’esport base de la ciutat a l’exercici de la funció interventora
crítica o prèvia, en aplicació del què estableix l’article 214 del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
tot i que de l’adopció del present acord no es deriva estrictament reconeixement i liquidació
definitiu de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic ni ingressos per la
Corporació.
9. L’òrgan competent per l’aprovació de la minuta del conveni és el Ple de l’Ajuntament.
De conformitat amb l’article 6.2 de l’Ordenança general de preus públics que disposa que
“La Junta de Govern Local és igualment l’òrgan competent per a l’aprovació dels convenis
de col·laboració previstos a l’article 4.3 d’aquesta ordenança, i per a l’establiment o fixació
de les quanties dels preus públics concernits per a cada exercici a tenor dels acords”.
Com a conseqüència de les eleccions municipals celebrades en data 24 de maig s’escull un
nou consistori, i en dates 23 i 29 de juny es dicten resolucions d’alcaldia de delegació de
competències en els regidors i, posteriorment, en dates 20 i 28 de juliol s’aproven els
acords de Ple que configuren el nou cartipàs municipal. En particular, l’esmentat acord de
Ple de data 20 de juliol de 2015 deixa sense efecte la delegació del Plenari a la Junta de
Govern Local i a l’Alcaldia realitzada el dia 12 de juliol de 2011.
Vist que el nou cartipàs municipal no preveu la constitució de la Junta de Govern Local
Pública cal entendre que és el Ple de l’Ajuntament l’òrgan de govern competent per a
l’aprovació d’acords en relació amb matèries de la seva competència que havien estat
prèviament delegades a la Junta de Govern Local Pública.
Proposta d’acord
En conseqüència, no hi cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el Ple de
l’Ajuntament adopti la següent proposta i la converteixi en acord:
PRIMER.- RECONÈIXER i DECLARAR l’interès esportiu que té per la ciutat bressol del
basquetbol l’activitat de foment de l’esport base que realitzen els Clubs de bàsquet
integrants de l’entitat Badalona Bàsquet Base, d’acord amb el què disposa l’informe tècnic
emès pel cap del Servei d’Esports i Joventut en data 6 de novembre de 2015 en
compliment del requisit establert pel paràgraf tercer de l’article 4t de l’Ordenança general
reguladora de preus públics vigent i l’article 44.2 del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat
amb l’objecte social de l’entitat Badalona Bàsquet Base tal i com està determinat a l’article 2
dels seus Estatuts i també de l’acord de Ple de 24 de gener de 2002 que declara que
concorre interès públic local en l’endegament del projecte “Badalona Capital Europea del
Bàsquet” del qual el foment de l’esport base és una de les seves manifestacions.
SEGON.- APROVAR la minuta del conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de
Badalona i els Clubs de bàsquet integrants de l’entitat Badalona Bàsquet Base per al
foment de l’esport base de la ciutat, per l’aprovació i atorgament de les bonificacions sobre
preus públics per la utilització de les instal·lacions esportives municipals, que es liquidaran
durant l’últim trimestre de la temporada d’acord amb l’article 7.2.2 de l’Ordenança general
reguladora dels preus públics, que té el següent tenor literal:
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“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BADALONA I ELS
CLUBS DE BÀSQUET INTEGRANTS DE L’ENTITAT BADLONA BÀSQUET BASE, PEL
FOMENT DE L’ESPORT BASE A LA CIUTAT
A Badalona, el dia ------- de --------D'una banda, la senyora Maria Gallardo Borrega, regidora d’Esports de l'Ajuntament de
Badalona, en nom i representació de la Corporació municipal, segons les facultats que li
confereix per aquest acte l’acord de la Junta de Govern ---------------D'altra banda, les entitats:
 Club Maristes Ademar, domiciliada a Badalona, Dos de maig, 67, amb CIF: G58627696, representada per la seva presidenta Montserrat Torrices Girons (NIF:
52.211.912-A).
 Club Bàsquet Sant Josep, domiciliada a Badalona, pl. Rector Rifé, s/n, amb CIF: G62369897, representada pel seu president Salvador Chiva Navarro (NIF:
72.531.280-K).
 Badalona Bàsquet Club, domiciliada a Badalona, Sant Ramón, 38-40 amb CIF: G61119459, representada pel seu president Rosendo Gabara Cañada (NIF:
46.501.892-D).
 Associació Esportiva Badalonès, domiciliada a Badalona, Plaça del Gas, s/n, amb
CIF: G-61111282, representada pel seu president Manel Dunjó Coscollano (NIF:
38.720.792-Q).
 Associació Esportiva Sant Andreu de Natzaret, domiciliada a Badalona, Arnús, 1618, amb CIF: G-63011274, representada pel seu president José Pérez Carballo
(NIF: 33.819.428-K).
 Associació Esportiva Ronda, domiciliada a Badalona, Ronda Sant Antoni de Llefià,
Bloc 10, amb CIF:G-60923422, representada pel seu president Albert Tomás
Canalis (NIF: 53.061.829-R).
 Círcol Catòlic de Badalona, domiciliada a Badalona, Sant Anastasi, 2, amb CIF: G08713349, representada pel seu president Antoni Forteza Brugue (NIF: 46.707.729L).
 Associació Bàsquet Badalona, domiciliada a Badalona, plaça del Gas s/n amb CIF:
G63933634, representada pel seu president Josep Cifuentes Martinez (NIF:
38.717.897-L).
 Associació Esportiva Minguella, domiciliada a Badalona, Santa Madrona, 75, amb
CIF:G-59341040, representada pel seu president Lluis G. Pursals Arenas (NIF:
36.514.876-F).
 Associació Esportiva Escolar Col·legi Cultural Badalona, domiciliada a Badalona,
Plaça Marques de Barberà, 13, amb CIF: G-64897176, representada pel seu
president José Diaz Arnau (NIF: 38.667.168-M).
 Associació Esportiva Dosa, domiciliada a Badalona, Alfons XII, 111, amb CIF: G60668407, representada pel seu president Ramón Bosch Costa (NIF: 40.268.465
L).
Ambdues parts, es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal necessària per a la
signatura del present conveni de col·laboració, i
MANIFESTEN
I. L'Ajuntament de Badalona té interès en aconseguir la màxima participació ciutadana en
l’esfera de les activitats esportives col·laborant amb les associacions, clubs, escoles,
federacions, associacions de veïns i d’altres entitats públiques o privades presents en el
món de l’esport, amb la finalitat bàsica de fer realitat el dret social de tot ciutadà a
desenvolupar i exercitar les seves facultats físiques, intel·lectuals i morals, mitjançant un
fàcil i lliure accés a l’activitat física, al coneixement i a la pràctica de l’esport.
En aquest sentit, dóna compliment al que estableix l’article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBRL) quan diu que les Corporacions locals
afavoreixen el desenvolupament de les associacions per a la defensa dels interessos
generals o sectorials del veïns, els faciliten, la més àmplia informació sobre les seves
activitats i, en el si de les seves possibilitats, l’ús dels mitjans públics i l’accés als ajuts
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econòmics per a la realització de les seves activitats i impulsen la seva participació en la
gestió de la Corporació, en els termes de l’article 69.2 del mateix cos legal.
II. En termes generals la funció estratègica de la regidoria d’Esports en l’exercici de les
seves competències esportives, comporta una diversitat de tasques de coordinació,
planificació i policia administrativa, entre les que es troba la d’acordar una política de
subvencions mitjançant convenis que recolzin i suportin els programes i les activitats
esportives organitzades per l’associacionisme esportiu de la ciutat.
III. L’associació Badalona Bàsquet Base (BBB) està interessada en col·laborar fomentant
l’activitat esportiva i especialment l’esport del bàsquet, en consonància amb allò que
disposa l’art. 2 dels seus estatuts, que expressa que els seus fins són, entre d’altres,
organitzar activitats encaminades a promocionar l’esport del basquetbol i col·laborar amb
qualsevol institució o entitat, pública o privada i federació, per potenciar la pràctica de
l’esport en general i del basquetbol en particular.
Altres fins d’aquesta associació, d’acord amb el referenciat article 2, en relació a la
representació de les entitats que s’hi adhereixin són el de coordinar els Clubs i seccions de
bàsquet de les entitats adherides en tot allò en que intervinguin dues o més d’elles i
representar conjuntament els Clubs davant qualsevol institució o entitat, pública o privada i
federació, per tot allò que els Clubs conjuntament li deleguin, sense menyscabament dels
drets que cada Club i Entitat té per ella mateixa.
IV. Tant l'Ajuntament de Badalona com l’associació BBB i les entitats que la composen
coincideixen en la voluntat de participar i potenciar l’activitat esportiva, establint un marc de
col·laboració amb la finalitat d’arribar al nucli més ampli de població per la pràctica de
l'esport, i valorant positivament els precedents d'entesa entre l'Ajuntament de Badalona i els
Clubs de bàsquet de la ciutat, entre els que es situa l’acord de col·laboració, de data 9 de
març de 2004, sobre l’ajornament de deutes i activitats de foment a l’esport de base i,
l’acord de col·laboració, de data, 24 de novembre de 2008, de promoció de l’esport de
base. Així com, els diferents estudis elaborats pels grups de treball creats a l’efecte.
V. En data 9 d’octubre de 2014 es va constituir un nou grup de treball format per Rosendo
Gabara, Javier Villanueva i Albert Esteve com a representants dels Clubs associats a
l’entitat Badalona amb tècnics i representants de la Regidoria d’Esports i Joventut, que en
les diverses reunions celebrades a l’efecte han analitzat les diferents alternatives relatives a
l’estudi tècnic que hauria de servir com a base a la proposta per dur a terme totes aquelles
actuacions que incideixin en la millora del conjunt dels processos orientats a la promoció
del bàsquet i específicament a l’esport de base de la Ciutat de Badalona, per tal d’assolir
l’objectiu comú de fomentar la pràctica esportiva i els valors de l’esport com element de la
integració i el manteniment de la cohesió social.
Com a conseqüència de la feina del grup de treball, s’ha arribat a la confecció d’un nou
estudi tècnic amb les característiques i conclusions que s’adjunten com a annex 1 a aquest
conveni
VI. L’associació Badalona Bàsquet Base (BBB) ha presentat escrit amb la relació d’entitats
que signaran el present conveni considerant que acompleixen els criteris d’estructura
esportiva de club (establint el ventall de categories de Pre-mini a Sénior) i el criteri de no
vinculació a cap altra entitat o club basquetbolístic.
VII. L’article 4.3) de les Ordenances reguladores dels Preus Públics de Badalona,
estableixen que per raons de caràcter social, benèfic, cultural, esportiu, educatiu o d’interès
públic, podran subscriure’s convenis de col·laboració amb entitats o associacions sense
ànim de lucre, que tinguin per finalitat el desenvolupament d’activitats d’aquella naturalesa,
en les que es fixin preus públics fins a un 100 per 100 inferiors als previstos en l’annex de
l’ordenança vigent.
En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, de mutu acord, formalitzen el present
conveni segons els següents
PACTES
PRIMER.- OBJECTE DEL CONVENI
L’objecte del present conveni és acordar l’establiment d’un sistema d’indicadors, que
s’adjunta al present conveni com a annex 1, que posa de manifest la realitat esportiva i
social de les entitats i clubs esportius de la ciutat relacionats amb l’esport del bàsquet base,
amb el resultat de l’elaboració d’un estudi tècnic, l’execució del qual servirà de base
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objectiva per determinar el percentatge de bonificació que correspongui a cada entitat i que
serà d’aplicació a l’exercici següent.
L’esmentat sistema de valoració puntua i gradua la freqüència, el nombre i la intensitat dels
següents indicadors d’acord amb el document annex: nombre d’equips per categoria; tant
per cent d’equips dedicats al bàsquet femení; nombre i titulació dels entrenadors; grau
d’utilització mitjançant cessió d’ús regulada d’instal·lacions esportives municipals; quota
mitja satisfeta pels esportistes dels clubs atorgants; destinació o no de pressupost de
l’entitat al lloguer temporal de pistes no municipals;activitats de formació tècnica adreçades
als entrenadors; organització d’activitats esportives gratuïtes durant la temporada esportiva,
organització d’activitats socials gratuïtes durant la temporada esportiva, les revisions
mèdiques a càrrec de l’entitat, la participació en actes esportius organitzats pel propi
Ajuntament i per cada jugador/a que presenti una discapacitat igual o superior al 33%.
SEGON.- BENEFICIARIS DEL CONVENI
Els destinataris del conveni són les entitats signants en el ben entès que compleixen amb
els criteris d’estructura esportiva de club (contenint el ventall de categories de Pre-mini a
Sénior) i el criteri de no vinculació a cap altra entitat o club basquetbolístic que no sigui
l’entitat Badalona Bàsquet Base (BBB)
Les entitats que a partir de la signatura del present conveni i durant la seva vigència
s’adhereixin a l’entitat Badalona Bàsquet Base (BBB) i a més manifestin la seva voluntat
d’adhesió al present conveni hauran de sol·licitar aquesta adhesió de forma expressa. La
seva sol·licitud serà estudiada de forma conjunta per representants dels clubs associats a
l’entitat BBB i representants de la regidoria d’Esports; qui resoldrà sobre la idoneïtat i
conveniència de la mateixa i formularà una proposta per tal que es tramiti formalment la
seva adhesió.
TERCER.- PROCEDIMENT DE GESTIÓ
El sistema d’atorgament de les quantitats econòmiques en aplicació de l’estudi tècnic amb
la relació d’indicadors confeccionat de comú acord amb els clubs signants, comprendrà les
següents fases de procediment de gestió:
- A l’inici de la temporada esportiva els serveis de la Regidoria d’Esports lliuraran a l’entitat
Badalona, Bàsquet Base (BBB) un document a completar per part dels clubs associats,
beneficiaris del conveni, on constaran els indicadors acordats.
El document haurà d’anar signat pel president i pel secretari de cada club associat i
degudament segellat en totes i cadascuna de les seves pàgines.
- La informació declarada i recollida en aquest document, serà comprovada per part dels
organismes competents de l'Ajuntament de Badalona, per tal de verificar que les dades
aportades per l'entitat siguin correctes i verídiques.
Aquesta verificació constitueix una comprovació de l’adient ús dels fons públics rebuts pels
beneficiaris, la prova que els referits fons s’han aplicat a la finalitat per la qual es
concedeixen i acreditació dels compliment de les condicions imposades i dels resultats
obtinguts.
En aquest sentit, constitueix acte obligatori pels diferents Clubs que formen part de l’entitat
Badalona Bàsquet Base (BBB), sota la responsabilitat dels presidents de cada Club,
adjuntar al document, els justificants que a continuació es relacionen per a cada indicador:
1. Nombre d’ Equips i Bàsquet femení:
- Full degudament emplenat d’informació dels diferents equips:
 Els equips Federats es comprovaran mitjançant la seva inscripció a la Federació
Catalana de Bàsquet.
 Els equips no federats i/o d’escola es comprovaran mitjançant document acreditatiu de
pagament d’ assegurança esportiva de cadascun dels esportistes que en formen part, amb
la relació de noms i cognoms.
2. Titulació entrenadors:
- Originals i còpies de les diferents titulacions.
3. Cessió d’ús d’instal·lacions
- Memòria Econòmica de la instal·lació.
- Quadrant d’entrenaments i/o competicions de les temporades esportives.
4. Quotes esportistes:
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- Original i còpia de l’acte de l’ Assemblea o Junta de cadascun dels Clubs on consti l’
aprovació de les tarifes que s’aplicaran durant la temporada esportiva.
5. Despeses en pistes de gestió no municipal:
- Original i còpia del document acreditatiu de pagament en curs.
6. Activitats de formació tècnica:
- Transferència bancària realitzada pel Club conforme paga el/s títol/s oficial/s.
- Original i còpia del conveni o certificat de col·laboració amb la Federació Catalana de
Bàsquet.
- Original i còpia dels certificats d’assistència.
7. Activitats esportives i socials gratuïtes:
- Declaració dels president dels diferents clubs conforme es realitzen aquestes activitats
gratuïtes o original i còpia de l’acte de l’Assemblea o Junta on digui que es realitzaran les
activitats i que seran gratuïtes.
8. Revisions Mèdiques:
- Original i còpia del document acreditatiu de pagament en curs.
9. Jugadors amb discapacitat igual o superior a 33%:
- Original i còpia del certificat oficial del percentatge de discapacitat.
D’acord amb la documentació aportada, i prèvia comprovació per part dels serveis de la
Regidoria d’Esports, es procedirà a l’aplicació de l’estudi tècnic d’indicadors que servirà de
base objectiva per determinar el percentatge de bonificació i que serà d’aplicació a l’exercici
següent.
A partir dels resultats obtinguts i atenent a l’article 4.3 de la vigent Ordenança General
Reguladora dels Preus Públics i d’acord amb el pacte segon del present conveni, es
procedirà a tramitar l’expedient, mitjançant informe del servei d’Esports i Joventut de
l’aplicació de l’estudi tècnic i l’establiment de les bonificacions percentuals sobre les tarifes
per la utilització d’instal·lacions esportives, a l’àmbit de Govern, Economia i Hisenda, per tal
que validi i determini la tramitació a la Junta de Govern Local de proposta de bonificació per
la utilització d’instal·lacions esportives de cada exercici.
QUART.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT BADALONA BÀSQUET BASE I ELS CLUBS
ASSOCIATS INTEGRATS EN L’ÀMBIT D’APLICACIÓ SUBJETIVA DEL PRESENT
CONVENI
1.- Justificar el compliment dels requisits establerts en el present conveni i sotmetre’s als
actes de comprovació i control que determinin els serveis corresponents de l’Ajuntament.
2.- Donar suport actiu a l’Ajuntament en l’organització d’actes esportius d’interès públic com
per exemple la Copa Ciutat de Badalona de Bàsquet, les 24 hores de Bàsquet, etc.
3.- Durant la vigència del conveni qualsevol altra entitat que s’adscrigui a l’entitat Badalona
Bàsquet Base i que vulgui adherir-se al present conveni, haurà de sol·licitar expressament
aquesta adhesió, en aquest cas el grup de treball esmentat amb anterioritat, estudiarà la
sol·licitud i resoldrà sobre la idoneïtat i conveniència de la mateixa per tal que es tramiti
formalment la seva adhesió.
4.- Les entitats signants del present conveni hauran de reflectir en tota la propaganda
gràfica que editin el logotip de l’Ajuntament de Badalona.
5.- En el moment en que les entitats de referència hagin de renovar l’equipament dels
diferents equips que els integren, hauran de fer constar a la samarreta de joc el nom de la
ciutat de Badalona.
6.- Les entitats de referència hauran de complir amb les seves obligacions tributàries i no
tenir deutes amb l’Ajuntament, en els termes que estableix l’article 18 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (RGS).
CINQUÈ.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE BADALONA
1.- Aplicar l’estudi d’indicadors que s’annexa al present conveni i realitzar tots els tràmits
administratius necessaris relatius al procediment de gestió que estableix el pacte tercer.
2.- Vetllar pel compliment dels acords esmentats al present conveni.
SISÈ.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
La vigència del present conveni serà de quatre anys, a comptar des de la data de signatura
del mateix.
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En tot cas es podrà preveure la modificació i la pròrroga del present conveni per mutu acord
de les parts abans de la finalització del mateix, sense que la durada total de les pròrrogues
sigui superior a la vigència del període inicial i sense que en conjunt la durada total del
conveni de col·laboració pugui excedir els sis anys.
SETÈ.- RESOLUCIÓ DEL CONVENI
1.- L’Ajuntament es reserva, previ requeriment de compliment la potestat de resolució del
present conveni quan qualsevol de les entitats signants del present acord incompleixin, per
causes a elles imputables, el pacte Primer en qualsevol apartats.
2.- En tot cas l’Ajuntament té la potestat de resoldre motivadament el present conveni amb
totes o algunes de les entitats signants per motius d’interès públic o legals. La resolució
haurà d’ésser motivada i comunicada a les entitats amb 30 dies d’antelació.
3.- En cas que alguna entitat volgués resoldre unilateralment el conveni en la part que li
pertoca, haurà de comunicar-lo a la Regidoria d’Esports i Joventut amb una antelació
mínima de 45 dies. En cas de no fer-ho es donarà per resolt des del començament de la
temporada.
I, per tal que consti i causi els efectes pertinents, les parts s’afirmen i es ratifiquen en
aquest document que, en prova de conformitat, signen en dos exemplars en el lloc i la data
al començament indicats.”
“ANNEX 1
SISTEMA D’INDICADORS
L’esmentat sistema de valoració puntua i gradua la freqüència, el nombre i la intensitat
d’uns indicadors inherents a la realitat dels diferents clubs de basquetbol de la ciutat que es
defineixen a continuació:
1 ) Nombre d’equips, s’estableix una puntuació que s’associa a cadascun dels equips de
bàsquet que un club pot tenir: (màxim 2 equips x categoria masculina i 2 equips x categoria
femenina).
Punts
Nombre d'equips
Sènior
0,25
Sots-21
0,25
Júnior
1
Cadet
2
Infantil
2
Pre-infantil
3
Benjamí
3
Aleví
3
Mini
3
Mini mixte
3
Pre-mini
3
Pre-mini mixte
3
Escola
3
Bàsquet femení, s’estableix una puntuació en funció del percentatge d’equips femenins que
l’entitat té en relació al total d’equips:
Bàsquet femení
Punts
Cap
0
més de 0 fins 24%
1
més de 24 fins 49%
2
més de 49 fins 74%
3
més de 74 fins 99%
4
100 %
6
3) Titulació entrenadors:
3.1) Titulació entrenadors d’àmbit federatiu, s’associa una puntuació en funció de la
titulació federativa dels entrenadors de l’entitat:
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Entrenadors

Punts

Iniciació

0,10

1r Nivell

0,25

2n Nivell

0,25

Superior

0,50

3.2) En el cas que la titulació sigui d’àmbit d’ensenyament i atenent als cicles
d’ensenyaments esportius de bàsquet, s’associa una puntuació en funció de les titulacions
d’ensenyament de la modalitat de bàsquet dels entrenadors de l’entitat:
Entrenadors
Punts
Certificat de primer nivell de bàsquet (380
hores)

0,25

Tècnic Esportiu en Bàsquet (610 hores)

0,25

Tècnic Esportiu Superior en Bàsquet (765
hores)

0,50

3) Cessió d’ús instal·lacions municipals, s’associa una puntuació en funció de la
disponibilitat dels clubs d’instal·lacions esportives municipals cedides:
Gestió instal·lacions municipals
Punts
Si
0
No
2
5) Quotes esportistes, s’estableix un puntuació en funció de la quota mitjana que satisfan
els esportistes de l’entitat:
Quotes
Punts
fins a 400 €
7
de 401 fins a 450 €
4
de 451 fins a 500 €
3
de 501 fins a 550 €
2
de 551 fins a 600 €
1
mes de 601€
0
6) Despeses en pistes de gestió no municipal, s’estableix un puntuació per aquelles entitats
que fan ús d’instal·lacions esportives no municipals:
Despeses pistes no gestió Ajuntament
Punts
Si
1
No
0
7) Activitats formació tècnica, s’estableix una puntuació per aquelles entitats que fomentin
la formació tècnica dels seus entrenadors, mitjançant el pagament de la titulació oficial de
bàsquet, la col·laboració en l’organització de cursos de formació o assistència a tallers de
formació o clínics de la Federació Catalana de Bàsquet:
Activitats formació tècnica
Punts
Pagament del títol oficial de Bàsquet dels Clubs als seus
entrenadors (independentment del nombre de títols oficials
1
pagats, s’atorgarà només 1 punt x temporada al/s Club/s que
fan el pagament)
Col·laboració del Club en l’organització d’un curs de formació
0,50
de la Federació Catalana de Bàsquet
Certificats d’assistència a tallers de formació o clínics de la
0,50
Federació Catalana de Bàsquet (màx. 2 punts)
8) Activitats esportives gratuïtes, s’estableix una puntuació per aquelles entitats que
organitzen activitats esportives gratuïtes al llarg de la temporada:
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Activitats Esportives Gratuïtes
Punts
Si
1
No
0
9) Activitats socials gratuïtes, s’estableix una puntuació per aquelles entitats que organitzen
activitats socials gratuïtes al llarg de la temporada:
Activitats Socials Gratuïtes
Punts
Si
1
No
0
10) Revisions mèdiques esportistes, s’estableix una puntuació en relació a l’oferta de
revisions mèdiques que s’ofereixen a càrrec o no de l’entitat:
Revisions mèdiques esportistes
Punts
A càrrec de l'entitat
1
A càrrec dels esportistes
0
11) Participació en activitats esportives organitzades des del propi Ajuntament, s’estableix
una puntuació per la participació dels diferents equips dels Clubs als següents actes
organitzats per l’Ajuntament: Trobades Escoles de Bàsquet; 24 hores de Bàsquet. Diada de
Minibàsquet; Copa Bàsquet Sènior: Memorial Joan Serna; Copa Badalona Minibàsquet:
Memorial Andreu García Batlle:
Participació en activitats esportives organitzades des
Punts
de l’Ajuntament
Infantil-Sènior masculí i femení (màx. 4 punts)
0,25
Escola-preinfantil masculí i femení (màx. 6 punts)
0,25
12) Per cada jugador/a pertanyent als diferents Clubs associats i que presenta una
discapacitat igual o superior al 33%.
Per cada jugador/a amb una discapacitat igual o superior 33%
Per cada jugador/a amb una discapacitat igual o superior 33%

Punts
1”

TERCER.- CONDICIONAR l’aprovació de la minuta del conveni marc de col·laboració a la
creació d’una aplicació pressupostària per l’any 2015 dotada amb la quantia de 69.033,97
euros que és l’import equivalent a les bonificacions en els preus públics que aplicarà
l’Ajuntament en execució dels indicadors tècnics que preveu aquest conveni marc de
conformitat amb l’informe tècnic emès pel cap del Servei d’Esports i Joventut en data 20 de
novembre de 2015 i d’acord amb el què regulen els articles 4t i 6è de l’Ordenança general
quan preveuen que per raons de caràcter social, benèfic, cultural, esportiu, educatiu o
d’interès públic, podran subscriure’s convenis de col·laboració amb entitats o associacions
sense ànim de lucre, que tinguin per finalitat el desenvolupament d’activitats d’aquella
naturalesa, en les que es fixin preus públics fins a un 100 per 100 inferiors als previstos a
l’annex de l’ordenança general esmentada.
SENYOR FERNÁNDEZ: Jo vull intervenir sobre aquest punt, però com que el següent punt
parla del mateix, potser que unifiquem les intervencions.
SENYORA ALCALDESSA: Que les votem les dues alhora proposa vostè?
SENYOR FERNÁNDEZ: Que les debatem i les votem les dues alhora.
SENYOR ALCALDESSA: alguna objecció sobre la proposta del portaveu del Partit
Popular?
SENYOR FERNÁNDEZ: Només una d’ordre. Abans d’entrar en la intervenció dels grup
polítics ens agradaria que se’ns expliqués per part del govern el punt, donat que és una
urgència i no hem tingut la informació a temps, que s’expliqui.
SENYORA GALLARDO: Efectivament no hem tingut temps, aquest és l’últim Ple que tenim
per aprovar subvencions, bonificacions etc. Com dèiem anteriorment, el BBB està
composat per més d’onze entitats, està integrat per onze entitats que desenvolupen
l’esport, el bàsquet base a la ciutat. Aquestes bonificacions que es concedeixen són en
mesura que aquests clubs fomentin l’esport base en un pla d’igualtat entre tots els equips.
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Perquè pugin facilitat aquesta pràctica els equips paguen menys per l’ús de les
instal·lacions esportives. I aquesta és l’explicació que portem i que a més, és la mateixa
que altres anys i que no té cap novetat respecte a aprovacions anteriors de les subvencions
i de les bonificacions que reben les BBB, Badalona Bàsquet Base per al desenvolupament
de l’esport de la ciutat.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: A parte de que viene como urgente, yo tengo una duda
porque existe la Fundación Europea del Básquet que entre los objetivos tiene: ayudar en el
mantenimiento del pabellón, ayudar la Sociedad Anónima Deportiva Joventut y además
promocionar el básquet de base. Y he visto en las cuentas 2014 del básquet que existe una
partida para esta asociación o para el básquet en general. Mi pregunta al equipo de
gobierno es ¿Por qué existe una partida en el Ayuntamiento para el básquet base, que no
me parece mal que exista, si a través de la Fundación Europea del Básquet se puede
ayudar a estas entidades?
SENYORA GALLARDO: En qualsevol cas això de la Fundació és quelcom que s’està
mirant i això de la doble via del BBB que en aquest cas és una de les entitats o suma
d’entitats que formen part de la Fundació, reben per allà una partida també per al foment de
l’esport base, en aquest cas del bàsquet. I per la via de l’Ajuntament, de l’administració, és
a través de bonificacions en l’ús de les instal·lacions, de les taxes que han de pagar per l’ús
de les instal·lacions no reben subvencions sinó que reben una bonificació. En el cas
d’entitats que no fan ús d’instal·lacions, el que es fa és facilitar-los la formulació o al petició
de subvencions.
SENYORA ALCALDESSA: En tot cas, abans de passar la paraula a algun altre grup, afegir
a la seva pregunta que és evident i de fet es va plantejar en la primera reunió que vam fer
del Patronat de la Fundació Europea del Bàsquet, una mica aquesta estranyesa, el fet que
hi hagués una duplicitat, que les entitats estaven subvencionades, duplicitat de camins, no
estan subvencionades pel mateix, sinó que d’una banda estan subvencionades per la
Fundació directament i de l’altra per l’Ajuntament. Això ja fa un anys que és així i d’alguna
manera sí que nosaltres, amb les reflexions que fem a partir de l que vam estar discutint al
Patronat i de la pròpia àrea, que d’alguna manera són moltes les coses que s’han de
reordenar en el tracte i en la relació entre les entitats i l’Ajuntament, ja analitzarem si convé
que hi segueixi havent dos camins o convé que tot es vehiculi per un sol espai. Però en tot
cas, el que no podíem fer de cap manera és deixar sense subvenció aquest any, perquè
d’alguna manera estem tancant l’any 2015 i les entitats compten en aquests diners, moltes
vegades són diners que ells ja han gastat prèviament i que els necessiten per poder seguir
funcionant. Per tant, els canvis que hi pugui haver seran debats de futur, però ara ens toca
tancar el 2015 i no deixar a l’estacada, en absolut, a les entitats. Per això, la justificació de
la urgència anava per aquí. I ha alguna altra intervenció sobre aquest tema?
SENYOR FALCÓ: Nosaltres, tenint en compte que estem en la mateixa situació que abans,
ho hem d’aprovar, ens agradi més o ens agradi menys l’explicació, el contingut els diners,
que seran bonificats etc. Per tant, nosaltres hi votarem a favor i si es vol fer un debat sobre
les bonificacions que reben les entitats per l’ús de les pistes es pot fer, però ha de ser en
un altre entorn. Fóra bo fer-lo al més aviat possible perquè ara estem a final d’exercici, i si
el volem fer fem-lo al més aviat possible. Però em sembla que aquest ha estat un sistema
utilitzat reiteradament per l’Ajuntament des de fa molts anys en virtut de les ordenances
fiscals que tenim i que ha estat un sistema de funcionament que més o menys ha permès a
les entitats anar pagant per utilitzar per equipaments esportius però al mateix temps rebent
una ajuda en forma de bonificació.
SENYOR GUIJARRO: Sí, és una miqueta la línia argumental que hem utilitzat abans, el
que passa és que des del nostre grup ens resulta preocupant no ja que arribi d’urgència al
Ple i de la manera que arriba, és que l’entitat Badalona Bàsquet Base segur que no té idea
del contingut d’aquest conveni, jo dubto molt, bé, poso la mà al foc, que desconeixen quin
percentatge de bonificació i amb quants diners s’està bonificant als diferents clubs de la
ciutat per la despesa de pistes que fan. I quan fem un conveni i quan conveniem una cosa
que portem anys conveniant, la pròpia paraula de conveni parla que ambdues parts hem de
tenir coneixement del contingut i em consta que no el tenen, i és certament preocupant.
Segon, s’ha comentat abans, la partida de subvencions en un pressupost en pròrroga és la
mateixa que hi havia, si no vaig errat, si ara entren dins del conveni dues entitats més, si no
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la regidora em corregirà, per què la partida està disminuïda en gairebé quatre mil euros.
Disminuïm quatre mil euros i entren dues entitats més. Bé, són qüestions de criteri que no
són arbitraris, perquè aquí les entitats s’hi juguen les garrofes amb això, són entitats amb
molts nens i nenes, que fan molt d’esport, que fan molta ciutat, que fan molta ciutat, i que
les estem menystenint. I de veritat, per responsabilitat de nou, votarem a favor, perquè les
entitats necessiten aquests diners, i necessiten pagar pistes, necessiten pagar federacions,
necessiten pagar arbitratges. Però en el tema del procediment de subvencions en l’àmbit
esportiu, de veritat, i si de cas m’ofereixo fins i tot a ajudar, però crec que de cara al proper
exercici s’ha de fer millor i amb més transparència.
SENYOR FERNÁNDEZ: Gràcies. Jo donaré dades que jo crec que són importants per
aquest debat, aquest és el segon capítol de subvencions avui que debatem una cosa que jo
crec que hi ha hagut mala gestió a l’hora d’abordar-lo. Primer, aquest conveni que avui
aprovem fa sis mesos que està redactat i que està negociat i consensuat amb el BBB,
aquest conveni es va acabar de redactar i es va acabar, no de firmar perquè s’havia de dur
a Ple i no va donar temps, però aquest conveni està tancat des de fa sis mesos, i està
l’entitat que ho pot corroborar, perquè a més a més està negociat, les aportacions que van
fer estan recollides en el conveni, i per tant, és un conveni que sí que coneixen les entitats i
que està acordat. Però han passat sis mesos perquè el portéssim a Ple, i jo penso que
l’important d’aquest dictamen no és tan el conveni, que ja estava fet, sinó la quantitat de
diners que acompanyen aquest conveni i que és la quantitat de diners que ara les entitats
percebran i que és una quantitat inferior, és una quantitat de diners inferior a la que altres
anys han rebut aquestes entitats. Amb l’agreujament, que ja ho ha dit el portaveu del Partit
Socialista, que se sumen dues, una o dues entitats més a aquest grup d’entitats de bàsquet
base de la ciutat, en conec un que és l’escola Cultural, més un altre més. Per tant, alguna
cosa ha passat o en alguna cosa s’ha gastat l’àrea els diners perquè, torno a repetir, aquet
any hi havia diners de sobra i més diners que mai per a les entitats esportives de la ciutat.
Quan jo vaig marxar vaig deixar més diners que mai per a les entitats esportives d’aquesta
ciutat, i això no és una dada que jo m’inventi, això és una dada objectiva que estava reflectit
en els comptes d’aquell moment. I alguna cosa ha passat amb aquests diners que hem dut
a aprovació, que han portat vostè a aprovació en aquest Ple dues convocatòries de
subvencions, o dues adjudicacions de subvencions, totalment rebaixades a la xifra que es
va presentar l’any passat. Per tant, jo crec que el govern ha de donar una explicació a per
què aquest any es donarà menys subvenció a les entitats esportives d’aquesta ciutat. Per
què? O què s’ha fet amb aquests diners, perquè hi havia, torno a repetir, més diners que
mai. I també ha de donar explicacions de per què, després de sis mesos de govern,
després de sis mesos de govern, no s’ha dut això a un Ple, quan les entitats estan jo crec
que desesperades, amb una situació econòmica difícil i quan a més, l’Ajuntament té a final
d’any rebuts per l’ús de les pistes i aquestes entitats necessiten els diners per pagar
aquests rebuts. Per tant, jo crec que aquí el govern, que avui ha pecat no només de poca
transparència sinó d’opacitat absoluta, opacitat absoluta, perquè són set dictàmens que
porta d’urgència aquest govern, set, i un d’ells és quelcom tant important com les
subvencions a les entitats esportives.
SENYORA GALLARDO: És obvi que avui és el dia de lluir-se i està clar que a mi m’encanta
que tothom ens vulgui ajudar i que no ens permetin ni tan sols aprendre de tot el que
vostès, uns i altres, sincerament, han fet bé durant tantíssims anys de govern. Les entitats
cobraran la diferència de dos mil vuit-cents euros menys, o quelcom menys, dels noranta
mil previstos, als vuitanta-sis mil set-cents euros. Efectivament hi ha dues entitats més que
s’incorporen. Però és que aquesta partida, en qualsevol cas, no sé on estava, jo no m’he
gastat res. Jo el que sé és que vostè diu una cosa i jo en comprovo una altra en el
Departament, i el Departament no tenia ni un euro, ni un euro per a res. És més, no he
volgut entrar a sac respecte de les subvencions, les que parlàvem abans, les que no s’han
aprovat per responsabilitat de l’oposició perquè òbviament no podien deixar a final d’any
que la ciutadania patís aquesta desídia, aquesta inexperiència, aquesta falta de
responsabilitat del govern actual, això que no ens prenem les coses seriosament etc. Bé
vostès sabran el que estan fent, la demostració vindrà d’aquí els mesos que siguin. El que
estava clar és que vostès no havien consignat partida per a les subvencions, i això és així,
simplement en el paper, i això és una realitat, i això és una realitat. És més, el conveni del
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BBB no hi era, nosaltres hem introduït indicadors en el conveni d’igualtat, indicadors per a
les persones amb discapacitat. Per favor, hem hagut d’entrar d’urgència aquest expedient
perquè s’acabava l’any, s’acabava l’any, no sé on estava, on estava Juan? Vostès
s’agafaran sempre a què no ens han fet el traspàs, doncs és una realitat, una part és
aquesta realitat, però res més, això és el de menys, el que està clar és que la
desorganització que hi ha en el departament ha portat un cert caos en l’execució de
determinats compromisos que vostès van adquirir amb la ciutadania, que vostès han
adquirit, no el nou govern. Nosaltres no hem modificat absolutament res excepte aquests
elements que jo acabo de comunicar del conveni, del conveni anterior, perquè aquest
conveni no és nou, el conveni entre l’Ajuntament i el BBB ve del 2008, no és absolutament
res nou, i estava ja caducat en el 2014, per què no el van aprovar vostès? Des de mitjans
del 2014, el podien haver aprovat perfectament sense necessitat d’esperar a no sé quina
cosa. Per tant, la partida és d’uns dos mil tres-cents euros menys, aquesta és la diferència.
SENYOR FERNÁNDEZ: Evidentment que replicaré, perquè hi ha quelcom pitjor que les
mentides i són les mitges veritats. Vostè reconeix que hi ha menys diners, que va a atorgar
vostè menys diners, per tant, ja és una avançament, que vostè reconegui que hi ha menys
diners que atorga. Però és que jo no m’invento les coses senyora Gallardo, jo no m’invento
les coses, i aquí, en les actes d’aquest Ple pot comprovar com en el mes d’abril o en el mes
de març, no recordo bé, es va fer una modificació pressupostària per augmentar les
subvencions d’entitats esportives. No m’ho invento jo, està a les actes, no són fets
subjectius, són fets objectius i per tant, pot vostè comprovar-ho. El conveni, senyora
Gallardo, va caducar al 2014, i ens vam donar de temps aquests sis mesos que anaven de
gener a juny per renovar aquest i per acordar un nou conveni que no es diferencia molt de
l’anterior. Hi ha aportacions noves del BBB i vostè pot parlar amb l’entitat que li corroborarà
com nosaltres vam tancar aquest conveni o vam mig tancar, però que estava pendent d’una
aprovació plenària. I senyora Gallardo, acabo de parlar ara mateix amb les entitats del
bàsquet, li ho puc ensenyar ara quan acabem el Ple, no li ensenyo ara perquè tampoc vull
posar en un compromís a les entitats, però acabo de parlar ara mateix i m’acaben de dir
que s’han assabentat d’això que aprovem avui avui mateix i sense marge de negociació.
Ara quan acabem el Ple li ho ensenyaré, perquè això és el que m’acaben de dir les entitats
de bàsquet. No hi ha comunicació i no hi ha transparència en aquest sentit senyora
Gallardo, i per moltes mitges veritats que vostè digui, les mentides tenen les potes molt
curtes.
SENYORA ALCALDESSA: El que puc dir com a membre del govern, és la quantitat d’hores
que s’han dedicat al contacte amb les entitats. Per tant, en tot cas el diàleg amb les entitats
esportives ha estat intens des del primer dia de començar el govern. I per tant, evidentment,
crec que el panorama d’opacitat i de no diàleg que vostès estan presentant crec que no
s’ajusta en absoluta al que realment és la realitat de la feina de la Regidoria amb les
entitats. De tota manera, tot evidentment és matisable i es poden demostrar les coses amb
fets. Crec que la regidora també ho estava demanat, ara li passaré la paraula. Sí que és
cert que ens hem trobat amb moltes coses que un a cosa són les promeses i les altres són
els fets concrets.
SENYOR GUIJARRO: Jo certament la meva intervenció pretenia ser constructiva, i de fet
torno a dir que s’ha aprovat l’anterior favorable que hem fet per responsabilitat, i s’ha votat
aquest pel mateix. No m’esperava molts cops a l’esquena però tampoc m’esperava que
votar a favor signifiqués l’enfado de la regidora. En aquest sentit, jo no entraré a debatre si
el diàleg està sent fluït o no, ni si s’està menystenint les entitats o no. Entenc que cap
servidor públic dels que estem aquí tenim com a objectiu el fet de menystenir les entitats. El
que sí que és cert i és un fet i em dol com a persona d’esport i de bàsquet d’aquesta ciutat
que sóc, és que les entitats se n’assabentin avui de quin és el contingut d’aquest conveni,
més que res perquè estan citades aquests divendres a dos quarts de dues, serà llavors
quan els ho comuniquin de manera oficial. I això, crec que és una fet que hem de posar de
manifest i que entenc que podem entre tots solucionar, no ho veig un problema. Però
certament fa lleig que les entitats s’hagin d’assabentar per un whatsaap de la realitat que
estem patint i que estiguin convocades, reitero, divendres a dos quarts de dues, reitero, i
això és cert. Amb la qual cosa, continuo reiterant que votarem, per responsabilitat, que sí,
que és cert que nosaltres considerem pecata minuta dos mil sis-cents euros, però dos mil
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sis-cents euros de menys en un conveni en el que a més entre dues entitats, entitats com
l’AD Ronda, que haurà de pagar molts diners en pistes al barri de Llefià amb famílies
becades com té aquest entitat, certament són diners. I crec que amb això tots els que
estem aquí hem de ser sensibles. Entenc que es corregirà per propers exercicis i que entre
tots mirarem de fer-ho millor, però crec que és un tema que havíem avui de deixar de
manifest en aquest Ple.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor, 27.
II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
Mocions dels Grups Polítics Municipals
1. Moció que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa, en defensa de la qualitat de l'aire, contra el frau en les emissions,
per la planificació de la mobilitat i per l'impuls de la modernització tecnològica de la
indústria Catalana de l'automoció.
El 19 de setembre va esclatar la crisi per la manipulació de les emissions de NOx de
determinats motors dièsel destapada per les autoritats nord-americanes que van posar de
relleu que el motor d’alguns models del grup Volkswagen superaven maliciosament les
inspeccions tècniques mitjançant un software que detectava que s’estava realitzant una
inspecció.
Aquesta crisi es produeix en un context de batalla comercial entre la tecnologia dels motors
dièsel (on les companyies europees disposen d’avantatge) i els motors de gasolina (amb
avantatge nord-americà i japonès). La tecnologia dièsel té la problemàtica d’unes majors
emissions de partícules i de NOx (que en concentracions altes poden afectar a la salut) i la
tecnologia dels motors de gasolina té la problemàtica de la major emissió de CO2 (gas
causant del canvi climàtic).
Davant d’aquesta situació d’engany i riscos ambientals, els poders públics democràtics han
d’intervenir evitant que les medicions siguin falsejades, garantint els drets dels consumidors
i sancionant amb fermesa als directius responsables del frau.
Així mateix cal d’establir calendaris i terminis realitzables però ambiciosos que propiciïn que
la indústria innovi tecnològicament reduint les emissions de tot tipus de vehicles, alhora
que, en paral·lel, es desenvolupen per part de l’administració les inversions necessàries per
millorar la qualitat i l’abast del transport públic; així com per implementar una planificació de
la mobilitat de les persones i les mercaderies orientada a minimitzar i optimitzar els
desplaçaments.
A Catalunya, l’automoció és la tercera activitat industrial més rellevant, genera el 7% del
PIB català, i hi treballen entorn a 100.000 persones (entre llocs de treball directes i
indirectes) tractant-se d’una indústria que proporciona ocupació estable i de qualitat.
L’administració ha de vetllar per la salut de les persones i per la qualitat de l’aire i, al mateix
temps ha propiciar que les companyies realitzin les innovacions tecnològiques que
garanteixin la continuïtat del teixit industrial català evitant-ne la seva deslocalització.
Per aquests motius el grup municipal d’ICV-EUiA proposa al ple l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Exigir a la Comissió Europea, al Govern de l’Estat i al grup Volkswagen la màxima
transparència sobre els fets ocorreguts i que es depurin responsabilitats i es sancionin els
directius responsables.
Segon.- Exigir al grup Volkswagen que proporcioni tota la informació als consumidors
afectats i que assumeixi la totalitat del cost de les reparacions que calgui realitzar.
Tercer.- Instar a la Comissió Europea i a l’Estat perquè verifiquin els sistemes de medició
de les emissions, garantint que es compleix la normativa vigent de limitació d’emissions i de
protecció de la qualitat de l’aire.
Quart.- Instar a l’Estat i la Generalitat a realitzar el seguiment institucional necessari per
garantir que es porta terme el Pla Industrial vinculat a la inversió 3.300 milions a Catalunya
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ja anunciada pel grup Volkswagen; i que es manté el compromís de manteniment dels llocs
de treball i que es continua avançant en la conversió en plantilla dels contractes d’ETT.
Cinquè.- Instar a l’Estat i la Generalitat a impulsar una Política Industrial i d’I+D+i orientada
a la modernització i a la innovació tecnològica en el camp de l’automoció, com a sector
estratègic de l’economia catalana i del teixit industrial del país.
Sisè.- Instar a l’Estat i a la Generalitat a millorar la planificació de la mobilitat i a
pressupostar adequadament les inversions necessàries per millorar el transport públic a
Catalunya, atès que la reducció del trànsit rodat és la política més efectiva per reduir les
emissions.
Setè.- Iniciar els treballs per adoptar/revisar/reforçar el Pla de Mobilitat del nostre municipi
orientant-lo a minimitzar els desplaçaments amb vehicle privat i a reforçar i facilitar els que
es realitzen a peu, en bicicleta i en transport públic.
Vuitè.- Traslladar aquesta resolució als governs de l’Estat i Generalitat.
SENYOR MAÑAS: Gràcies, amb molta brevetat. Alguna vegada s’ha manifestat en aquest
Ple que toca parlar dels problemes que afecten a la ciutat de Badalona. Intentaré explicar el
perquè aquest problema afecta molt a la ciutat de Badalona. Molt sovint demanem
transparència, avui hem parlat d’opacitat, hem parlat de rendició de comptes, són paraules
que s’utilitzen en aquest Saló de Plens, que utilitza la ciutadania, i jo crec que aquest Saló
de Plens també és competent per demanar-li transparència i totes les explicacions
possibles a una de les principals empreses europees. Per què ens afecta a la ciutat de
Badalona? Doncs perquè som milers els ciutadans i les ciutadanes de Badalona que han
estat en aquests moments enganyats pel grup automobilístic Voslkswagen. Perquè aquest
Ajuntament, des de l’any 2003 si no erro la data, ha bonificat en cinquanta mil euros a
vehicles marca Vollkswagen pel seu baix nivell de CO2, i fa tres setmanes van descobrir
que també hi havia hagut un frau en les emissions de CO2. I perquè exigim que sigui el
grup Volkswagen i no els consumidors i les consumidores i també aquells que estan a la
ciutat de Badalona, els que hagin de pagar les reparacions del seu motor. Dir-los també
que com a Ajuntament hem comptabilitzat les ajudes, les bonificacions fiscals que han
tingut els vehicles Volkswagen per les baixes emissions de CO2. Dir-los que com a
Ajuntament la vam encertar amb el suport dels grups municipals aquí presents quan vam
canviar els criteris en les ordenances fiscals, que encara no hem fet l’aprovació definitiva,
de canviar i modificar el tema de les bonificacions per emissions. I dir-vos que com a
Ajuntament estem demanant al grup Volkswagen tota la informació per poder determinar
quines ajudes, quines bonificacions fiscals realitzades a vehicles Volkswagen al llarg
d’aquests anys han estat fraudulentes. Però dir-vos també que aquesta moció parla de
dues qüestions que són molt importants. Una que mai podem oblidar a Catalunya, i és que
la indústria automobilística és una indústria molt important a Catalunya. Per tant, no és
només responsabilitat ni competència dels privats, sinó també dels poders públics i de
l’Ajuntament de Badalona impulsar mesures per la modernització de la indústria
automobilística, imposar plans de competitivitat per a la indústria automobilística, i aspirar a
què la planta de Seat a Barcelona, a Martorell, segueixi sent referent mundial de la indústria
automobilística, però de la fabricació de nous vehicles menys contaminants. I un segon
element, que no és una moció cofoista, li posa també deures al govern municipal. Aquest
govern ha de revisar el Pla de mobilitat, aquest govern ha de consensuar un nou pla de
mobilitat, i aquest govern, amb el consens de totes les forces polítiques i de la ciutadania,
s’ha de posar les piles per complir els objectius que d’aquí a molt poquet, d’aquí menys
d’un mes, sortiran a la cimera de París en quant a reducció d’emissions de CO2 i de gasos
d’efecte hivernacle. És una moció que creiem que està escrita en positiu, és una moció que
no ha de molestar a ningú i és una moció que no només com a grup, sinó com a govern,
esperem que tingui el recolzament majoritari dels grups aquí present.
SENYORA ALCALDESSA: Molt bé, doncs comencem el torn d’intervencions i si volen dir
també la intenció de vot. Senyor López.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Ciudadanos se abstiene en la moción porque sí que está de
acuerdo en algunas cosas que se citan en los acuerdos, como que haya la máxima
transparencia y que se cumpla la ley, que se regulen las emisiones, que se controlen etc.
Pero es una contradicción exigir cierta responsabilidad a los directivos máximos del grupo
Volkswagen a asumir la totalidad el coste de según qué cosas y luego pedirle que lleve a
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cabo el plan industrial vinculado a una inversión de tres mil tres-cientos millones a
Cataluña. Yo creo que es una contradicción y por lo tanto el voto de Ciudadanos será una
abstención.
SENYOR FALCÓ: Bé, ens sembla que aquesta és una moció que quan la vam començar a
llegir vam pensar que diria alguna cosa al respecte d’un altre dels anuncis que ha fet aquest
govern i que va aconseguir alguns titulars de premsa, sobre exigir a Volkswagen que
retornés cinquanta-vuit mil euros a l’Ajuntament de Badalona en funció de les bonificacions
que l’Ajuntament de Badalona havia fet als vehicles que havien pretesament emès d’acord
amb el que les ordenances fiscals preveuen menys partícules CO2 a l’atmosfera i per tant,
eren beneficiàries d’aquesta bonificació. Ens hem torbat amb una moció genèrica,
generalista i jo crec que amb una mica de postura d’intentar quedar bé, però no anant al
fons de la qüestió és si l’Ajuntament de Badalona pot fer el que el govern va demanar o va
anunciar que faria. Pot l’Ajutnametn de Badalona demanar-li a Volkswagen que retorni
cinquanta-vuit mil euros de bonificacions en l’impost de vehicles de tracció mecànica dels
ciutadans de Badalona? No, no pot fer-ho. Per tant, ens trobem al davant d’una moció que
diu moltes coses genèriques, però que oblida la fonamental, o en tot cas, no en parla. Ara
ens explica el regidor que ha fet una petició a Volkswagen perquè li doni tota la informació,
suposo que Volkswagen deu estar súper tremolosa i preparant els papers d’aquesta
informació que ens ha de donar. Però ja li dic jo, l’Ajuntament només li pot reclamar als
ciutadans que han estat bonificats en l’impost de vehicles de tracció mecànica, i són els
ciutadans que li han de reclamar a Volkswagen el retorn de les quantitats que els hagin
bonificat, això és així, és així. Per tant, una altra vegada, com fa una estona en aquest Ple,
ens trobem amb anuncis que no són certs, i amb mocions que pretenen potser a alguns
prendre’ls en número, prendre’ls el pèl, explicar-los una realitat que no és, dir que serem
molt valents amb Volkswagen, per després, en el fonamental, en el que nosaltres hem
anunciat i en els titulars que nosaltres hem tret, deixar passar. A casa del ferrer cullera de
fusta, que diuen, perquè clar, tots els enunciats són, exigir, instar, instar, tothom ha de
canviar el món, i nosaltres? Nosaltres no, nosaltres, iniciar un procés per veure si adoptem
o revisem o reforcem el Pla de mobilitat, del qual ni tan sols hem estat capaços de resoldre
les al·legacions que es van presentar en el seu moment. Hi ha un seixanta per cent de les
emissions a l’atmosfera badalonina que són producte del trànsit que passa per l’autopista,
però un altre 40 % és producte de la nostra pròpia gestió, allà on nosaltres podem incidir. El
Pla de millora de qualitat de l’aire, del qual aquesta moció no en parla, sí que parla, sí que
parla del món mundial però no parla del Pla de millora de la qualitat de l’aire, ens defineix
que les ciutats poden crear zones urbanes d’atmosfera protegida, que poden bonificar la
zona blava als vehicles que facin menys emissions. Vostès han presentat un projecte
d’ordenances fiscals que en el preu de la zona blava no hi diu res, crec. Que ha
d’assenyalar uns perímetres a l’entorn de les escoles, per evitar que hi hagi tants cotxes.
Que parla d’una xarxa pedalable interurbana. És a dir, de les coses que realment nosaltres
com a ciutat podem fer per mirar de reduir les emissions. Jo, aquesta és una moció que
nosaltres l’aprovarem, és un sí crític, perquè no voldríem pas estar en contra que exigim a
la Comissió Europea, al govern de l’Estat, a Volkswagen i al sum sum corda, que tothom
compleixi amb el seu. Però sí que els demanaríem que després tenim una oportunitat de fer
una cosa més propera, més en relació al Pla de mobilitat, més en relació a l’ús de la
bicicleta a la nostra pròpia ciutat, més d’acord amb el que diu el nostre Pla de mobilitat, que
tenim una oportunitat per aprovar alguna cosa que sí que de veritat podem fer entre
nosaltres. Però en tot cas, reiterar que la distància entre els anuncis i després les mocions,
és massa massa llarga, i que em sembla que el govern, si vol fer tot el que diu que vol fer,
ho pot fer sense necessitat de presentar mocions i en tot cas, aplicant plans de millora de
qualitat de l’aire o plans de mobilitat. Espero, desitjo, demano al regidor i al govern, que en
el proper Ple ens porti mesures concretes per poder aplicar a la ciutat de Badalona.
SENYOR GUIJARRO: Tampoc ens estendrem gaire perquè ja ha comentat el senyor Falcó
una miqueta el tema. Estem d’acord amb la filosofia de la moció i ens quedem amb això. Sí
que és cert que ens agradaria que hi hagués més praxis sobre això i sobre el que realment
es pot fer a la ciutat a l’entorn d’aquesta temàtica, però bé, ja estem d’acord ambla filosofia,
amb el que votarem a favor.
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SENYOR WALTER: Bona nit, senyora alcaldessa, regidors, regidores, públic pacient. El
Partit Popular ens abstindrem en aquesta moció i si em permet ara saltaré al castellà
perquè la moció ve signada per la Maria Gallardo, vocal d’EUiA. Discúlpame si me dejo
alguna vocal o alguna consonante: María parece que estás en la semana fantástica. En
qualsevol cas anem al que ens interessa, no correspon a Badalona demanar aquests
mesures contra un gran fabricant d’automòbils com és el grup Volkswagen, ells ja han pres
les mesures que havien de prendre. Cal saber que el sector de l’automòbil a Catalunya és
el 7 % del producte interior brut. Cent mil llocs de treball tenim en el sector de l’automòbil
Martin Winterkorn, és el que va dimitir al setembre per aquests greus errors que va cometre
a Volkswagen. I Maria Gallardo, tu que ets tan amant de conservar els llocs de treball, de la
importància del món laboral vers el món empresarial, tot això que defenses i que
t’aplaudeixo que ho facis, recorda que a Zona Franca tens una factoria amb vuit mil
treballadors on es fabriquen les caixes de canvi d’Audi, Skoda i Seat. Per tant, que ara des
de Badalona vulguem fer una moció amb tot aquest concepte del grup Volksvagen és una
veritable estupidesa. Penso i opino que no cal en cap cas que Badalona s’entrebanqui amb
qüestions d’aquesta envergadura. És un error més dels errors més dels que aneu cometent
vers aquesta grandiloqüència que no és gens efectiva en cap cas. Per tant, l’abstenció serà
la nostra posició.
SENYORA GALLARDO: Senyor Walter, jo firmo la moció perquè sóc portaveu, la següent
també la signo, totes les que presentem des del grup municipal les he de signar jo.
En aquests moments, surt del Saló de sessions la regidora Mª Jesús Hervás Mínguez.
Votació.
La moció precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 16 dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES,
Partit dels Socialistes, Guanyem Badalona en Comú.
Abstencions, 10 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos) i Partit Popular.
2. Moció que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa, per a l'adhesió al manifest per la derogació del RD 900/2015
d’autoconsum.
El autoconsum elèctric és un dret cívic i un instrument clau a l'hora de crear un nou model
energètic sostenible que ens permeti fer front a la realitat del canvi climàtic. L'autoconsum
contribueix a reduir la dependència energètica de l'exterior -que en el cas de l'Estat
espanyol és el 86% - i genera energia elèctrica de forma descentralitzada i respectuosa
amb el medi ambient. D'altra banda, incrementa l'eficiència energètica, millora la
competitivitat de les empreses, crea ocupació i fomenta l'economia local; a més, és una
eina que, en mans de l'Administració Pública, pot pal·liar la pobresa energètica. Molt més
quan, a dia d'avui, no requereix de cap subvenció pública per desenvolupar-se en el nostre
país.
Per aquestes raons i per la necessitat de democratitzar l'energia, tal com recull la proposta
d'Unió Energètica de la Comissió Europea, qualsevol normativa reguladora de l'autoconsum
hauria de tenir com a principal objectiu afavorir-lo i, per tant, inspirar-se en les millors
pràctiques disponibles a nivell internacional.
Des de les administracions municipals, provincials i autonòmiques no hem ni podem
romandre aliens a aquest canvi. Les administracions públiques territorials són les més
properes a la ciutadania, i per això les primeres que han d'exercir un paper exemplaritzant i
informatiu: són gestores d'un enorme patrimoni que té uns costos creixents en matèria
d'energia. Costos que, en moltes ocasions, pateixen d'una gestió inadequada. Hi ha un
gran potencial de generar estalvis importants, que poden destinar a fins socials,
especialment a la impulsió de mesures contra la pobresa energètica. Per tant, hem
d'utilitzar tots els recursos a la nostra disposició per garantir, dins el marc de les nostres
competències, una transició ordenada cap a un model energètic net i sostenible.
Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUIA proposa al ple es següents
ACORDS:
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1-Instar a la derogació del Reial Decret 900/2015 de 9 d'octubre, pel qual s'estableix la
regulació de les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de
subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum
perquè sigui modificat íntegrament considerant les millors pràctiques disponibles.
2-Instar a obrir un procés participatiu de redacció, amb la màxima urgència, d'una
normativa realment favorable al desenvolupament de l'autoconsum que permeti la societat
en el seu conjunt gaudir dels seus beneficis econòmics, ambientals i socials, tenint en
compte les consideracions dels diferents agents afectats per aquesta normativa.
3-Traslladar aquesta resolució al govern de l’Estat.
SENYORA GALLARDO: Com diu la moció, el Real decret regula les condicions tècniques i
econòmiques de l’autoconsum. Nosaltres considerem que l’autocosum és la clau per crear
un nou model energètic sostenible. Que també és una via administrativa per acabar amb la
pobresa energètica. Que és també una via per a la creació local de llocs de treballs. Com
deia el senyor Walter jo en sóc una defensora i creiem que l’autoconsum crearia fonts de
treball netes i sostenibles. Que també contribuiria a reduir la dependència energètica que
es té amb els oligopolis energètics. I que l’Estat espanyol al aprovar aquest Real decret
perd l’oportunitat, com dèiem abans, de revaloritzar el model energètic que tenim.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: En este caso, la posición de cuidadnos es a favor de la
moción, aunque se podría completar un poco más. Es cierto que ni el gobierno Socialista ni
el gobierno del Partido Popular ha podido regular adecuadamente la conexión, ya no tanto
el autoconsumo, que es importante, sino la regulación de la conexión a la red eléctrica de
cualquier instalación particular de generación de electricidad. Y eso ha limitado mucho la
actividad económica en ese sector. Entonces, sí a favor del autoconsumo regulado y de la
conexión a las fuentes de energía tradicionales de cualquier energía alternativa respetuosa
con el medioambiente.
SENYOR FALCÓ: Nosaltres votarem a favor de la moció en tot el seu contingut. Creiem, en
la línia del que deia la regidora, aquesta nova regulació de l’autoconsum de l’energia
elèctrica dificulta la viabilitat econòmica de l’autoconsum. No incentiva la generació
d’energia elèctrica a partir d’energies renovables, continua mantenint una elevada
inseguretat regulatòria al voltant de l’autoconsum. Afegiria que aquest Real decret del
Govern central ha marginat a les comunitats autònomes i per tant, ha marginat al govern
del país a l’hora de la seva elaboració i per tant, també perquè el govern del país ha
presentat al·legacions a aquest real decret, i d’acord amb el que vol fer aquest grup
municipal donarem suport a la moció en tots els seus punts.
En aquest moment entra al Saló de sessions la regidora Mª Jesús Hervás Mínguez, la qual
passa a ocupar el seu escó.
Votació.
La moció precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 17 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos), Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de
Catalunya - Avancem – MES, Partit dels Socialistes i Guanyem Badalona en Comú.
Abstencions, 10 del grup municipal del Partit Popular.
3. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos) per fer un
concurs públic per la concessió del servei de manteniment dels paviments i el
clavegueram de la ciutat.
Moció per fer concurs públic per la concessió del servei de manteniment dels paviments i el
clavegueram de la ciutat
Exposició de motius:
L'Ajuntament en Ple, en data 29 de juny de 2004, expedient 29/AP-4/04, va adjudicar a
l’empresa ACSA AGBAR CONSTRUCCION SA, llavors amb la denominació social ACSA
OBRAS E INFRAESTRUCUTRAS SA, la concessió del servei de manteniment dels
paviments i el clavegueram de la ciutat. Aquest contracte es va signar el 4 d’octubre de
2004, iniciant-se l’execució l’endemà i la seva durada finalitzarà el 31 de desembre de
2007, si bé amb la possibilitat de concertar un màxim de dues pròrrogues, de dos anys
cadascuna, d’acord amb la clàusula 5.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
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L’Ajuntament en Ple, del mes d’octubre de 2007, expedient 259/AP-9/07, va aprovar l’acord
de prorrogar per un període de 2 anys, des de l’1 de gener de 2008 i fins al 31 de desembre
de 2009, la concessió mencionada d’aquest servei de manteniment.
El 10 de setembre de 2009, el regidor de l’Àrea de Via Pública de l’Ajuntament amb
l’informe de la Lletrada Cap de Contractes i Tramitació Administrativa emet informe de
proposta de resolució denegant la segona pròrroga del contracte. No obstant això,
l’Ajuntament Ple en data de 22 de desembre de 2009, acorda continuar la concessió de la
prestació del servei de manteniment de paviments i claveguerons, que també inclou la
construcció/reparació de claveguerons per part de l’empresa ACASA OBRAS E
INFRAETRUCTURAS SA, fins que hi hagi nou adjudicatari de l’esmentat servei.
Per tant, encara que la pròrroga del servei és necessària per a la prestació d’un servei
públic essencial. És clar, que no és lògic que un servei estigui des de fa tants anys. Més
encara quan els preus poden ser alterats en benefici de les arques públiques municipals i
per tant dels veïns de Badalona.
La Llei 3/2011 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) a l’article 10 de Contracte
de serveis diu què “Són contractes de serveis aquells l'objecte dels quals són prestacions
de fer consistents en el desenvolupament d'una activitat o dirigides a l'obtenció d'un resultat
diferent d'una obra o un subministrament. A l'efecte d'aplicació d'aquesta Llei, els
contractes de serveis es divideixen en les categories enumerades en l'Annex II.”
A més, dins l’article 114.3 de plecs de clàusules administratives generals diu què “Les
Comunitats Autònomes i les entitats que integren l'Administració Local podran aprovar
plecs de clàusules administratives generals, d'acord amb les seves normes específiques,
previ dictamen del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la Comunitat Autònoma
respectiva, si ho hi hagués.”
Finalment, a l’article 278 s’especifica la duració dels contractes de serveis, aquest article
diu clarament què “El contracte de gestió de serveis públics no podrà tenir caràcter perpetu
o indefinit, fixant-se necessàriament en el plec de clàusules administratives particulars la
seva duració i la de les pròrrogues de les que pugui ser objecte, sense excedir el termini
total, incloses les pròrrogues.”
És per tot el que s’ha exposat que proposem els següents acords
Proposta d’acord:
1. Instar al govern municipal a preparar un plec de condicions administratives i tècniques i
fer un concurs públic per l’adjudicació del servei de manteniment dels paviments i el
clavegueram a la major brevetat possible.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Como ustedes han visto en el Pleno anterior. En la parte
resolutiva en el pleno anterior hubo un apartado de aprobar dos facturas de reconocimiento
sobre facturas de 2010 i 2012 que originalmente podían sumar un importe de un millón y
medio de euros i que al actualizar los precios públicos suponían un gasto adicional para
este ayuntamiento de alrededor de 260.000 euros. Es por esa razón que el grupo de
ciudadanos se ha informado de las condiciones del contrato del servicio público i de las
cláusulas particulares i hemos comprobado que es un contrato de 2004 que los precios que
se pagaban era prácticamente del boom de la construcción. Que ese contrato de 2004
permitía una prórroga, que esa prórroga se realizó, que en 2009 hubo un informe de la
letrada jefe de contratos y tramitación administrativa, en el que propone la resolución
denegando la siguiente prórroga, pero como es un servicio público que se tiene que dar se
prorroga inmediatamente al no haber una nueva concesión. Es por ese motivo que nos
hemos informado de si un nuevo contrato puede beneficiar a las arcas municipales,
pensamos que así es, y por lo tanto proponemos que se haga un nuevo pliego de
condiciones administrativas y técnicas para hacer un concurso público de adjudicación del
servicio de mantenimiento del pavimento y del alcantarillado a la mayor brevedad posible.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies senyor López. Pregaria que quan un regidor està
fent una exposició poséssim atenció i ens abstinguéssim de fer comentaris en veu alta que
distorsionen la capacitat d’escoltar-lo. Seria el torn d’intervencions sobre aquesta moció.
SENYOR LLADÓ: Nosaltres votarem a favor, només un apunt d’una cosa que ja vaig dir en
el seu dia a la Comissió Informativa i és que crec que tenim un problema com a ciutat i crec
que aquesta moció el posa damunt la taula i per tant, benvinguda sigui. Ens caldrà, i és el
que vaig dir a la comissió informativa, un esforç de treball conjunt de tots els grups, el
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consens suficient per fer unes contractes posades al dia que ens permetin tenir els millors
preus, les millors condicions i sobretot adreçar realment i tenir les eines de control i de
seguiment, que ara mateix amb aquesta situació de suspensió i de continuïtat de servei,
tenim amb moltes dificultats. Aquí és la ciutat que sortirà guanyat i a més a més, de forma
claríssima. Per tant, són uns deures que té el govern i que crec que tocarà també compartit
amb totes les forces presents al Ple.
SENYOR GUIJARRO: En la mateixa línia que el regidor Lladó, nosaltres estem a favor de
la moció i de l’exposició de motius de la moció, no només pel que fa a la realització del
concurs d’aquest servei públic, sinó de tots aquells que es troben en aquesta situació de
pròrroga i que la ciutat segurament està perdent-hi diners. Amb la qual cosa, com diu ell,
crec que ens hem d’arremangar tots en aquesta direcció de poder treure concursos que
facin que aquestes situacions de pròrroga desapareguin de l’Ajuntament.
SENYOR LOPEZ CEGARRA: Bona tarda veïns, veïnes, regidors, regidores, companys,
companyes, alcaldessa. Benvolgut Juan Miguel, m’agrada que presentis aquesta moció.
Valorem molt positivament una oposició que proposa i participa en la construcció d’una
nova Badalona i esperem tenir això durant tot el mandat. Efectivament, la concessió del
servei de manteniment de paviment i clavegueram de la ciutat està en continuïtat de servies
des del 22 de desembre de l’any 2009, d’això fa sis anys. En tota una legislatura sencera,
l’anterior govern no va ser capaç d’obrir el concurs d’un servei bàsic com aquest. Però això
no és el mes greu, tinc a les meves mans una resolució de la Junta de Govern Local del
passat vint de maig del 2015, on s’informa que només de l’àrea d’espais públics hi ha un
total de sis contractes en continuïtat de serveis. A més del ja mencionat de manteniment de
paviments i clavegueram tenim: primer, el servei de neteja d’edificis municipals amb
continuïtat de servei des del 30 d’octubre del 2012, d’això fa tres anys; segon, el servei de
neteja de clavegueram, en continuïtat de serveis des del 26 de juny del 2012, d’això fa tres
anys; tercer, el servei de conservació i reparació de les instal·lacions d’enllumenat públic en
continuïtat de serveis des del desembre del 2009, d’això fa sis anys; el servei de
manteniment de la senyalització horitzontal i vertical en continuïtat de serveis des del 15 de
desembre del 2009, d’això fa sis anys; cinquè, el servei de manteniment de les
instal·lacions semafòriques en continuïtat de serveis des del 20 de novembre de 2009,
d’això fa sis anys. En alguns d’aquests contractes no es va exercir la segona pròrroga per
motius que desconeixem. Tots aquests serveis es troben a dia d’avui, sense cobertura
contractual i això comporta, i llegeixo textualment, s’està contravenint i incomplint
reiteradament la normativa legal vigent en matèria de contractació pública. Aquest és el
llegat del govern del Partit Popular i una mostra més de la seva deixadesa, irresponsabilitat
i mala gestió d’allò pública. En la vostra moció plantejàveu dues propostes de les quals et
puc informar que aquest nou govern ja està revisant tots els contractes que no compleixen
la normativa legal vigent. I ja estem treballant amb el personal tècnic per a la redacció de
nous plecs de condicions, que a més, en aquells casos en què puguem, inclouran clàusules
socials i mediambientals. Com comprendràs, només de l’àrea d’espais públics tenim sis
plecs per treballar, això comportarà molta feina i temps, per culpa de la mala gestió
heretada del govern anterior.
SENYOR GRACIA: Bé, jo no volia intervenir, no em volia estendre en aquest punt, però em
veig obligat donada la intervenció del representant del govern perquè sembla que no s’ha
fet res a l’àrea de via pública i que no hem dut a terme la nostra feina. Jo el primer que li
vull dir és que jo si fos ell mantindria una prudència perquè ell, que ja porta sis mesos a
l’àrea d’espais públics, sap perfectament els recursos humans que té per dur endavant tots
aquests contractes que ha dit. S’ha oblidat de dir que vam portar la licitació de neteja
d’edificis municipals, escoles i llars d’infants, amb la complicació que va tenir aquest
contracte i que tothom sap. S’ha oblidat de dir que vam portar la licitació de manteniment de
jocs infantils. S’ha oblidat de dir que vam portar la licitació el manteniment de paviments i
clavegueram que parlem en aquesta moció, i que la vam portar durant l’any 2014 i que
l’oposició ens va tombar, una licitació que portàvem treballant-la dos anys, dos anys
portàvem treballant aquests plecs, l’oposició va decidir que com que no tenia el suficient
import econòmic ens ho va tombar, respectable, va tenir els vots favorables del govern, una
llàstima per a la ciutat com ha dit el regidor Oriol Lladó. S’ha oblidat d’esmentar, cosa que la
revista de Bétulo no s’ha oblidat i esmenta, que vam incorporar el contracte de neteja el
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manteniment de parcs de terra, perquè aquests es netegessin amb el contracte de neteja
de la via pública i sortissin de la licitació del contracte de verd urbà. S’ha oblidat de dir
també que vam licitar el manteniment correctiu i preventiu del viver i d’altres edificis. I
també s’ha oblidat de dit que vam treballar conjuntament amb la Diputació, i això li vam
demanar a la Diputada i regidora d’aquest Ple en el mandat passat, la Mercè Rius, el treball
de plec del manteniment de l’enllumenat. Un plec molt complicat i que s’ha d’adequar a les
noves tecnologies. Sí que és veritat que van quedar per treballar contractes menors com
senyalització i pintura, semàfors i neteja del clavegueram. Llavors, no és baladí el treball
que va fer la regidoria de Via Pública, i sembla que bé, pel to que ha fet servir el regiro
López que ha estat prou agressiu contra la gestió del govern anterior, que ja ha esmentat
tota la feina que es va fer, jo no volia entrar en aquesta dinàmica de venir a explicar el que
havíem fet, únicament volia recolzar la moció perquè creiem que s’ha de licitar, com
nosaltres vam portar al 2014, però ja que ha fet servir aquest to tan aspre i tan contundent
contra la gestió del govern anterior, tot i tenint en compte tota la feina que s’ha fet, doncs
tenint en compte la seva intervenció jo hauria esperat que portés un calendari de les
licitacions que s’han de portar. I també li diré una cosa, senyor López, necessitarà vostè el
suport de l’oposició per portar a licitació aquests plecs, i això li ho dic amb tota honestedat,
com ha dit el senyor Oriol Lladó. Jo vaig tenir un to molt constructiu a la Comissió
Informativa, cosa que vostè no ha tingut, però bé, passaran els mesos i el temps posarà a
cadascú en el seu lloc i veurem si liciten o no liciten aquests plecs i veurem a quin ritme ho
porten. La situació al carrer no indica que puguem ser optimistes, i això ja serà valoració
dels veïns, però és la valoració que fem des del grup Popular.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Només dir que suposo que quan el regidor Daniel Gracia
deia López, es referia al de guanyem, suposo, com que coincideix el cognom.
SENYORA ALCALDESSA: Sí, crec que ho hem entès tots perfectament, senyor Lopez.
Entenc doncs que la intenció de vot és a favor per part de tots els grups.
En aquest moment, surt del Saló de sessions el regidor Ramon Riera Macia.
Votació.
La moció precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor, 26.

8. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, Partit
dels Socialistes i Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - Mes de suport a
les persones de Badalona voluntàries a Lesbos.
Atesa l’extraordinària tasca que voluntàriament estan duent a terme els i les socorristes de
Badalona a Grècia.
Atès que gràcies a aquest compromís solidari s’estan salvant un gran nombre de vides.
Atès que aquestes persones rescatades fugen de les barbàries de les guerres de l’Orient
Pròxim.
Ateses les diferents disposicions i normes internacionals que ens obliguen a donar asil a
tota persona que pateix a conseqüència d’una guerra.
Atesa la insensibilitat i el fariseisme d’alguns governs que prefereixen amagar el cap sota
l’ala en lloc de buscar i aportar les ajudes necessàries per solucionar aquest terrible
problema.
Atesa la situació anteriorment relatada, que aconsella la redacció d’aquesta moció.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament dóna suport a les propostes presentades per la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i en suport a les persones voluntàries de
Lesbos.
ACORDS
1. Fer públic el nostre reconeixement als i les socorristes de Badalona que presten ajuda
als refugiats procedents dels països en guerra del Pròxim Orient.
2. Denunciar la passivitat i la lentitud de les diferents administracions i governs europeus,
que són incapaços de posar-se d’acord en les mesures que cal aplicar per ajudar les
persones afectades per aquestes guerres.
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3. Instar el Govern de la Generalitat perquè, de manera urgent, es reuneixi amb els
representants del municipalisme (FCM i ACM) perquè s’organitzin i assegurin l’acollida i
normalització posterior, fins a on sigui possible, de les vides d’aquestes persones
refugiades.
4. Continuar ajudant a facilitar la recollida de fons cap a aquesta entitat, perquè pugui
seguir prestant el seu valuós servei.
5. Manifestar el nostre compromís d’acollir a la nostra ciutat persones que fugen d’aquestes
guerres.
6. Instar el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament perquè, dins la seva
‘Campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa, víctima dels
conflictes armats a l’àrea mediterrània’ hi inclogui el suport al projecte que porten a terme
els socorristes de Badalona a Lesbos.
7. Transmetre aquesta moció a l’ONG proactivaopenarnm.org, a la PAH, a la FAVB, als
grups polítics del Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat, i, sobretot, a la
ciutadania de Badalona.
SENYORA ALCALDESSA: Mot bé, hi ha una paraula vinculada a aquesta moció, que és la
del senyor Ginés Pérez Poso
Senyor Ginés Pérez Pozo, en representació de la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH). Assumpte: Suport a les persones de Badalona voluntàries a Lesbos.
SENYOR GINÉS PEREZ: Senyor alcaldessa, senyores, senyors, regidors, veïns, bona nit.
Vivim en un món cada vegada més globalitzat on les notícies, les imatges, triguen cada
vegada menys en donar la volta al món, i a vegades les vivim en directe. Imatges la majoria
de les vegades de tragèdies, unes produïdes per fenòmens naturals, com inundacions,
terratrèmols, tsunamis, huracans, però d’altres per desgràcies per la mà de l’home. Imatges
de bombardejos on la pitjor part se l’emporta la població civil, que la majoria de les vegades
no entenen el motiu que no és un altre que l’avarícia uns quants que s’enriqueixen amb el
negoci de les armes, a costa del patiment dels més dèbils, amb la complicitat de les
potències tant occidentals, com musulmanes. Aquestes guerres fan que la població fugin de
les seves llars cap a d’altres països en busca de seguretat i pau pels seus fills, encara que
hagin de posar-se en mans de màfies sense escrúpols donant lloc a imatges terribles,
horribles, com la de nens morts a les platges, no podem, n’hi hauríem d’oblidar la imatge de
Aylan Kurdi, el nen sirià trobat mort en una platja de Turquia, que juntament amb la seva
família el que feia que marxar de la guerra en busca de seguretat i un futur millor. Imatge
que nosaltres veiem còmodament instal·lats a les nostres llars, però també encara que
siguin poques, es veuen, aquestes imatges que per uns pocs minuts et reconcilien amb el
ésser humà. Uns socorristes rescatant la majoria de les vegades amb pocs mitjans i en
situacions de perill per ells mateixos a d’altres éssers humans. Nens, bebés, persones
grans, dones embarassades en fràgils embarcacions a punt d’enfonsar-se. Ens alegra i ens
reconforta encara més, saber que aquests socorristes són veïns de Badalona, ciutat que a
partir d’aquestes dramàtiques imatges no només s’associaran a la del bàsquet si no també
a la d’una ciutat humanitària i solidària amb les persones més vulnerables. No estem sols,
en aquesta i amb d’altres peticions de mesures socials, que necessiten urgentment
solucions i que la ciutadania castigarà en les properes eleccions si no veu un esforç de
consens per part de tots els partits que ens governen, per donar una ràpida solució als seus
problemes, que en les anteriors eleccions van prometre solucionar. Per aquesta raó la PAH
hem presentat aquesta moció, que esperem hi donin suport totes les forces polítiques
presents en aquest Consistori. Volem que amés del reconeixement institucional i moral al
treball i la generositat d’aquests socorristes, l’Ajuntament destini una ajuda econòmica com
ho estan fent moltes altres organitzacions i entitats perquè aquests voluntaris puguin
continuar realitzant la seva extraordinària tasca de salvar vides, de persones que fugen de
la barbàrie en busca de pau i seguretat per a les seves famílies. Moltes gràcies a tots en
nom de la PAH.
SENYOR ALCALDESSA: Moltes gràcies senyor Ginés. Abans de fer la roda d’intervencions
la defensa de la moció la fa el senyor Francesc Ribot, si us plau.
SENYOR RIBOT: Hola bona nit. Bé, en principi el senyor Ginés ha fet un molt bon resum
del què porten en aquesta moció, o sigui, pràcticament des de l’inici fins pràcticament al
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final crec que tots podríem subscriure tot el que ha dit i crec que això es veurà materialitzat
amb el final amb el sentit de la votació que expressin els altres grups. És ben cert que com
a persones no podem passar, ni restar indiferència amb el que passa, vivim en una societat
de la imatge i les imatges aquelles d’aquell pobre pare i d’aquell pobre nen, van donar la
volta al món i van molitzar moltes consciències. Com a ciutat, sovint sortim amb temes
desgraciats a la premsa i per una vegada a la vida també a banda de l’esport que ens porta
motes alegries, un grup de badalonins solidaris com l’Oscar i els socorristes han portat el
nom de Badalona arreu del món, i porten el nom de Badalona amb orgull i nosaltres estem
orgullosos d’ells. L’Ajuntament de Badalona i aquest govern des del primer moment que el
senyor Oscar es va adreçar a nosaltres, ens varem reunir amb ells i li varem facilitar l’accés
als mitjans de comunicació local i la poca ajuda que nosaltres podíem donar-li en aquells
moments perquè tiressin endavant. La mostra més palpable de què les seves seccions són
ben rebudes per a la ciutadania, són les més de cinc mil sis-centes donacions que han
rebut els prop de 400 mil euros que han rebut de donacions particulars, que permeten fer la
mateixa feina que estan fent ara en condicions. No només són un grup de socorristes són
un grup de gent molt ben preparada que han fet una cosa molt important que és teixir al seu
voltant tota una sèrie de complicitats amb la gent de l’illa, de voluntaris, bombers, ciutadans,
veïns, entitats, tots estan col·laborant de forma combinada per aconseguir que aquest
drama d’aquestes mil persones que dia rere dia arriben a les costes gregues, puguin arribar
a conclusions i estan salvant vides, el bé més preuat que té qualsevol persona i nosaltres
els reconeixem públicament aquesta feina. Des de l’Ajuntament de Badalona ens hem
posat en contacte amb el Fons Català de Cooperació perquè amb els múltiples programes
que té el Fons Català de Cooperació el proper any posin també dins dels seus programes
l’ajuda amb els refugiats sirians, l’ajuda a les entitats que treballen amb ells a les costes
gregues. Ens consta que això serà possible i per tant, en aquest sentit tot el nostre suport,
el nostre agraïment per haver portat aquesta moció, que ens permet debatre aquest tema i
donar-li una mica més de reconeixement.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, ara sí que obrim el torn d’intervencions dels
grups. Algun dels grups que presenta la moció també hi vol intervenir.
SENYOR GUIJARRO: També una mica en la línia, jo crec que el senyor Ginés ha fet una
magnífica exposició en aquest cas de la moció i també el senyor Ribot. Simplement estava
preparant aquest matí la intervenció i mirant xifres d’Acnur ens trobem la veritat en una
catàstrofe sense parangoni a la història i és certament preocupant. Em recorda també la
moció que ja varem aprovar en aquest Ple a favor dels refugiats i algunes dades set-cents
mil refugiats han arribat a Europa a través de Grècia, Itàlia i Malta, principalment i més de
tres mil han mor o han desaparegut en el trajecte. Ara hi ha increment del 83% en el
número de refugiats que creuen el mediterrani entre el gener i el juny d’aquest any, en
comparació amb d’altres anys. Certament estem davant, com comentava davant d’un tema
que s’ha d’abordar i s’ha d’abordar de manera contundent, ho deia el regidor Ribot, o sigui,
tot el nostre reconeixement a l’Oscar i al seu equip, a la Fundació Pro Activa Openars i a la
tasca que fan, que certament porten el nom de la ciutat i ho porten amb molt d’orgull, però
crec que hem de ser una mica més ambiciosos. Òbviament, nosaltres com que presentem
la moció, la votarem a favor, però crec que no només hem de tirar del Fons Català de
Cooperació, no només d’estaments supramunicipals, jo crec que aquí l’Ajuntament també
hauria de fer l’esforç per tal d’ajudar de manera econòmica, a ser possible, a aquesta entitat
que tant bona feina està fent, i que no quedi tot, com deia la meva àvia, que era una
senyora de Cuenca, magnífica, i sempre em deia “mucho te quiero perrito, pero pan
poquito”, que de veritat donem suport a l’entitat i sobretot mirem la manera de donar-hi
suport econòmicament, perquè creiem que s’ho val i s’ho mereixen.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, ara sí, senyor López.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, la
exposición está muy bien hecha pero que podemo hacer nosotros. Yo veo que las
mociones que presentamos decimos, instar a la Generalitat, instar al Gobierno del Estado,
instar al Fondo de Cooperación. Entonces yo creo, que lo que podemos hacer es que el
gobierno municipal pague a Proactiva los ciento ochenta y sis mil euros que todavía no ha
pagado y que Proactiva le ha reclamado, creo que esta ayudaría a que los trabajadores de
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Proactiva puedan cobrar a tiempo sus nóminas y eso ayudará mucho a la empresa y a la
organización no gubernamental que Proactiva como empresa ha formado.
SENYOR RIBOT: Perdó senyor López, m’imagino que aquesta quantitat que vostè diu, deu
fer referència a la feina que realitza Proactiva a les platges de Badalona...
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Sí, me refiero a esto.
SENYR RIBOT: A l’Ajuntament no s’ha reclamat pel tema de Lesbos.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Sí, si, me refiero a esto porqué he preguntado, com se
puede ayudar a la empresa y la empresa me he dicho que le deben un dinero y entonces
no podemos caer, difundir si queremos ayudar a una organización no gubernamental,
cuando la empresa que promueve la organización no gubernamental y sus trabajadores
que estan ayudando allí, no han cobrado las facturas que se le han reclamado.
SENYORA ALCALDESSA: Senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Sí, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, de fet alguns de nosaltres
hem fet aportacions particulars a aquesta ONG de nova creació, perquè es va crear quan
va colpir a la imatge i en el sentiment del director d’aquesta empresa les imatges a la
televisió i sobretot la inacció que hi havia per part dels governs europeus al respecte del
què és aquesta tragèdia, que cada dia porta entre dos mil i tres mil persones a les costes
d’aquest continent. Per tant, que o es limita a una fotografia, sinó que és una autèntica
tragèdia, en aquest sentit explicar que nosaltres hem acompanyat a aquesta ONG a la
diputació de Barcelona per mirar de buscar-hi recursos i també al Govern de la Generalitat
que sabem que no en té massa de recursos, però que pot fer gestions i això és el que se’ls
ha demanat, que pot fer gestions amb Vueling, que és la companyia aèria que opera amb
Atenes, per permetre que els tancaments dels bitllets que necessiten els socorristes cada
mes, doncs es puguin fer a l’avançada per poder treure els millors preus possibles. Ja veieu
que no demanem res de l’altre món o amb Nissan perquè cal comprar un parell de pyk ups
que donin servei a aquesta ONG, en aquell lloc i que puguin fer el millor dels preus
possibles. Més enllà d’això, creiem que l’Ajuntament que avui per exemple, feia una cosa
ben feta, que és amb l’acord de tot el Plenari donar una subvenció a ESABAR, que és una
entitat que treballa especialment amb nanos saharauis a cinc mi euros, doncs també
podríem intentar que l’Ajuntament busqués recursos per fer una aportació en forma de
subvenció a aquesta ONG, més enllà de coincidir amb el que deia el regidor López, en el
sentit que aquesta és una ONG que té, diguem-ne independència i personalitat jurídica
pròpia, però que en el mateix temps la forma empara uns professionals que estan en una
empresa, que manté vint o vint-i-una platges de tot l’Estat Espanyol i que fa el serveis a les
nostres platges i que també té els problemes de cobrament de la temporada, que poden
tenir altres tipus de proveïdors, no sé si és a través d’aquestes factures, però en tot cas, sí
que em sembla que de la mateixa manera que hem buscat uns petits recursos per donar-hi
suport, hauríem de poder ser capaços de trobar uns petits recursos també per sumar-nos
als més de tres-cents mil euros, que de tot el món ha rebut aquesta entitat, perquè no els
ha rebut només de gent de Badalona, si no que els ha rebut molt i especialment d’altres
ONGs molt importants a nivell internacional i de donacions de particulars dels Estats Units i
d’altres llocs del món, que fins i tot fixeu-vos que els va costar tenies els comptes
embargades durant un mes i mig perquè la Guàrdia Civil i el Servei de Prevenció de
blanqueig de diners els va aturar totes les aportacions per comprovar que fossin fetes a dret
a llei. Per tant, hem aconseguit que a partir de Badalona es faci una acció, jo crec que molt
notable, que mereix el nostre reconeixement i estaria bé, que més enllà de la moció
poguéssim concretar algun altre tipus d’acció.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies senyor Falcó, per part del Partit Popular vol
intervenir algú, votaran a favor. Senyor Ribot.
SENYOR RIBOT: Només era per comentar o per respondre al comentari que ha fet el
senyor Falcó, hi ha l’aprovació d’aquest govern per donar el màxim d’ajuda a les entitats
que treballen en temes de cooperació, precisament ho hem demostrat una mica amb el
precedent d’ESABAR. Hi ha una petita diferència entre ESABAR que es cuida del poble
saharaui i aquest cas ESABAR el subvencionem per un programa que es diu Becants de
Sant Pau on venen nens saharauis a la ciutat de Badalona. Com que la despesa es fa dins
de Badalona, ens permetia fer-ho d’aquesta manera, al meu entendre era que la millor
manera per treballar amb el futur, perquè malauradament, el problema de l’arribada de gent
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refugiada a les costes gregues no s’acaba ni en un, ni en dos mesos, entenem que el
mecanisme i l’espai més adequat és el del Fons Català de Cooperació, que dic, que és el
Fons Català de Cooperació,, no oblidem que Fons Català de Cooperació es nodreix de
recursos i fons municipals. Nosaltres transferim diners al Fons Català de Cooperació,
aquests diners que nosaltres transferim al Fons Català de Cooperació seran els que rebran.
O sigui, sí que estem invertint en aquest tema, per això ho fem amb el canal que tenim més
adequat i entenem també que la Cooperació Internacional, tot i que no és una competència
reconeguda pel Govern Espanyol, els ajuntaments sí que entenem que és una tema que
ens ocupa i ens preocupa. Per això Badalona va ser una de les primeres ciutats de
disposar d’un Consell de Cooperació i també entenem que el tema dels refugiats sirians,
igual que molts d’altres, entenem que la priorització d’aquests diners, seria bo que fessin
les pròpies entitats que formen part del Consell. Per tant, des d’aquesta regidoria ens
comprometem, efectivament, a portar aquest tema al Consell de Cooperació, a continuar
les converses amb el Fons Català de Solidaritat i a fer possible que diners de l’Ajuntament
de Badalona, que son diners dels ciutadans, arribin amb aquest objectiu pel millor canal, pel
canal més ràpid que és el que ens preocupa a tots. Crec que a tots les partits polítics i tots
els grups municipals només ens mou un neguit, que és ajudar la gent de Proactiva perquè
la feina que fan, si poguéssim, jo crec que tots nosaltres estaríem allà fent-les amb ells.
SENYORA ALCALDESSA: Entenc doncs que s’aprova per unanimitat aquesta moció. Jo
només volia afegir, perdoneu, que em sembla que està molt bé tota la reflexió que s’ha fet i
és absolutament oportú que ho aprovem unànimement, però evident no és motiu d’aquest
debat, però sí que voldria deixar-ho a la consciència de tothom, que de la mateixa manera a
vegades reaccionem perquè ho veiem per la televisió, hi ha moltes d’altres realitats que no
veiem, i que les causes que fan possible tot aquest desmanegament són causes que algun
dia, tots els que estem compromesos amb la política hi hauríem d’intervenir per canviar-les.
Passem al següent punt si us plau.
Votació.
La moció precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor, 26.
5. Moció que presenten els grups municipals de Convergència i Unió, Partit dels
Socialistes i Ciutadans (Ciudadanos) en suport a l'escola Ventos Mir.
Els grups municipals de CiU, PSC i C’s d’acord amb el Reglament Orgànic Municipal de
l’Ajuntament de Badalona, presenten la següent moció per tal que sigui debatuda i, si
s’escau aprovada, en la propera sessió ordinària del Ple municipal.
MOCIÓ DE SUPORT ESCOLA VENTOS MIR
La ciutat de Badalona, a través del nostre Ajuntament, conjuntament amb el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, varen decidir ja fa anys ampliar una línia
educativa a l'escola Ventos Mir, perquè faltaven places en la zona educativa.
Va ser en aquell moment que es va considerar la necessitat de construir una escola nova
que substituís l'edifici històric on s'ha ubicat l'activitat educativa durant els darrers 90 anys.
Per a fer-ho possible, l'Ajuntament va identificar en l'operació urbanística que s'havia de dur
a terme als antics terrenys de la fàbrica de l'Estrella, els terrenys d'equipament que podrien
destinar-se a la construcció d'aquest nou equipament.
Passada més d'una dècada, l'escola no s'ha construït i l'activitat del CEIP Ventos Mir s'ha
fet a l'antic edifici, amb el suport d'aules prefabricades instal·lades pel Departament
d'Ensenyament.
Si bé és cert que la ciutat ha aconseguit posar en marxa, des de l'any 2010, dues escoles
d'infantil i primària, i s'ha aprovat el pressupost per a fer un nou institut, no ho és menys que
la nova escola Ventos Mir és una qüestió pendent. I que la nova escola Badalona Port
tampoc no compta amb un edifici fix, compartint ambdues el mateix objectiu.
És per tot això, que demanem al Ple l'adopció dels següents
ACORDS
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1. Que l'Ajuntament de Badalona i el Departament d'Ensenyament fixin, acordin i facin
difusió eficaç i directa a les famílies d'ambdós centres de l'actualització de les necessitats
educatives de la ciutat per als propers anys.
2. Que se'n doni compte al Consell Escolar Municipal i al Ple de l'Ajuntament.
3. Que atès que l'Incasòl, aquest mes de novembre, ha rebut de l'Ajuntament la petició de
la cessió avançada del solar de l'ARE, però que malgrat la pugui obtenir, mentre no estigui
aprovat definitivament el Pla Director Urbanístic de l'ARE de l'Estrella, no es podran
registrar els terrenys com a municipals i cedir-los al departament d'Ensenyament,
l'Ajuntament negociï amb la Generalitat la redacció del projecte de nova escola, a fi
d'avançar tant com es pugui la necessitat detectada fa gairebé 10 anys.
6. Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya i
Avancem-Mes, en suport de l'Escola Ventós i Mir de Badalona.
L’Escola Ventós Mir és la degana de la nostra ciutat (el 5 de desembre de l’any que ve farà
90 anys d’història) i, per això, volem exposar la situació precària que hem de patir pares,
mares, alumnes, mestres i la resta del personal de l’escola.
L’any 2008, es va obrir una segona línia al nostre centre i es van instal·lar uns mòduls
prefabricats a dos carrers de l’edifici històric de l’escola gran, amb la promesa de la
construcció d’un nou edifici als terrenys de l’antiga fàbrica “La Estrella”. Als mòduls no s’hi
ha fet cap tipus d’inversió des d’aleshores.
De llavors ençà, hem tornat a una línia durant uns cursos, i justament aquest any hem
reprès la doble línia, provocant una situació d’inestabilitat que dificulta la gestió de l’escola.
Però amb la perspectiva del temps, vista la política que han seguit cap a Ventós Mir els
diferents governs que han passat per aquest Ajuntament, podem afirmar que la nostra
situació no és igual a la de fa 8 anys, sinó molt pitjor, ja que tenim falta d’espai, tant a les
instal·lacions com als patis. Les aules i els espais estan repartits en dues parts: els mòduls,
instal·lats amb suposat caràcter de provisionalitat, i l’edifici antic, que en té més de 90. A
més hem perdut espais a educació infantil i ha caigut la paret del pati, que no pot ser
reparada per manca de pressupost.
Per tant:
Atès que els nostres alumnes es troben en dos edificis separats per dos carrers molt
transitats (el carrer Indústria i el carrer de Sant Ignasi de Loiola), fet que ocasiona
problemes d’organització a l’hora de portar els nostres fills en cas de tenir-ne dos o més en
els dos edifici, o per als mestres, que han d’anar d’un espai a l’altre.
Atès que l’escola gran i la petita comparteixen un oficial d’oficis que s’ha d’encarregar ell sol
del petit manteniment del centre i d’obrir i tancar portes a l’entrada i sortida dels alumnes.
Com que no pot ser als dos llocs alhora, un dels edificis queda sense conserge.
Atès que patim nombroses barreres arquitectòniques, com les escales per accedir a
qualsevol espai de l’edifici antic i al pati en el cas dels mòduls. La nostra escola no pot
acollir cap nen amb problemes de mobilitat a causa d’aquest fet, i això sense tenir en
compte la complicada situació que es crea quan algun alumne ha de portar crosses.
Atès el mal estat de l’edifici: tenim humitats a les aules del semisoterrani i a l’últim pis,
goteres, lavabos amb escales i sense accessibilitat, espai compartit que és sala d’actes,
menjador i gimnàs, finestres no tanquen bé i dificulten la correcta climatització, etc. D’altra
banda, a causa d’una xarxa que l’Ajuntament va permetre collar a la façana posterior de
l’edifici (està protegit com a bé cultural d’interès local), s’han anat obrint unes grans
esquerdes i es va haver d’apuntalar la sala de calderes.
Acords
1) Exigir a la Generalitat que impulsi la construcció de la nova escola i que mentrestant s´
efectuïn les reparacions pertinents en l’antiga, per tal de garantir la qualitat i la seguretat en
l´ ensenyament.
2)Impedir que l´ escola més antiga de Badalona acabi tancant, per una inactivitat de l´
administració.
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3)Demanar que es tinguin presents altres escoles a Badalona que porten molts anys
esperant la seva construcció o reforma, i cal trobar una solució per totes elles.
Especialment l’Escola Badalona Port i l’Escola Montigalà.
7. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular en suport a l'escola Ventós
Mir.
L’Escola Ventós Mir de Badalona va ser construïda entres els anys 1924 al 1926 en temps
de l’alcalde Pere Sabaté i Curto a partir de la cessió d’un terreny per part del polític català
Ignasi de Ventós i Mir a l’antiga plana de Can Tàpies.
Actualment l’Escola es un edifici protegit com a bé cultural d’interès local del nostre
municipi.
Després de quasi 90 anys d’història, el centre ha aconseguit posicionar – se com un centre
educatiu de referència a la nostra ciutat gràcies a una comunitat educativa viva i dinàmica
que treballa pel bé comú de l’Escola i els seus alumnes.
A l’any 2008 l’Ajuntament de Badalona va decidir projectar un edifici de nova construcció de
dues línies al solar de l’Estrella, al barri de Coll i Pujol. Aquesta decisió es va plasmar en el
Protocol de col·laboració entre l’Ajuntament i la Generalitat per a la creació de noves places
d’escolarització a la ciutat.
Atès que després d’aquest anys encara no ha pogut cristal·litzar l’operació de reparcel·lació
a l’ARE de l’Estrella per diverses dificultats de tramitació.
Atès que després de diversos cursos amb una oferta educativa fluctuant, el passat curs el
govern municipal i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya van
acordar recuperar i consolidar la segona línia d’escolarització per garantir el futur de
l’Escola.
Atès que a les escoles de primària la responsabilitat de realitzar el petit manteniment i el
pagament de subministres correspon a l’Ajuntament i les inversions són responsabilitat de
la Generalitat.
Atès que la comunitat de l’Escola Ventós Mir ha engegat una campanya reivindicativa per
reclamar la construcció del futur centre educatiu.
El Ple de l’Ajuntament de Badalona acorda els següents
ACORDS
1-Accelerar al màxim la cessió anticipada dels terrenys necessaris per part de l’INCASÒL
per a la construcció de la nova Escola.
2-Que l’Ajuntament de Badalona i la Generalitat de Catalunya comencin a treballar de
forma immediata el projecte de l’escola nova amb la participació activa de la comunitat
educativa del Ventós Mir.
3-Demanar a la Generalitat de Catalunya que inverteixi recursos econòmics a l’actual
Escola Ventós Mir per garantir als alumnes unes bones condicions mentre no es construeixi
la nova escola.
4-Comunicar aquests acords a la comunitat educativa de l’Escola Ventós Mir, a FAMPAS
Badalona, a la FAPAC, a la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona (FAVB), a
l’INCASÒL i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
SENYOR SUBIRANA: Jo demanaria, ja que abans he vist nens petits, que entenc que
vénen acompanyat a una sèrie de mares, si poguéssim debatre les mocions i després fer el
recés. Ho dic perquè abans corrien per aquí entenc que són de Ventós Mir. Debatre la
Moció de Ventós Mir i després fer el recés.
SENYORA ALCALDESSA: Sí, us sembla correcte? Bé, com que havíem dit les nou i
pensant també que la moció del Ventós Mir seria una mica llarga, per això em semblava
que era el moment, però si us sembla que ho fem així em sembla molt bé. En aquest cas
són tres mocions que hem refós i si pogués llegir si us plau, què és el que sotmetríem a
votació. Presenti les tres i després cada portaveu ja defensarà la seva.
SENYORA ALCALDESSA: Lligada a aquesta moció hi ha la sol·licitud de paraula del
senyor Jordi Soler Valoria, que representa la comunitat educativa de Ventos Mir i que és a
la vegada la persona amb qui el grup d’Esquerra, que presenta la moció segona, delega la
defensa de la seva moció. Té la paraula.
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SENYOR FALCÓ: Simplement per proposar, atès que en Jordi és aquí per parlar en nom
de l’AMPA, però que hi ha tres mocions que segons hem parlat aquest matí sembla que
totes tres les aprovarem tots els grups, nosaltres delegaríem la nostra intervenció en el
Jordi, i si us sembla bé o si li sembla bé al Ple, podríem escoltar al Jordi i fer directament la
votació.
SENYORA ALCALDESSA: En tot cas entenc que tant Esquerra com Convergència estan
d’acord en delegar la paraula al Jordi, seria el mateix cas del Partit Popular? Sí, doncs
estem d’acord en que deleguem la paraula tots...
SENYOR GUIJARRO: Perdoni, i de Partit Socialista i Ciutadans, que també proposem, la
presentem conjuntament.
SENYORA ALCALDESSA: Sí, disculpeu, que la presenteu conjuntament. Disculpem. Per
tant, entenc que és unànime aquesta representació. Per tant, en aquest moment, senyor
Jordi Soler parla en nom de tots, deleguem tots en la seva la defensa de les mocions de
tots els grups.
Senyor Jordi Soler Valoria, en representació de la comunitat educativa Ventos Mir.
Assumpte: Situació de l’escola Ventos Mir.
SENYOR SOLER: No diré bona tarda, diré bona nit, bona nit a tots, sóc en Jordi Soler i vinc
en representació de la comunitat de l’escola degana de Badalona, som l’escola Ventos Mir ,
i el cinc de desembre de l’any que ve farem 90 anys d’història. Som aquí, al Ple de
l’Ajuntament, perquè volem explicar-vos, i d’una manera molt especial al nou equip de
govern i a l’alcaldessa, Dolors Sabater, en quina situació precària ens trobem pares, mares,
alumnes i mestres de l’escola. Ras i curt: necessitem ajuda i urgent. L’any 2008 es va obrir
una segona línia a la nostra escola i es van instal·lar uns mòduls prefabricats a dos carrers
de l’escola gran, amb la promesa de la construcció d’una escola nova als terrenys de
l’Estrella. Des de llavors hem tornat a una línia durant uns cursos i just aquest any, hem
tornat a la doble línia, provocant una situació d’inestabilitat que dificulta la gestió de l’escola,
però amb la perspectiva del temps, vista la política que han seguit cap al Ventos Mir, que
han seguit els diferents govern de la ciutat, podem parlar que la nostra situació no és la
mateixa que fa vuit anys, és molt pitjor, i explicaré el perquè. Tenim falta d’espai a les
instal·lacions i també als patis. Tenim les aules i els espais repartits en dos edificis, els
mòduls, tal com he dit, es van posar provisionalment fa vuit anys, suposadament, i l’edifici
antic que té 90 anys. Als mòduls s’hi troben els cursos d’educació infantil, els de primer i
segon de primària. Per tant, a més de la manca d’espai, primària està dividia, dificultant
molt la comunicació i la coordinació als mestres. Hem perdut espais a infantil, i per si això
no fos suficient el mes passat va caure una paret del mur on estan els nens jugant. Sort
hem tingut que això va ser de matinada, sinó estaríem parlant d’altres coses ara. Per això
l’Ajuntament va col·locar una tanca de seguretat paral·lela a la paret i a uns quatre metres
de distància, deixant el petit pati que tenim, reduït un 30 %. Ara, l’Ajuntament, fa unes
setmanes ha vingut a tapar els forats, però no arreglarem definitivament això perquè
l’Ajuntament ens ha dit que no hi ha pressupost. Però qui ens assegura que no serà el meu
fill el proper a qui li caigui el mur no serà al qui li caigui el mur al cap. Aquest mòduls, que
havien de ser provisionals com ja he dit, no s’ha fet cap tips d’inversió des d’aleshores.
Mireu, alguns exemples, els lavabos estan en mal estat, evidentment no per falta de neteja,
sinó per una manca de manteniment, amb la conseqüent pudor. Els passamans del pati
estan rovellats, les parts metàl·liques exteriors oxidades, quan plou, al pati s’hi fan molts
bassals, això significa que els nostres nens no poden fer educació física, però no més
durant el dia, sinó més d’un dia. Si fa molt d’aire, la sorra que ens van col·locar vola i deixa
al descobert el ciment de sota, un ciment que no està lluït i que és molt perillós per als
nostres fills. L’aula de psicomotricitat també és de música i si plou, d’educació física per als
dos cursos de primària. Això no acaba aquí, les classes d’anglès i de reforç es fan al
menjador, la professora hi ha d’anar cinc minuts abans i preparar el menjador perquè facin
classe. Podem continuar, però no patiu que ja són les nou i hem de marxar tots. Com ja
hem dit, els nostres alumenes es troben en dos edificis separats per dos carrers molt
transitats, un el carrer Indústria i l’altre Ignasi de Loiola, que ocasiona problemes
d’organització a l’hora de portar els nostres fills. Imagineu-vos que heu de portar dos fills al
a mateixa hora en dos edificis diferents, crec que cap de vosaltres ho podria fer, nosaltres
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tampoc. Fins la setmana passada, l’escola gran, l’escola gran i petita només teníem un
oficial d’oficis, que s’havia d’encarregar ell sol del petit manteniment del centre, d’obrir i
tancar les portes. Però bé, ara ens han posat un conserge, però quan hi hagi qualsevol
substitució també marxarà, llavors significa un altre pedaç que ens heu fet per a l’escola
Ventós Mir. A més, patim nombroses barreres arquitectòniques, només heu d’anar un dia al
col·legi. No es pot accedir a qualsevol espai de l’edifici antic, ni al pati en cas dels mòduls.
La nostra escola no pot acollir a cap nen amb problemes de mobilitat, i això sense tenir en
compte si un dels nostres fills es fa mal i ha d’anar amb crosses. Us posaré un exemple,
l’any passat, a la jornada de portes obertes va venir un pare amb cadira de rodes, el
director li va dir que havia de marxar, no va poder veure la jornada de portes obertes, I no
és broma. Tenim humitats a les aules del semi soterrani, a l’últim pis les goteres, els
lavabos estan amb escales, així que, i sense accessibilitat, l’espai compartit és la sala
d’actes, el menjador i el gimnàs. Per culpa d’una xarxa que l’Ajuntament va permetre acollar
a la façana posterior de l’edifici, edifici que suposadament està protegit com a bé cultural
d’interès local s’han anat obrint unes grans esquerdes i s’ha hagut d’apuntalar la sala de
calderes. Les finestres no tanquen bé, a l’estiu fa calor, a l’hivern tenim fred, molts dels
nostres nens a l’hivern estudien amb jaqueta, estem parlant del 2015, teniu-ho en compte
això, és important. Els lavabos estan deteriorats amb esquerdes que van des del sostre fins
al terra, i un fet que ens sembla molt especialment greu, tenim un espai que comunicava, ja
ho heu sentit bé, els nostres dos patis, però l’Escola Badalonès, concertada, es va
adjudicar durant un estiu sense avisar, amb el permís de l’Ajuntament i l’escola pública que
som nosaltres, sempre anem els últims, ens hem quedat amb un tros de pati menys del què
ja teníem, ja acabo, no us preocupeu, no perdre més temps, un altre dia ja parlarem de la
instal·lació elèctrica que és del 1924, de la cuina que està desfassada, només fer-vos-ho
saber. Dolors, regidors, regidores, teniu la responsabilitat de govern, de ciutat, que pares i
mares estem molt decebuts amb la penosa realitat amb la qual hem de conviure i que
pateixen els nostres fills, dia a dia. Que la inacció administrativa, agraïm molt els gestos
que ens han fet des de l’Ajuntament, però no és necessari i necessitem una solució
definitiva, us convidem a què vingueu a passar un dia, no quan toquen eleccions, sinó quan
no hi ha eleccions, que vingueu a veure com els nostres fills tenen això. L’escola Ventós Mir
és una història viva de Badalona, veniu, mireu, veieu el bonic que és l’edifici i el dolent que
és a la vegada, nosaltres ens estimem molt la nostra escola, però molt, de veritat ho diem i
per això estem aquí i els nostres fills estan a baix amb el fred que fa. Penseu que l’esteu
deixant morir, tots, i aquí no deixo a ningú, tots els partits polítics hi teniu alguna cosa a dir.
Desitgem que demostreu que estem equivocats i que d’aquí uns anys puguem estrenar tots
la nostra escola. Gràcies i bona nit.
SENYORA ALCALDESSA: Passem a la votació, crec que com ja hem anunciat abans,
només dir que, també ho he dit a baix quan us he vingut a saludar. A aquesta reivindicació
que feu, només podem que acompanyar-vos i ser conscients que tot el que demaneu és
d’absoluta justícia i que és un repte que assumim com a govern i entenem que amb el
suport de l’oposició, per por trobar mesures i solucions urgents als problemes que heu
plantejat. Per tant, entenc que és una aprovació unànime de les tres mocions i que per tant,
marxeu d’aquí amb aquest compromís, amb aquestes tres mocions aprovades i amb aquest
compromís de donar resposta a les vostres peticions. No sé si hi ha alguna intervenció.
Agrair-vos la vostra presència i la manera en què ens feu viure aquesta necessitat que
coneixem, però que crec que l’heu descrit absolutament bé. Moltes gràcies. Molt bé, doncs
després d’aquesta aprovació unànime del Ple sobres les tres mocions del Ventós Mir, fem
aquest petit recés i sortim. Si us sembla bé reprenem aquest Ple i continuem.
Votació de les tres mocions.
Les tres mocions precedents van ser aprovades per unanimitat.
Vots a favor, 26.
4. Moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió de suport per tal que
l'antiga escola Llibertat tingui un ús social, educatiu i cultural.
El Ple Municipal en sessió del 30 de setembre del 2014, va aprovar per unanimitat una
moció que en la seva part expositiva i dispositiva deia el següent:
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Atès que l’antic edifici que acollia els alumnes d’infantil i de primària de l’Escola Llibertat ha
quedat sense ús.
Atès que el barri de Sant Crist és un barri mancat d’equipaments socials, educatius i
culturals al marge dels vinculats als centres d’ensenyament públic i a les entitats del barri.
Atès que s’ha creat una comissió de treball formada per les comunitats educatives de les
escoles i instituts i diverses entitats veïnals i socials del barri amb l’objectiu de sumar
esforços per aconseguir que l’antic edifici del CEIP Llibertat tingui un ús social, educatiu o
cultural i no quedi buit.
L’Ajuntament Ple proposem els següents acords:
1-El Ple insta el govern municipal a intensificar el contacte amb la comissió de treball
creada per la comunictat educativa i entitats veïnals i socials de Sant Crist per tal
d’aconseguir que l’entic edifici que acollia els alumnes d’infantil i primària de l’Escola
Llibertat tingui un ús públic, de caràcter social, educatiu o cultural, després d’haver quedat
sense ús amb l’entrada en servis de noves instal·lacions.
2-El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta el govern municipal a, d’acord amb l’esmentada
comissió de treball, encarregar a la Diputació de Barcelona un estudi que proposi
alternatives en base a les característiques del local i a les previsions demogràfiques i la
realitat social del barri.
3-Les propostes sobre el futur ús i la possible forma de gestió de dit espai, seran acordades
de forma participativa amb el grup de treball constituït per les entitats, associacions i centrs
educatius: Escola Llibertat, AMPA Llibertat, Escola Joan Llongueras, AMPA Joan
Llongueras, IES La Pineda, AMPA La Pineda, FAMPAS, Comissió de la Infància, MPDL,
Plataforma Sant Crist També Existeix, AVV Sant Crist de Can Cabanyes i Associació la
Mussara.
4-El Ple de l’Ajuntament de Badalona comunicarà aquests acords a les comunitats
educatives de les escoles i instituts de Sant Crist, a les entitats veïnals i socials del barri, a
la Diputació de Barcelona, i al Deparamtament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalaunya.
Vist que el contingut de la moció no s’ha executat, o no en consta que s’hagi executat, el
grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
1-Recuperar aquells acords i treballar per a fer-los possible, amb especial atenció a
l’encàrrec tècnic que havia de dur a terme la Diputació de Barcelona.
2-Comunicar aquests acords a les comunitats educatives de les escoles i instituts de Sant
crist, a les entiats veïnals i socials del barri, a la Diputació de Barcelona i al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat.
SENYORA ALCALDESSA: Aquí no hi ha paraula demanada, per tant, el portaveu que
defensarà aquesta moció.
SENYOR FERNÁNDEZ: Una d’ordre, que abans ho havia parlat amb el president del grup
municipal de Convergència, que és una esmena per canviar el punt 1, no sé si el puc llegir.
La proposta és: “Acordar amb la Generalitat de Catalunya el traspàs definitiu a l’Ajuntament
d’aquest edifici i començar a treballar conjuntament amb la comissió de treball, per donar-li
un ús al mateix. Aquest punt substituiria a quin, ens ho pot dir.
SENYOR FERNÁNDEZ: Al punt 1. Ens pot tornar a llegir el punt 1 que trauríem si us plau.
SENYORA SECRETÀRIA: Reprovar el govern municipal anterior la manca de compromís
amb els acords adoptats en aquella sessió Plenària pel punt que ha llegit el regidor.
SENYORA ALCALDESSA: A veure.
SENYOR FALCÓ: Alcaldessa, jo, si m’ho permet, una cosa és perquè hi pugui haver el vot
unànime de tots els grups del Plenari, nosaltres estiguem disposats a retirar el punt primer
que reprovava la manca d’accions del govern anterior per fer possible una moció que va ser
aprovada per aquest Ple, de manera unànime i que demanava no pas res a la Generalitat si
no que demanava simplement que l’antic edifici del CEIP Llibertat del Barri del Sant Crist
que ha quedat en desús, s’encarregués a la Diputació de Barcelona un estudi, que ens
permetés afinar bé, quin us se li podria donar, no en funció del què a algú li pugui semblar
que aniria bé al barri, sinó en funció de la seva demografia, les seves necessitats,
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diguéssim des d’un punt de vista de demogràfic, sociològic, etc... Aquest era l’acord que
varem prendre, nosaltres estaríem disposats que s’aprovessin els dos punts següents de la
moció i retirar el de la reprovació, però no a incorporar un punt, que ens sembla que ho diré
malament, enreda una mica la troca en el sentit que li traspassa a la Generalitat una
responsabilitat que, en aquest moment processal no li pertoca. El que volíem és que la
Diputació faci un estudi i ens digui quin seria l’equipament de futur ideal, en el Barri del Sant
Crist, el demés és burocràcia que estic segur que aquest govern pot tirar endavant sense la
necessitat que hi hagi acords polítics. És a dir, demanar el traspàs, la cessió d’aquest
equipament i treballar en paral·lel quin és l’ús que ha de tenir, això ho podeu fer
perfectament, sense la necessitat d’un acord del Plenari. Es tracta de recuperar el sentit de
la moció que varem aprovar tots unànimement fa un temps. Estem disposats a retirar el
punt primer, però ens agradaria mantenir els altres dos i no incorporar l’esmena.
SENYORA ALCALDESSA: Entenc que si es treu el punt de la reprovació que és el que
entenc que molestava al Partit Popular, treure aquest punt, no comporta treure el reclamar
aquest estudi, d’acord?.
SENYOR FALCÓ: Treure el punt de la reprovació és buscar l’acord unànime de tots i
confiar que aquest govern que presideix podar demanar a la Diputació l’estudi per
determinar quin és el millor futur per aquest equipament. L’estudi tècnic, no estem parlant
de política, estem parlant d’un estudi tècnic.
SENYORA ALCALDESSA: És recuperar la moció que es va fer. En tot cas, sobre aquesta...
SENYOR FERNÁNDEZ: Sí, breument, si no es vol incorporar aquesta esmena que jo
proposa no passa res, l’únic que volia aclarir és que no hi havia manca de compromís, això
és una cosa incerta perquè nosaltres varem votar a favor d’aquesta moció, quan ja es va
portar l’any passat en aquest Ple, la votarem a favor en aquest Ple, però no es que hi
hagués manca de compromís, és que estàvem d’acabar de negociar amb la Generalitat l’ús
d’un edifici que era seu. Per tant, com que era seu nosaltres no podíem triar quin ús li
donàvem sense consultar a la Generalitat. Per tant, com que ja suposo que aquesta
conversa igual s’ha produït o es produirà en un futur per part de la regidora d’Educació,
l’únic que s’ha de fer és demanar a la Generalitat que traspassi aquest edifici a la propietat
municipal i que llavors comenci a treballar aquesta comissió, però el que vull aclarir és que
en cap cas hem tingut manca de compromís, mai, si no que això era un tema de conversa i
de negociació amb la Generalitat de Catalunya.
SENYORA ALCALDESSA: D’acord, però en tot cas, l’estudi a la Diputació no es va arribar
a encarregar.
SENYOR FERNÁNDEZ: No, perquè si l’edifici era de la Generalitat nosaltres no podíem
encarregar aquest estudi i quan aquest edifici sigui municipal llavors nosaltres podrem fer
totes les gestions que facin falta.
SENYORA ALCALDESSA: D’acord, vostè ha de fer alguna cosa més per defensar la
moció, si no donaríem pas a ...
SENYOR FALCÓ: No, simplement discutir l’argument del portaveu del grup Popular, en el
sentit que em sembla que la Generalitat no ens cedirà res, si nosaltres no som capaços
d’explicar-li què volem fer en aquest espai, i és molt important que ho puguem fer, que la
Diputació no pot fer un estudi tècnic sobre un equipament públic que tenim a la ciutat i que
en aquests moments està en desús, no és cert, per molt que la propietat sigui de la
Generalitat. La Diputació aquest estudi el pot fer perfectament i és el que estem demanant,
començar a caminar en aquest sentit i en paral·lel si es vol, demà començar a parlar amb la
Generalitat perquè ens el traspassi, però sense saber què hi farem, demanar el traspàs
també ens sembla que neutralitzaria la voluntat d’aquesta moció.
SENYORA LAIA SABATER: Sigui quin sigui l’ordre dels factors diguéssim des de l’Àrea
d’Educació som conscients que un edifici vuit és una llàstima i que per tant, més val donarhi un ús. Si us poseu d’acord en com es formula la moció, nosaltres hi votarem a favor,
perquè evidentment també es una cosa que volem treballar i treballar conjuntament com es
proposa amb la ciutadania, amb el barri, amb el districte perquè sigui un ús consensuat, ple
de contingut i compartit per tota la comunitat, que en pugui fer ús. Per tant, per a mi no
afecta, diguéssim, que ens posem mans a l’obra en aquest sentit.
SENYORA ALCALDESSA: Si no hi ha cap més paraula al respecte, passem la intenció de
vot. Per tant, és una altra moció que aprovem per unanimitat. Per tant, és una satisfacció,
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digues, és eliminant el primer apartat, i en tot cas que els temes relacionats amb Educació
doncs generin tant de consens és una bona notícia. Avancem.
Votació.
La moció precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor, 26.
9. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú i
Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES, a favor de la democràcia i la
llibertat i de condemna del franquisme.
El 20 de novembre de 1975 moria el dictador Francisco Franco, que durant 36 anys va
governar l’Estat espanyol sota un règim totalitari i feixista sorgit d’un aixecament militar
contra el sistema democràtic de la Segona República Espanyola i una guerra entre el
feixisme i nazisme i les persones que van defensar la llibertat i la democràcia. La mort de
l’anomenat caudillo, però, tot i que va ser un cop dur per al règim franquista, no va suposar
el seu esfondrament, i la seva ombra es va allargar i va condicionar el futur polític de l'Estat
durant els següents anys.
Badalona, com a ciutat obrera i popular, té una llarga tradició en la defensa de la
democràcia, la llibertat, la pluralitat i la pau, fins i tot en els moments més foscos de
dictadura i repressió. Gràcies a la lluita i sacrifici de molts badalonins i badalonines, la
nostra ciutat ha sigut sempre exemple i referent en la defensa d’aquests valors, avui
universals. Als i les que patiren persecució, presó, tortures i inclús van ser assassinats i
assassinades per lluitar per aquests valors al carrer o a la institució, com l’alcalde Frederic
Xifré i tants altres badalonins i badalonines, el nostre més profund homenatge.
Per tot això,
Atès que la dictadura franquista va representar el desmantellament de les nostres
institucions democràtiques i va provocar no tan sols l’exili obligat de regidors/es,
polítics/ques i sindicalistes, sinó també el desmantellament d’entitats de tipus cultural i
associatiu.
Atès que aquest règim dictatorial es va mantenir, amb el suport de l’exèrcit, l’oligarquia i la
jerarquia eclesiàstica, durant els següents quaranta anys mitjançant la més feroç repressió
de qualsevol oposició a la seva dictadura, utilitzant mitjans qualificables de genocidi contra
el seu propi poble.
Atès que després de la mort de Franco, davant l’embranzida de la lluita popular i la pressió
internacional, es va produir un canvi de règim que, malgrat tot, va garantir la impunitat del
franquisme.
Atès que el proppassat 20 de novembre del 2015 es compleix el 40è aniversari de la mort
del dictador, i amb voluntat de reivindicar com a ciutat els valors universals de la
democràcia, la llibertat, i la pluralitat ideològica.
Es proposen els següents
ACORDS
-Condemnar el franquisme com a règim totalitari i feixista, contrari als valors universals de
la llibertat i la democràcia, sorgit d'un aixecament militar contra un sistema democràtic.
-Retirar els títols honorífics i les medalles d'or de la ciutat que durant el franquisme foren
concedides a autoritats i organismes del règim, fent així extensiu l'acord del ple de 17 de
desembre de 2002 pel que es retira al dictador la medalla d'or de la ciutat i el títol d'alcalde
honorífic concedits el 1957.
-Declarar l’Ajuntament de Badalona com a promotor dels valors universals de la
democràcia, la llibertat i la pluralitat, rebutjant qualsevol mostra que hi sigui contrària.
-Fer arribar aquests acords a tots els grups polítics amb representació al Parlament de
Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Govern espanyol, al Congrés i Senat espanyols, i
sobretot a la ciutadania de Badalona.
SENYORA ALCALDESSA: Hi ha una paraula demanada per aquest tema, senyor
ADONIS González Mateos de la Comissió de la Memòria Històrica de Badalona, si és tan
amable.
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SENYOR ADONIS GONZÁLEZ: Bona nit, senyora alcaldessa, senyors i senyores regidors,
treballadors i treballadores de l’Ajuntament, badalonins i badalonines. Agraïm que ens
concedeixin la paraula perquè expliqui en nom de la Comissió per la recuperació de la
memòria històrica, tot el nostre passat. El passat dia 20 de novembre, va fer quaranta anys
de la mort al llit del general feixista Franco després de 36 anys de regnat. Amb la seva mort
física en principi va tenir final el fracassat cop d’Estat del 17 de juliol de 1936, però que va
donar lloc a una Guerra Civil en què militars, falangistes, elits de l’alta burgesia, terratinents
amb el recolzament de l’Alemanya nazi i del feixisme italià van acabar amb el règim legítim
de la República al 1939. Una República que quan varen governar els demòcrates mai en
tota la historia de l’estat espanyol, en varem conquerir aspectes mai igualats de
democràcia, llibertats i drets socials, com aleshores. I, que els militars rebotats van aixafar
violentament junts amb qualsevol dissidència. Badalona també va lluitar perquè el
franquisme no triomfés, en derrotar la República molts badalonins van seguir l’exemple dels
primers combatents a la clandestinitat, Manuel Moreno Mauricio, Juan Cespedosa, Juan
Gómez que va ser regidor a la primera alcaldia democràtica, després de la mort de Franco i
molts altres. I que ens preocupa, avui? l’intent de l’estat espanyol per oblidar i ocultar el
passat de la memòria històrica. Potser volen que les noves generacions no recordin per si
en el futur hi ells manen, fills i néts dels vencedors de la Guerra Civil i que puguin recuperar
tot allò que ens volen ocultar. Nosaltres hem de fer possible perquè la memòria històrica no
es perdi. Que té la memòria aquesta, condemnant?. Qui no té memòria està condemnat
potser a reviure-la altra vegada. No hi ha millor reconciliació que la recuperació de tota la
memòria, de tota la memòria històrica, d’uns i d’altres, complerta i amb objectivitat.
SENYORA ALCALDESSA. Moltes gràcies, ara doncs els grups que han proposat la moció
la defensaran o la presentaran.
SENYOR TÉLLEZ: Si gràcies Adonis, jo crec que l’Adonis ha agraït la seva intervenció en
nom de la Comissió de la Memòria Històrica. Jo crec que és un exemple de com aquest
tema importa, moltes vegades, ja en el darrer Ple o en l’anterior no recordo qui, que vam
aprovar la creació d’aquesta mateixa Comissió, que aquesta moció és una mostra de la
bona feinada que està fent. Ja es va dir en aquest Ple, que això és tema que no importava
a la gent i que no provoca interès. Jo crec que l’Adonis precisament és l’exemple de que
molta gent que va lluitar, molts badalonins i badalonines van lluitar contra el franquisme i
que aquests badalonins i badalonines van estar empresonats, van ser torturats inclòs
alguns van ser assassinats o alguns altres van haver d’exiliar-se per evitar tot aquest
patiment. El franquisme és un sistema que està condemnat per pràcticament la totalitat de
la població badalonina perquè va ser un règim feixista i totalitari i actualment estem en
democràcia. Això podria ser senzill en la moció aquesta aprovant una declaració
institucional però hem comprovat en l’anterior debat d’aquest Ple que no aixeca aquest
consens i per tant ho hem de representar en forma de moció. En homenatge a l’Adonis i a
totes les persones que van lluitar contra el franquisme a Badalona i van patir la seva
repressió,cal que eradiquem tots els vertígens d’aquest sistema i aquest Ple com a màxima
representació municipal és un bon testimoni per a fer aquest rebuig i en les accions
concretes que se’n mostren a la moció. L’altra dia, el dia 20 feia quaranta anys de la mort
de Franco però tot i aquest temps no és tan segur que ho estigui mort el franquisme, va
morir Franco però està tan clar que el franquisme està mort. Dia a dia veiem com el
franquisme sociològic en lloc de desaparèixer augmenta inclús hi ha punts que reneixi un
franquisme polític. No estava mort, estava només endormiscat. La responsabilitat política
ens obliga que totes les persones que defensem la democràcia condemnen els quaranta
anys de franquisme, de regim totalitari d’obscurantisme que vam patir l’Estat Espanyol i
Catalunya. Si volem construir una nova Badalona, caldrà fer-ho mirant al futur si però sense
oblidar el passat mirant pel retrovisor perquè qui oblida el passat està condemnat a repetirho. Aquest Ple com diu la moció ja va retirar la medalla a Franco, el dictador, però el
franquisme no va ser només el dictador Franco, el cop d’Estat del 35 no ho va organitzar
sol i les bases d’actuació i les polítiques eren les mateixes. I durant quaranta anys , governà
aquest dictador recolzat amb unes elits que se n’aprofitaren per treure rèdit per aprofitar la
manca de llibertat per explotar i espoliar al poble . Aquest acord d’aquesta moció busca
ampliar l’acord del 2002 que va retirar la medalla de Franco i acabar amb la resta del
franquisme que encara tenim a Badalona. Avui en dia Badalona encara té concedida la
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medalla d’or de la Ciutat a Antonio Federico de Correa i Véglison militar sollevat ja des dels
primers dies del cop d’estat al llavors Protectorat espanyol al Marroc, governador civil de
Girona on ordenà l’assassinat de l’escriptor Carles Rahola, governador civil de Barcelona,
delegat de premsa i propaganda del moviment i vicepresident de la banca popular catalana,
càrrec pel que fou processat per estafa a l’any 1969, quan aquesta va ser fallida però va
morir abans de la sentència. Demano el recolzament de tots els grups municipals d’aquest
Ple a aquesta moció. I,que aquest Ple faci seva l’alliberament que van fer els presos
d’aquella fàbrica dels horrors que va ser el camp de concentració del Mauthausen pocs
dies després del seu alliberament i que resumeix el feixisme mai més enlloc i en contra de
ningú, mai més més franquisme, mai més tortures, mai més empresonaments i assassinats
polítics, mai més ningú robant al poble la seva llibertat.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, senyora Agnès Rotger.
SENYORA ROTGER: Només per complementar, diguéssim . El 1934 Frederic Xifré va ser
escollit democràticament regidor de l’Ajuntament de Badalona. El 16 de març del 1936 va
ser l’alcalde. El seu mandat no ser gaire llarg però quatre anys més tard el van afusellar, la
raó simplement per haver estat precisament alcalde de Badalona, per haver treballat
democràticament per la ciutat. El règim franquista va ser el responsable d’aquest
assassinat, d’ell i de 180.000 persones més segons l’historiador Paul Preston. No és una
cosa passada, és un assumpte mal tancat i que encara té conseqüències tota aquesta
etapa que vam viure. I la transició no va ser cap manera modèlica també com s’ha dit
moltes vegades, gaire 100 morts violentes hi va haver i 200 de les quals van ser
institucionals. El motiu de la moció no és remenar el passat per fer mal ni dividir, es tracta
simplement d’un acte de justícia, de reparació de dignitat democràtica i també de normalitat
per fer un pas endavant i desfer-nos d’aquest passat fosc i mirar cap al futur sense aquest
llast. Que el passat més negre quedi als llibres d’història i no als noms dels nostres carrers i
encara menys mantinguem el nom de persones que no s’ho mereixen.
SENYORA ALCALDESSA. Moltes gràcies, senyor López.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Ciudadanos votará a favor de la moción porque esa favor
de la democracia, de la libertad i la condena del franquismo y los acuerdos que se
presentan condenan el franquismo, retiran títulos honoríficos al dictador. Declaran al
Ayuntamiento como promotor de valores universales y hace llegar todos los acuerdos
políticos. Pero en cambio no estoy de acuerdo con la exposición que se hace y tampoco
con las intervenciones. Yo creo que repetir la memoria histórica y voté en contra porque
creo que los historiadores tienen que recordar la historia pero estamos perdiendo el tiempo
y el futuro insistiendo en la Guerra Civil, en los bandos, en enfrentar un grupo de la
población con otro. Ciudadanos no está por este objetivo, ciudadanos quiere que no existan
bandos, que no haya rojos ni azules, que pensemos en el futuro, que como hemos
demostrado en esta moción, que la moción que ha presentado Ciudadanos en este
Ayuntamiento, en este Pleno y en el anterior. Miremos que problemas tienen nuestros
vecinos, intentemos resolverlos y no utilizar un lenguaje prebélico, un lenguaje que separa
la población. Entonces estamos a favor de la moción porque es a favor de la democracia, la
libertad y condena del franquismo, no puede ser de otra manera, pero no estamos de
acuerdo en repetir cada día las guerras civiles y lo que nos desune. Tenemos que pensar
en el futuro y en los problemas de nuestros vecinos y de nuestros ciudadanos.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, Convergència i Unió senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Votarem a favor.
SENYORA ALCALDESSA: Si, d’acord.
SENYORA GALLARDO: Nosaltres també votarem a favor i una petita matisació, bé
matisació no, no incorporació. Jo crec que estem parlant del present hi ha moltes famílies
que encara tenen la seva família valgui la redundància sense tenir la dignitat d’enterrar-les.
La gent reclama veritat, justícia i reparació, i reclama també una declaració de rebuig al
règim un règim totalitari, que com s’ha dit després del dictador italià va ser el règim més
sanguinari de tot el món, inclús les dictadures d’Amèrica Llatina que és molt greu això. I per
tant, encara és l’últim país que no ha denunciat, que no ha rebutjat, que no ha negat la seva
existència.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, el Partit dels Socialistes.
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SENYOR PASTOR: Bona nit, no m’estendré molt. Defensar la democràcia i la llibertat es fa
en compliment amb la llei i jo crec que és la gran oblidada en aquest moció, que és la llei de
memòria històrica aprovada a finals dels 2007 i que en l’article 15, d’aquesta mateixa llei ja
insta a les administracions públiques a prendre les mesures oportunes per la retirada en
l’àmbit de les seves competències, d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions
commemoratives d’exaltacions personal o col·lectiva, de la sublevació militar de la Guerra
Civil i de la repressió de la Dictadura. Per tant, jo crec que aquest article 15 de la Llei de
Memòria Històrica ja recull una mica l’essència del que diu la moció, d’acord anem a votar
a favor.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, el Partit popular, senyor Fernández.
SENYOR FERNÁNDEZ: Jo crec que aquest és un debat d’aquells que quantes més
intervencions hi ha i més es debatre més ens allunyem de l’acord. Perquè jo crec que es
diuen coses fora de to o que no procedeixen. Aquest és un debat bastant caducat,
nosaltres condemnem el franquisme i anem a votar a favor de la moció, perquè no li
donarem el gust a ningú de votar-la en contra, més enllà de que estem en desacord
algunes parts de la part expositiva, però si que estem d’acord amb la part dispositiva, però
jo crec després de quaranta anys i el que els parla va néixer en l’any 1986, el dictador
portava deu anys mort o onze anys mort. La llosa que té a sobre és molt gran i jo crec que
ressuscitar a Franco cada any és un error, tornar a parlar de discursos, guerres civilistes és
un error perquè al final, escoltin, morts en les cunetes els tenen ambdós costats. Jo sóc nét
de republicà i nét d’una família de dretes que va ser perseguida durant la República. Per
tant, no es pot dubtar de la meva neutralitat en aquest assumpte, perquè al final la llibertat i
la democràcia la defensem tots aquí exercint-la i no recordant a Franco o recordant la
Guerra Civil.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, ha parlat tothom. Les persones que han
demanant la paraula tenen dret a rèplica abans no ho he tingut en compte, perquè no s’ha
donat la circumstància però, en tot cas, ara ho he recordat i no sé si, no és necessari
m’imagino?. Ho dic , perquè en aquest cas votem a favor, entenc que és un vot unànime,
un vot totalment a favor, si?. Si.. parla davant, en tot cas després li donaré la paraula, en
aquest cas el senyor Adonis vols intervenir?
SENYOR ADONIS: No.
SENYORA ALCALDESSA: No, d’acord. Després serà, com que ara no és el tema, després
es la donaré. Queda aprovada, doncs, per unanimitat, d’acord. Passem al següent punt.
Votació.
La moció precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor, 26.
10. Moció que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa per declarar Badalona ciutat lliure de glifosat.
Atès que el glifosat és el principi actiu utilitzat per la fabricació d’herbicides, el més conegut
és el comercialitzat amb el nom de Roundup de la Multinacional Monsanto. És un herbicida
no selectiu, total, d’ampli espectre, d’absorció foliar, que s’utilitza generalment per contenir
el creixement i desenvolupament de la vegetació no desitjada “males herbes”.
Atès que Monsanto, va tenir la patent de l’herbicida fins l’any 2000. Actualment existeixen al
mercat diferents marques comercials, totes elles utilitzen el glifosat com a matèria activa, en
diferents concentracions i en solució amb altres substàncies (Roundup, Aquaneat,
Aquamaster, Rodeo, Genesis Extra II, Razor Pro, Buccaneer, i d’altres)
Atès que els usos principals dels herbicides són en cultius agrícoles, pels transgènics, per
evitar la cobertura vegetal als peus del fruiters, en fructicultura, silvicultura, i també en
jardineria pública i privada, marges de camins, franges de protecció d’incendis i per contenir
els brots entre les escletxes en zones pavimentades.
Atesa que la Directiva 2001/99/CE de la Comissió, de 20 de novembre de 2001, per la que
es modifica l’Annex I de la Directiva 91/414/CEE del Consell, relativa a la comercialització
de productes fitosanitaris, a fi d’incloure les substàncies actives glifosat i tifensulfurónmetilo.
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Atès que el Reglament (CE) nº 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21
d’octubre de 2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris i pel que es
deroguen les Directives 79/117/CEE i 91/414/CEE del Consell.
Atesa que la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre
de 2009, per la qual s’estableix el marc de l’actuació comunitària per aconseguir un ús
sostenible dels plaguicides.
Atesa que la Directiva 2010/77/UE de la Comissió, de 10 de novembre, per la que es
modifica la Directiva 91/414/CEE del Consell, en allò relatiu a les dates de caducitat de la
inclusió de determinades substàncies en el seu annex I. Pel supòsit del glifosat, la seva
inclusió caduca el 31 de desembre de 2015.
Atès que el Reglament d’execució (UE) nº 540/2011, de la Comissió, de 25 de maig de
2011, pel que s’aplica el Reglament (CE) nº 1107/2009 del Parlament Europeu i del
Consell, pel que respecta a la llista de substàncies actives autoritzades, pel qual es
considera autoritzat el glifosat fins a 31 de desembre de 2015.
Atès que el Real Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc
d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.
Atès que la Directiva 2009/128/CE, indica que els Estats membres vetllaran perquè es
minimitzi o prohibeixi l’ús de plaguicides en les següents zones específiques: Al llarg de les
carreteres.. En els espais utilitzats pel públic en general, o per grups vulnerables, com els
parcs i jardins públics, camps d’esport i àrees d’esbarjo, àrees escolars i de joc infantil, així
com en les immediacions de centres d’assistència sanitària.
Atès que malgrat el mandat als Estats perquè es minimitzi o fins i tot es prohibeixi l’ús
plaguicides en determinades zones, especialment sensibles, l’Estat espanyol, en la seva
regulació, mitjançant el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, recull mesures
d’informació, via senyalització de la pràctica dels tractaments i la necessitat de
consentiment per a la seva aplicació en determinats casos, permetent-se, amb
determinades limitacions, l’ús de plaguicides, entre els que es troba el glifosat.
Atès que al mes de març de 2015, l’Agència Internacional d’Investigació sobre el Càncer
(IARC), dependent de l’OMS, ha anunciat que el glifosat és un producte “probablement
carcinògen pels humans” incloent-lo en els productes i accions de risc 2A (probablement
carcinogen), tot reconeixent la seva relació amb el desenvolupament de limfomes no
Hodgkins en estudis epidemiològics de poblacions humanes i les “evidències convincents”
de que provoca càncer en animals de laboratori.
Atès que malgrat aquest antecedent, l’Agència Europea per a la Seguretat Alimentària
(EFSA) ha publicat en data 12 de novembre de 2015, el seu informe sobre el glifosat. En
aquest informe de reevaluació, que serà la base per a què la Comissió Europea renovi el
permís de comercialització d’aquesta substància a partir de l’1 de gener de 2016, la EFSA
creu improbable que l’exposició al glifosat suposi una amenaça carcinògena per al sers
humans.
Així, resulta més que probable que la Comissió Europea mantingui el glifosat en la llista de
substàncies actives autoritzades per a la pròxima dècada.
Donat que, en paraules del ministre d’Agricultura, Espanya no prendrà cap acció preventiva
sobre els herbicides que continguin glifosat mentre no es tinguin els resultats de l’evaluació
encarregada per la Comissió Europea,
Donat que l’Ajuntament de Badalona entén que s’ha d’aplicar el principi de precaució i
adoptar mesures per protegir la salut de les persones, en l’àmbit de les seves
competències, El grup municipal d’ICV-EUiA insta al govern municipal a :
Acords:
1.- Instar a l’Alcaldessa o els Regidors responsables dels diferents Àmbits o Àrees, relatives
a la prohibició expressa d’utilitzar glifosat en l’execució del contracte, dirigides als diferents
adjudicataris al servei de l’Ajuntament de Badalona, i susceptibles d’utilitzar el glifosat en
l’execució de les seves tasques, com poden ser a tall il·lustratiu i no limitatiu:
Contractes de manteniment de zones verdes i arbrat i contractes de manteniment dels
espais naturals i els relatius a mesures de prevenció d’incendis.
Contracte de neteja viària i recollida de residus
Contractes de manteniment i/o neteja d’infraestructures municipals (Viver, Escoles, Centres
Cívics, Piscines,...)
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Contractes d’obres ordinàries i d’urbanització i projectes d’urbanització municipals.
Els contractistes hauran de subscriure una declaració jurada en la que es comprometen a
no utilitzar el glifosat sota cap concepte, en l’execució del contracte.
Pel que respecta a les noves contractacions administratives, s’incorporarà en els Plecs de
Clàusules Administratives (PCAP) com a condició especial d’execució del contracte,
l’obligació que en l’execució del contracte, les “males herbes” s’eliminin amb mètodes
sostenibles i alternatius al glifosat, fixant penalitats pel supòsit d’incompliment.
Així, en el moment del requeriment documental al proposat adjudicatari, aquest haurà de
presentar, una declaració jurada amb els mètodes alternatius al glifosat que s’empraran en
l’execució del contracte per eliminar la vegetació no desitjada.
Per a l’efectivitat de l’esmentada mesura, es notificarà l’esmentada declaració a tots els
Regidors d’Àmbit/Àrea, perquè la facin extensiva al seu personal.
Pel que respecta als Parcs que són mantinguts per altres Administracions (Parc de Can
Solei-Ca l’Arnús i Parc de la Mediterrània) ambdós mantinguts per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) es dictaran les instruccions oportunes perquè l’AMB traslladi als seus
contractistes, la prohibició de la utilització de glifosat en el manteniment dels esmentats
parcs.
Dictar instruccions de treball per part de l’Alcaldessa o els Regidors responsables dels
diferents Àmbits o Àrees, al personal de Parcs i Jardins, al personal de manteniment
d’edificis, els conserges d’Escola, al personal de la Guàrdia Urbana, entre d’altres, relatives
a la prohibició expressa d’utilitzar glifosat en l’exercici de les seves funcions.
2.- Als promotors de projectes d’urbanització d’iniciativa privada, se’ls hi exigirà, que el
projecte contempli les mesures alternatives al glifosat per eliminar les “males herbes”.
3.- Incorporar a les noves llicències pel cultiu d’un hort urbà, de forma visible, la prohibició
expressa d’utilitzar glifosat en les zones d’horta de titularitat municipal.
4.- Es farà difusió de l’esmentada declaració institucional, amb tot un seguit de
recomanacions, per tal d’evitar que els particulars utilitzin en la seva pràctica diària el
glifosat i, en concret:
-Mancomunitat de propietaris o comunitat de propietaris d’espais qualificats com espais
privats d’ús públic, que duguin a terme, total o parcialment, el manteniment de zones
verdes de la seva titularitat (zones 18, Can Mercader,...)
-Als propietaris de muntanya, perquè mantinguin en condicions de neteja i manteniment
òptima les zones forestals, prescindint de l’ús de l’herbicida.
-Als directors de guarderies públiques i privades, CEIP’s, IES, perquè en els esmentats
espais no s’empri l’esmentat producte, atenent als seus usuaris, població especialment
sensible.
-Als Directors de centres de Salut perquè supervisin l’execució de tasques que
s’externalitzin i que pugui comportar l’ús del mencionat producte, per evitar-ne el seu ús.
-Així mateix, es farà difusió entre la ciutadania en general, per tal s’intenti evitar o
minimitzar l’ús de l’herbicida en la jardineria domèstica.
SENYORA ALCALDESSA: Senyor Mañas, si us plau.
SENYOR MAÑAS: Si, intentaré ser molt breu. Hem fet debat amb alguna gent d’aquest Ple,
en alguna xarxa social. Què és el que pretén aquest moció? I què és el que diferencia
aquesta moció? I que és el que fa Badalona en algunes altres ciutats de l’Estat ? Jo de
veritat , hi ha coses de les que crec que ens podem sentir orgullosos, i com a badalonins i
badalonines crec que ens podem sentir orgullosos, que són la ciutat més gran de l’Estat
que efectivament ja no utilitza giflosat. Aquesta frase que vam anunciar als mitjans de
comunicació amb recolzament de les principals entitats ecologistes que treballen aquest
tema com són: Som el que Sembren,Ecologistes en Acció o Vida Sana que reconeixen que
Badalona és la Ciutat més gran de l’estat espanyol que fa la prohibició del glifosat efectiva,
no només amb un aprovació de moció crec que ens ha de fer sentir-nos orgullosos. Per què
prenen ara aquesta decisió, que serà una decisió complexa, difícil de gestionar, valenta
però del tot necessària, doncs és molt senzill, la literatura sobre els efectes nocius a la salut
de les persones per part del glifosat és extensa, articles científic en molts casos alguns
pagats per empreses privades d’altres no, però al mes de març d’aquest any l’Organització
Mundial de la Salut si queda clara per primer cop que el glifosat és possiblement un
element cancerigen. El glifosat avui és present a tots els aqüifers de l’Unió Europea, és
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present si l’analitzem en part de l’organisme humà, és present a l’aigua que bevem perquè
l’ús del glifosat ha estat intensiu i abusiu durant molts anys. En aquests moments que ja
sabem que és possiblement cancerigen el que fa l’ajuntament de Badalona és molt senzill
aplicar d’ofici el principi de precaució. Davant del dubte sobre la possible salut de les
persones decidim no utilitzar glifosat en cap espai públic i de fet avui ja efectivament no
s’està utilitzant. No és una recomanació com podia haver-hi en el contracte del Verd Urbà,
no és una moció si no el que diferencia aquest text d’altres mocions que presenten d’altres
ajuntaments i que ens han demanat les entitats ecologistes de referència és que donem
instruccions precises que signarà l’alcaldessa de l’utilització del glifosat en espais públics.
Per tant, més enllà que l’Unió Europea em sembla que avui, precisament avui, l’autoritzat
per un any més nosaltres davant el dubte apliquem el principi de precaució per preservar la
salut de les persones. I només aposaré un exemple, on utilitzaven glifosat? als parcs
infantils on juguen els nostres fills i filles, per tant davant el dubte més val tallar les herbes a
mà, si que ha fet algun anunci amb el senyor Ferran Falcó debatiem al facebook sobre
quines ciutats l’utilitzen, ens hem estat informant, Tarragona l’utilitza a l’única ciutat gran de
Catalunya que fa un parell o tres d’anys que està sense utilitzar glifosat en aquest
moments és Mataró i ja estem treballant coordinadament amb ells per veure quines
alternatives podem haver-hi. A França a partir del 2016 ja serà prohibit en tot el territori de
la República Francesa. Gràcies.
SENYORA ALCALDESSA. Molt bé. Alguna intervenció ? en ordre.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Yo votaré a favor pero tengo una pregunta. El glifosat si
todo lo que dice el regidor de Badalona Próspera es cierto, porque se sigue utilizando en
algunas ciudades?. La empresa que lo utiliza, porque lo utiliza?, porque no hay alternativa?.
SENYOR MAÑAS: Li contesto, perdó, si em permet contestar la pregunta que és molt
concreta, avui no hi ha per exemple a França, a Alemanya tampoc ho utilitzen a la majoria
de ciutats, no hi ha cap alternativa efectiva com a herbicida per substituir el glifosat. Per què
s’utilitza? Perquè és molt efectiu. Hi ha hagut molta controvèrsia acadèmica en els darrers
anys sobre aquest producte, però joc crec que l’Organització Mundial de la Salut és un
organisme prou seriós com per prendre seriosament les seves precaucions. A França,
estan utilitzant en aquests moments alguns productes de forma experimental en concret
estan utilitzant un concentrat, una essència que procedeix de la planta del gerani, però per
poder utilitzar aquest producte a l’estat espanyol s’hauria de fer les patents d’autoritzar en
jardineria pública. Ens consta que a Valencia estan fent proves amb vinagre, però el
vinagre no està autoritzar a l’estat espanyol per ser utilitzat en jardinera pública. A Mataró
estan utilitzant un producte que és una escuma biodegradable que teòricament crema els
males herbes però la setmana passada ens deien que no era del tot efectiu i per tant el que
farem a Badalona és de moment tallar a mà i si que es veritat que la cap de departament
del Verd Urbà està fent exploracions per veure quines alternatives poden ser possibles. En
aquests moments, no hi ha alternatives però creiem que però que cal aplicarà el principi de
precaució.
SENYORA ALCALDESSA: Senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Si la moció és molt complerta i nosaltres hi votarem a favor amb la
coincidència en aquest cas amb el govern que serà de complexa aplicació perquè ens
proposem de fer i de reclamar i d’incorporar una manera de fer, una manera de treballar
diferent i no serà fàcil arribar a tots els espais on aquesta moció ens proposa que hi
arribem. En tot cas, nosaltres hi votarem a favor. Però respecte a algunes de les
afirmacions que s’han fet només fer notar que el plec de prescripcions tècniques del servei
de manteniment de Verd Urbà de l’any 2014 incorporava específicament la prohibició
d’utilització d’herbicides en matèria activa del glifosat. Això ho deia el plec del 2014, és
veritat que quan es va resoldre el concurs i el va guanyar URBASER,si no vaig errat,
CESPA va diguem va presentar un recurs i que ha d’estar encara funcionant amb el plec de
condicions anteriors, que com deia el regidor parlava de recomanar. Però en tot cas, si que
no podem dir que això no ho tinguéssim internacionalitzat com a Ciutat perquè al 2014 el
plec que vam favor aprovar en aquest plenari ja incorporàvem la prohibició del giflosat com
a herbicida en l’espai públic. Dit això, la nota de la premsa que va fer l’ajuntament, l’oficial
no ens explicava que era la més gran de l’estat si no que ens explicava que eren la primera
de l’Estat. I no són ni la primera ni la més gran, només per posar un exemple Vallodolid que
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té 306.000 habitants ja té aquesta decisió presa des de fa un temps. Ignorava que
Tarragona malgrat haver-ho aprovat al setembre 2015 no ho estigui fent encara en tot cas
és un problema de Tarragona, però hi ha Mataró i hi ha després tot un reguitzell de ciutats
mitjanes i més petites que aquesta és una mesura que ja n’han pres. En tot cas, em sembla
que més enllà del plec del manteniment del Verd Urbà la moció incorpora molta ambició i
molts altres llocs on cal arribar per fer present aquesta necessitat i des d’aquesta
perspectiva nosaltres hi votarem a favor.
SENYORA ALCALDESSA: Senyor Guijarro.
SENYOR GUIJARRO: Si, a favor.
SENYORA ALCALDESSA: D’acord.
SENYORA EGEA: Si, bé per expressar el sentit del vot nosaltres votarem a favor com no
podia ser d’una altra manera perquè si fem una mica de memòria quan vam arribar al
govern ens van trobar amb un contracte del Verd Urbà que recomanava que no s’utilitzés el
glifosat però clar a n’aqui nosaltres vam donar les ordres oportunes tant a la brigada com a
l’empresa concessionària però clar al constar només aquesta recomanació doncs allà
quedava el nostre esperit. Després quan vam fer els plecs administratius del nou contracte
és a n’allà on vam poder doncs deixar constància ja de que es prohibís l’ús d’aquest
herbicida. I bé jo diria que, aquesta moció té un caràcter de lluïment , un lluïment doncs que
crec que nosaltres a l’incloure en el plec de clàusules aquesta prohibició doncs hem aportat
el nostre gra de sorra perquè Badalona, doncs, sigui una ciutat lliure d’aquest herbicida.
SENYORA ALCALDESSA: Vol fer alguna intervenció?.
SENYOR MAÑAS: No, dir-li només senyora Egea la diferencia amb ara és que hi ha
instruccions precises que signarà l’alcaldessa de prohibició perquè fins ara s’està utilitzant.
SENYORA EGEA: Que ens trobàvem un contracte i encara estem amb un contracte
perquè encara no tenim el nou en el que està recomanat. Més enllà de les instruccions que
puguis donar en aquests moments.
SENYOR MAÑAS: El tema de la recomanació no és un tema de lluïment, és que nosaltres
hem prohibit expressament fer-ne el seu ús, i l’empresa està obligada complir els requisits
que els hi marca l’Ajuntament.
SENYORA EGEA: O sigui que aquesta prohibició està inclosa en els plecs que nosaltres
vam estar treballant i que per tant la nova empresa quan comenci a funcionar tindrà que
acollir-se a n’aquesta prohibició.
SENYOR MAÑAS: I per últim ,només dir una cosa, parlàvem d’alternatives que una de les
coses que jo crec que són interessants, jo sé que al senyor Albiol no l’interessa en absolut
el debat, ja ha dit que no tenia cap importància una de les coses que hi podrem incloure a
Badalona és que hem signat un conveni amb Som el que Sembrem i amb Ecologistes en
Acció perquè ens assessoraran amb la no utilització del glifosat i mirar un altre tipus de
tractament zoològic. Gràcies, senyora alcaldessa.
SENYORA ALCALDESSA: Entenc, doncs, que aquesta és una altra moció que aprovem
per unanimitat?. Molt bé. Un ritme de Ple molt interessant amb l’unanimitat amb les
mocions. Avancem.
Votació.
La moció precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor, 26.
11. Moció que presenta el grup municipal Socialista en defensa de l'exercici efectiu
del dret de vot de les persones amb discapacitat intel·lectual.
La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat,
publicada al Butlletí Oficial de l’Estat, amb el seu Protocol addicional, els dies 21 i 22 d’abril
de 2008, va entrar en vigor a Espanya el 3 de maig del mateix any. Aquest text jurídic, que
és llei a l’Estat espanyol, forma part del sistema de drets humans i consagra un canvi en la
perspectiva de la discapacitat. D’acord amb el seu article 1, el propòsit de la Convenció és
«promoure, protegir i assegurar el gaudir ple, i en condicions d'igualtat, de tots els drets
humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat, i promoure el
respecte de la seva dignitat inherent».
A l’article 3 en els seus principis generals diu:
“Els principis de la convenció són:
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a) El respecte de la dignitat inherent, l'autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre
les pròpies decisions, i la independència de les persones
b) La no discriminació
c) La participació i la inclusió plenes i efectives a la societat
d) El respecte per la diferència i l'acceptació de les persones amb discapacitat com a part
de la diversitat i la condició humanes
e) La igualtat d'oportunitats
f) L'accessibilitat.
Així mateix, en el seu article 29 dedicat a la Participació en la vida política i pública, on es
preveu que els estats garantiran a les persones amb discapacitat els drets polítics i la
possibilitat de gaudir-ne en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania i es
comprometran.
Davant aquest articulat que contempla la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets
de les Persones amb Discapacitat, a la qual Espanya s’hi va adherir, cal denunciar la
manca d’incompliment, de forma sistemàtica, per part dels diversos governs de l'Estat des
de l'any 2008, en la no adaptació a la normativa estatal dels compromisos adquirits que
comporten aquesta Convenció Internacional, i que caldria desenvolupar legislativament per
donar-hi resposta.
En aquest sentit reclamem que es tingui present el dret a vot per a les persones amb
discapacitat intel·lectual, tal com així ho han sol·licitat la Confederació Espanyola
d'Organitzacions en Favor de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual o del
Desenvolupament (FEAPS) en el marc de la campanya #MiVotoCuenta2015, reivindicant el
dret a vot dels ciutadans amb aquest tipus de discapacitats.
Els ajuntaments, com l'Administració més propera al ciutadà/na, volem fer palès aquest
incompliment de la Convenció Internacional, i que tots els ciutadans i ciutadanes tenen el
dret a exercir el seu dret a vot, i les administracions l’obligació per llei a donar resposta a
aquest dret democràtic amb les mateixes garanties de confidencialitat i secret, que la resta
de ciutadans del municipi.
Per tot això, es proposa al ple l’adopció dels següents:
ACORDS
1. Instar al Govern de L’Estat a modificar la Llei Orgànica del Règim Electoral General per
tal de fer efectiu el dret a exercir el vot a les persones amb discapacitat que avui ho tenen
vedat.
2. Garantir aquest dret en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania, i garantir la
no discriminació per qualsevol motiu, entre altres mesures, l'adaptació de la informació
electoral a lectura fàcil, per fer-la accessible a les persones amb dificultat de comprensió
intel·lectual.
3. Reclamar la previsió, per part del Govern de l'Estat, de la dotació pressupostària
necessària per garantir el dret de vot de totes les persones amb discapacitat.
4. Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat, a la Junta Electoral Central, al Defensor
del Poble, l’Oficina d'Atenció a la Discapacitat, i al Comitè Català de Representants de
Persones amb Discapacitat (COCARMI) i altres entitats que lluiten pels drets de les
persones amb discapacitat.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, ara si té la paraula senyor Pastor.
SENYOR PASTOR: Si molt ràpidament, la conclusió començaré pel final. Unes 80.000
persones amb discapacitat no podran votar el proper 20 de desembre. L’estat espanyol
continua sense aplicar la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU,
ratificada l’any 2008. Impedint el dret al sufragi a prop de 80.000 persones que compten
amb una sentencia judicial de discapacitat total. Segons les dades de la Fiscalia General de
l’Estat. La llei, la LOREG, la Llei Orgànica de Reforma Electoral encara no està modificada
pel Parlament i drets de ciutadans que queden exclosos del comicis. Que pretenen amb
aquesta moció? Quan arribi el moment de decidir incapacitar una persona que es pensi
també que en el futur aquella persona no podrà exercir el seu dret a vot. Una vegada la
sentencia és ferma és molt difícil i costa molt de temps poder esmenar-ho, i per tant el que
volem és instar al govern de l’estat a modificar la LOREG perquè sigui una realitat el dret a
exercir el vot per a les persones en situació de discapacitat intel·lectual i per tant avançar
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cap a una societat més justa, més igual i més solidària i garantir la màxima igualtat de
condicions i oportunitats per a tothom sense haver cap discriminació.
SENYOR ALCALDESSA: Moltes gràcies, obrim el torn d’intervencions, de manifestar
l’intenció de vot. Senyor Lòpez.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Estoy de acuerdo en algunas cosas que se dicen sobre la
no discriminación, la información electoral de lectura fácil para hacerla accesible a todas las
personas, pero voy a abstenerme en la moción porque hay diferentes grados de
discapacidad intelectual y hay veces que es posible que la discapacidad intelectual que
tenga la persona no le permita ejercer el voto pero de una manera objetiva por un medico o
dictaminado por un medico, por tanto yo prefiero abstenerme antes que votar algo que a lo
mejor no es coherente con lo que esa persona puede ejercer. Yo me abstendré.
SENYORA ALCALDESSA: Senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Hi votarem a favor, perquè això que comenta el senyor López, com que
del que es tracta és d’instar a la modificació d’una llei orgànica es suposa que en el tràmit
de modificació de la llei orgànica hi haurà tots els matisos per veure fins a on es pot arribar
en l’implementació d’aquesta voluntat.
SENYORA ALCALDESSA: Molt bé, senyor Ribot.
SENYOR RIBOT: Si bé bona, nit, a veure en principi sembla que l’Estat espanyol a
vegades exercir un dret tant senzill com el de vot sempre té problemes a tots els nivells. A
l’article primer de la Declaració dels Drets Humans diu “tots els éssers humans naixem
lliures i iguals amb dignitat i drets”, o sigui, i a l’any 2008 el govern espanyol va signar una
declaració on es demanava i s’instava a modificar aquesta reglamentació perquè aquest
exercici del dret a vot per la gent amb diferents discapacitats pogués ser efectiva. A les
últimes eleccions al Parlament de Catalunya amb el tema de les discapacitats visuals ja es
va treballar i totes les persones que tenen problemes visuals que van pogué exercir el dret
a vot i tenien paperetes en braille, si ho demanàvem. Van quedar els grans oblidats
d’aquest tema i de molts altres que són les persones amb discapacitat intel·lectual, la llei el
que fa, com bé a dit el senyor Falcó, és instar al govern a modificar la llei. A la llei ja es
preveuran totes aquestes singularitats, avui en dia en realitat una persona que té una
discapacitat si no l’hi han tret la competència podria votar però moltes vegades s’adrecen
per poder votar i no estan incloses en el cens electoral, i no se’ls deixa votar. I per tant, es
tracta de que es reguli d’una forma planera tenim en compte que una persona que té un
incapacitat intel·lectual no vol dir que no sàpiga que vol, pot tenir perfectament una idea de
país,pot tenir perfectament una idea de quins són els valors que el vol defensar i per tant li
hem de facilitar aquest accés i aquesta cosa tant normal i tant vinculada al drets humans i a
la pròpia dignitat com és sentir-se útil a la societat i poder votar.
SENYORA ALCALDESSA: Ja, aquesta intenció de vot inclou també la resta de formacions
de govern, per tant passarem la paraula al Partit Popular.
SENYORA AGÜERA: Bona nit, nosaltres com no podia ser d’altra manera estem totalment
d’acord amb la defensa de l’exercici efectiu del dret a vot de les persones amb discapacitat
intel·lectual i per tant prenem com nostres els principis que contempla la Convecció de
Nació Unides sobre aquest tema. Estem sensibilitzats sobre la vulneració que es produeix
amb aquest dret fonamental però no només quan es nega el dret a vot a aquestes persones
si no també quan se’ls hi dificulta l’accés a informació o propostes dels partits politics. Per
això, recolzem molt la mesura com la lectura fàcil. Nosaltres crèiem que és un tema
important i per tant tots els partits politics, i altres institucions i agents socials haurien de
col·laborar en conjunt per poder millorar les coses. Per tant, estem i sempre serem del
costat d’iniciatives i mesures que puguin millorar i assegurar l’exercici d’aquest tipus, del
dret, de l’exercici efectiu del dret de votar a les persones amb discapacitat intel·lectual i per
tant votarem la moció a favor.
SENYORA ALCALDESSA: Molt bé, doncs, entenc que s’aprovarà amb el vot favorable de
totes les formacions i amb l’abstenció de Ciutadans. Molt bé , doncs, moltes gràcies.
En aquests moments entra al Saló de sessions el regidor Ramon Riera Macia, el qual
passa a ocupar el seu escó.
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Votació.
La moció precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 26 dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES,
Partit dels Socialistes, Guanyem Badalona en Comú i Partit Popular.
Abstencions, 1 del grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos).
12. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular en suport dels
treballadors de l'empresa Valeo.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió celebrada el passat 27
d’octubre una moció de suport als treballadors de Valeo – Martorelles.
Atès que la multinacional francesa ha presentat un pla pel trasllat de l’activitat industrial de
la planta de Martorelles a Saragossa, que afecta a la totalitat de la plantilla i que a partir de
l’1 de gener del 2016 deixa la planta catalana sense activitat.
Aquesta empresa ha patit diversos expedients de Regulació Temporal d’Ocupació, fent que
la plantilla hagi passat de 422 persones a les 257 actuals.
Atès que al Juliol de 014 es va arribar a un acord amb la direcció que garantia la producció
fins el 2019 amb possibilitats d’arribar al 2024.
Atès que 8 ciutadans de Badalona treballen actualment en aquesta empresa.
Entenent que no estem davant d’una mesura de caràcter econòmic, ja que al cost final del
producte fet a la planta catalana, només el 10% és relatiu al personal de producció i
incloent tècnics i direcció el 25%. Que el 70% del cost és imputable al propi grup, que és
qui fixa el preu de la matèria primera més el tant per cent que descompta la matriu.
Són per aquests motius que el Grup Municipal del Partit Popular proposa a l’Ajuntament Ple
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Reclamem a la direcció de Valeo que garanteixi la continuïtat de la planta
martorellessenca amb un pla industrial de recorregut negociat amb la representació dels
treballadors.
Segon.- Demanar al Departament d’Empresa i ocupació de la Generalitat de Catalunya que
intercedeixi a favor de la planta martorellessenca i faciliti el diàleg entre les parts.
Tercer.- Demanar a la presidència de la Generalitat de Catalunya que intercedeixi davant la
matriu francesa.
Quart.- Expressar el nostre suport a la plantilla de Valeo – Martorelles i a la representació
sindical en defensa de l’activitat a l’empresa i pel manteniment dels llocs de treball.
Cinquè.- Informar del resultat d’aquesta moció a la Valeo – Martorelles, a la Delegació del
Govern a Catalunya i a la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
SENYORA ALCALDESSA: Bé, sobre aquest tema ja vam aprovar una moció.
SENYORA BERTRAN: Senyora alcaldessa jo voldria intervenir com a grup.
SENYORA ALCALDESSA: Si, si primer fem la defensa de moció.
SENYORA BERTRAN: Bé nosaltres, bona nit a tothom. Som reiteratius en aquesta moció
amb l’únic ànim de que quedi palès el nostre suport com no pot ser d’altra manera amb els
treballadors i treballadores de l’empresa Valeo, molt especialment, als vuit badalonins que
treballen en aquesta empresa. La diferencia amb aquesta moció amb la que es va aprovar
al Ple del mes passat és que el contingut a dia d’avui és molt bàsic pel que fa al suport amb
aquests treballadors i treballadores i no tant allà amb el contingut polític i caire politics que
se li va voler donar a la moció que es va presentar el mes passat. A dia d’avui també volem
dir, doncs, que han hagut en els darrer dies avanços amb l’empresa, sabem que s’ha
arribat a acords i sabem que hi ha hagut una signatura amb el Comitè d’empresa i els
sindicats, s’ha aprovat amb 80% unes mesures, sembla ser que hi ha hagut acord unànime
i bé d’això ens alegrem però tot i això, doncs, ens reiterem amb aquest suport que volem
donar, doncs a l’empresa. I tot el que pugui significa, doncs, el correcte funcionament de les
empreses, tant a la nostra ciutat com en tot el nostre entorn, perquè és que és el que més
benestar donarà, doncs, a les famílies el poder garantir els seus llocs de feina. Només era
això.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, fem la ronda d’intervencions.
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SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Votaré a favor.
SENYORA ALCALDESSA: Convergència, Iniciativa .
SENYORA GALLARDO: Nosaltres votarem en contra per coherència amb la moció
presentada l’anterior Ple i perquè hi ha coses dintre de l’exposició que no són des del
nostre punt de vista correcta, no és l’empresa la que ha patit expedients són els
treballadors i les treballadores que han patit expedient, precisament, per garantir la viabilitat
de la continuïtat de l’empresa aquí a Martorell. Han tingut que aprovar diguem, acordar
reduccions salarials per mantenir la viabilitat de l’empresa, i l’empresa ha incomplit
reiteradament aquests acords. Jo me n’alegro perfectament que s’hagi arribat a un acord,
però el conflicte és manté.
SENYOR FERNÁNDEZ: Només dir-li a la senyora Gallardo que aquesta moció que
presentem avui és un “corte y pega” de la que presentava Iniciativa fa un mes. Vull dir que
hem redactat la moció fem “cortar i pegar”.
SENYORA GALLARDO: Si si és que ja ho dic és en l’exposició.
SENYOR FERNÁNDEZ: No digui vostè que vota per coherència perquè molta no en té.
SENYORA GALLARDO: No, no dic que en l’exposició hi ha elements que no podem
aprovar aquesta moció, malgrat que els acords siguin els mateixos, i si són els mateixos per
què presentar una moció. Si són el mateix per què presentar una moció ? en definitiva el
que s’aprova són els acords.
SENYORA ALCALDESSA: Esquerra voleu fer alguna intervenció? D’acord. Partit
Socialista, si senyor Guijarro.
SENYOR GUIJARRO: Si, celebrar el fet que entenc que potser és una mica de mala
consciencia que el Partit Popular presenti una moció de suport als treballadors i
treballadores de Valeo, perquè de fet crec que tots ens va sobtar el seu vot negatiu en
aquest cas a la moció que es va presentar. De ben segur, que si no els hi agradava
quelcom d’aquella moció, doncs, podíem haver parlat i no es va fer. I les mocions serveixen
i les Juntes de Portaveus es fan per tractar d’acordar coses, igual que hem fet amb la moció
que acabem d’aprovar sobre el vot de les persones amb discapacitat intel·lectual. S’ha fet
una petició, s’ha treballat i s’ha fet. O, igual que s’ha fet en el cas de la moció de l’escola
Llibertat que presentava el Grup de Convergència. De fet, és cert que els acords són
calcats a la moció anterior. O sigui, nosaltres votar en contra allò que ja hem votat ens
semblaria que no toca. També és cert que és una moció atemporal en el sentit que gran
part dels acords que es fan, afortunadament, ha hagut acord i l’empresa esta buscant la
seva viabilitat. El que si que ens agradaria és que en el segon paràgraf quan parla de atès
que en aquesta moció entenc que fa referència a l’anterior del 27 d’octubre,
s’instrumentalitzava els treballadors de l’empresa fent-los servir únicament com eina política
per criticar el govern espanyol. Jo no sé amb quins treballadors de Valeo, treballadors o
treballadores ha parlat el grup Popular però és que la moció va ser consensuada amb
Valeo. De fet, va venir la senyora Paquita González a exposar-la i vam pactar la moció amb
els representants, treballadors i treballadores de Valeo. De fet, i a arrel d’aquesta moció
hem parlat de nou amb ells, que tenim una relació bastant fluida i ens han comentat
literalment que en cap moment s’han sentit instrumentalitzats ni pels grups politics que
conformem aquest Consistori ni per ningú. Amb la qual cosa, jo demanaria que ara si no
s’instrumentalitzés els treballadors i treballadores, i es retirés aquest paràgraf i amb la qual
cosa nosaltres estaríem disposat a votar a favor una mil vegades a favor dels treballadors i
treballadores que formen Valeo i de qualsevol empresa que estigui en dificultats.
SENYORA ALCALDESA: Moltes gràcies, senyor Guijarro. Per Guanyem intervenen ?
SENYOR TÉLLEZ: Si molt breu. Jo crec que ja està per discutir precisament mocions que
ja va discutir i aprovar aquest Ple. Molt en la línea també del grup de Partit Socialista parlar
d’instrumentalització dels treballadors de Valeo. Jo crec qui avui està instrumentalitzant els
treballadors de Valeo en aquest Ple són vostès en aquesta moció, que com vostès no la
vam poder votar per una cosa en el darrer Ple ara la presenten per fer una picabaralla
política amb una cosa aquest Ple ja va aconseguir un suport bastant ampli. Em sembla
vergonyós que utilitzin els treballadors de Valeo per poder defensar la seva reforma laboral
i jo crec que per censurar la seva manera de instrumentalitzar d’aquests temes per salvar la
campanya política del 20 de desembre votarem en contra.
SENYORA ALCALDESSA: Molts bé, doncs, queden els vots definits.
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SENYOR FERNÁNDEZ: Cap problema en retirar aquesta frase. Nosaltres si que no
instrumentalitzen els treballadors.
SENYORA ALCALDESSA: D’acord, per tant retira aquesta frase i el Partit Socialista vota
també a favor. D’acord, doncs, continuem.
Votació.
La moció precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor, 17 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos), Convergència i Unió,
Partit dels Socialistes i Partit Popular.
Vots en contra, 10 dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES i Guanyem Badalona en
Comú.
13. Moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per al foment de
l’ús de la bicicleta a Badalona.
Atès que la mobilitat com a forma d’accés als béns i serveis és una necessitat col·lectiva i
un dret bàsic no escrit, com l’és el dret a l’aire o al sol.
Atès que la planificació urbana ha comportat un increment de desplaçaments recurrents,
que al costat d’una oferta insuficient de serveis de transport públic i una gran facilitat
donada al cotxe privat ha fet que els carrers de les nostres ciutats deixin de ser espais de
trobada pública per convertir-se en carreteres de tràfic a motor, omplint-les de soroll i de
contaminació atmosfèrica i emetent uns gasos que contribueixen al perniciós efecte
hivernacle global i afecta negativament a la salut de les persones.
Atès que el tràfic, en el seu format actual, depèn del consum de combustibles fòssils finits,
és font de deterioració de la salut, d’exclusió social, de malbaratament energètic i econòmic
i de pèrdua de qualitat de vida.
Atès que la sensibilitat social vers del dany causat per la contaminació de la mobilitat
basada en combustibles fòssils ha portat a organismes internacionals, estatals i autonòmics
a establir estratègies i normatives per evitar o minimitzar aquests impactes negatius.
Atès que el nostre municipi està integrat en les zones de protecció especial de l’ambient
atmosfèric establerta pel decret 266/06 de 23 de maig de la Generalitat de Catalunya, pels
contaminants diòxid de nitrogen i partícules en suspensió. Essent el tràfic rodat un dels
focus emissors dels contaminant anteriorment enunciats a la nostra Ciutat.
Atès que el ple del nostre Ajuntament s’ha manifestat en diverses ocasions a favor
d’avançar cap a una ciutat ambientalment sostenible on la mobilitat sostenible és un factor
determinant.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de febrer de 2003 va aprovar el Pla Director de la Bicicleta
de Badalona com una necessitat de recuperar la qualitat de l’espai urbà afavorint les formes
de transport que menys recursos naturals consumeixen i que respecten el medi ambient.
Atès l’incompliment dels terminis plantejats al Pla Director de la Bicicleta de Badalona pel
desenvolupament i construcció de la xarxa de carrils bicicleta, que només s’han executat 7
dels 36 quilòmetres previstos.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de febrer de 2014 va aprovar de forma inicial el Pla de
Mobilitat Urbana pel municipi de Badalona que preveu la implementació d’una xarxa de
carrils bici de 27 km abans del 2017 que també s’ha incomplert, fins i tot en vies que s’han
reurbanitzat durant aquest període.
Atès que la xarxa projectada no es correspon amb la construïda ja que trobem carrils
inconnexos, amb discontinuïtat o d’amplades inferiors a les mínimes requerides al Manual
de Disseny de Vies Ciclistes de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Atès que la mobilitat basada en el consum de combustibles fòssils és la primera causa de
contaminació atmosfèrica a la nostra ciutat i que la contaminació ambiental té una
incidència mes alta a la mortalitat que la causada per accidents de transit convertint aquest
fet en un problema de salut pública.
Per tot això, el grup municipal de Convergència i Unió, demana al Ple de l’ajuntament
l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Obrir un període de 2 mesos per actualitzar el pla director de la bicicleta
deslligant la extensió de xarxa de carrils bici de la realització d’obres de reurbanització de
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carrers i projectes urbanístics, prioritzant la connexió de la xarxa actualment construïda tant
a la ciutat com amb els municipis veïns i donant solucions als problemes detectats a la
xarxa ja construïda incorporant de manera vinculant en el procés un comitè assessor format
per entitats relacionades amb el món de la bicicleta, de la mobilitat sostenible i usuaris i
usuàries de la bicicleta a la ciutat.
SEGON.- Destinar una partida pressupostària de, com a mínim 230.000€, el que preveu el
Pla de Mobilitat Urbana entre els períodes 2013-2015 per la millora i ampliació de la xarxa
de carrils bici existents.
TERCER.- Aplicar el pla director de la bicicleta actualitzat i desenvolupar la xarxa de
mobilitat sostenible prioritzant la interconnexió dels carrils existents i l’aparcament segur de
bicicletes amb l’objectiu que l’any 2017 la xarxa implantada connecti amb les xarxes dels
municipis veïns i vertebri entre si tots els barris de la ciutat de manera còmode i segura. En
aquest sentit cal donar compliment al planejament del Pla Director Metropolità de la RMB
que preveu un carril bici de 4,1km de longitud fins el municipi de Sant Adrià per connectar,
allà, amb la xarxa de Barcelona.
QUART.- Que es revisi i s’actualitzi l’ordenança municipal de circulació, posant l’accent en
la mobilitat sostenible i prioritzant la bicicleta com a sistema de transport urbà eliminant
obstacles normatius.
CINQUÈ.- Demanar als organismes competents que facilitin el lligam del transport públic
amb la xarxa de la bicicleta dins de la ciutat i en relació amb els municipis veïns assegurant
la intermodalitat de la xarxa de mobilitat de la nostra ciutat i promovent l’ instal·lació
d’aparcaments segurs per a bicicletes en els punts d’interconnexió i destí.
SISÈ.- Reobrir el procés per tal que l’ÀMB impulsi un servei de Bicing de caràcter
metropolità que doni continuïtat a les xarxes existents als municipis veïns aprofitant el nou
procés obert a Barcelona per la renovació de la contracta l’any 2017.
SETÈ.- Facilitar la sensibilització de la ciutadania envers la mobilitat sostenible i l’ús de la
bicicleta aplicant les campanyes de difusió previstes al pla director i aquelles que resultin
del procés d’actualització de l’acord primer.
VUITÈ.- Promoure un cens de bicicletes a la ciutat de Badalona, per promoure la confiança
i la seguretat entre els usuaris de la bicicleta, dissuadint el robatoris i facilitant-ne el retorn
als seus propietaris.
NOVÈ.- Promoure l’ús de la bicicleta des de l’àmbit educatiu per tal que les generacions
més joves es familiaritzin amb el seu ús quotidià i contribueixin a normalitzar-la com a
sistema de mobilitat habitual. Cal introduir la bicicleta en la formació sobre educació vial, i
incorporar-ne el seu coneixement i ús a nivell curricular. De forma més general, caldria
desenvolupar estratègies d’educació i formació al conjunt de la població amb l’objectiu de
millorar la convivència entre els diversos modes de transport i aprofundint en una cultura de
major respecte cap als modes de transport no motoritzat i més vulnerables.
DESÈ.- Promoure Badalona com a ciutat ciclista (i cicloturista) connectada amb els
municipis limítrofs desenvolupant la xarxa actual d’itineraris i articulant-ne de nous,
incorporant traçats amb pendents moderats, i promovent una aproximació respectuosa als
entorns naturals que n’afavoreixi la seva conservació i re-valorització.
ONZÈ.- Donar trasllat als grups municipals amb representació al consistori, a l’àrea de
mobilitat, a l’àrea de medi ambient i sostenibilitat, l’àrea de Badalona Habitable, a la FAVB,
al Consell de la Mobilitat, la Taula de la Mobilitat, la Plataforma de Promoció del Transport
Públic (PTP), el BACC i a l’Àrea metropolitana de Barcelona.
SENYOR FALCÓ: Si no els vols llegir tots jo faig una intervenció i li estalvio, com vulgui. Si
l’alcaldessa dóna permís. Jo no tinc inconvenient.
SENYORA ALCALDESSA: Si em sembla bé.
SENYOR FALCÓ: Val. Doncs aquesta és una moció que realment és veritat té, proposa
molts acords però sembla que està molt treballada. La primera cosa que voldríem dir és
que la varem presentar en termini, avui hem hagut de votar sobre la seva urgència però la
varem presentar en termini el 19 de novembre la varem entrar per registre i els grups en
van tenir còpia crec que el mateix dia. És una moció ambiciosa, però que tanmateix vol ser
un toc d’atenció respecte decisions que hem preses en aquest plenari, en aquest
ajuntament durant anys que no hem estat capaços d’executar. Jo deia abans, en relació
amb tota la qüestió el glifosat i la moció que presentava el govern, que també era molt
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ambiciosa i que també proposava de fer moltíssimes coses a nivell de la Ciutat per
promoure, doncs, que aquest herbicida es deixés de fer servir. Em sembla, que és una
moció que podria ser considerada paral·lela perquè també intenta que fem els deures, que
ens posem les piles i que complim amb la paraula donada als ciutadans al respecte
d’algunes de les qüestions que ens varem comprometre de tirar endavant tots plegats.
Badalona és una ciutat inclosa en les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric
establerta per un decret de la Generalitat, nosaltres com ajuntament ens hem manifestat
moltes vegades a favor de ser una Ciutat ambientalment sostenible etc... Fins i tot el 2003
vam aprovar un Pla Director de la Bicicleta que hem de reconèixer avui que hem incomplert
de manera notable. Només hem estat capaços de fer 7 dels 36 km als quals ens havíem
compromès realitzar. També al febrer del 2014 vam aprovar un Pla de Mobilitat que encara
avui no hem aprovar definitivament i no hem resolt les al·legacions que s’hi havíem
plantejat però que en tot cas ens proposava el 2014 de tenir el 2017 una xarxa de 27 Km de
carrer bici en aquell moment, cosa que si no prenem decisions no acabarem tenint. Per
tant, aquesta és una moció que el que proposa des del pragmatisme i des de l’empatia que
genera saber d’on venim però saber també que creiem que si hi ens posem ho podrem
aconseguir, proposava obrir un període de dos mesos per actualitzar aquell Pla Director de
la Bicicleta a l’any 2003 proposa d’acord amb el Pla de Mobilitat no en res més destinar una
partida efectiva real de diners per millorar i ampliar la xarxa de carrils bicis existents.
Proposa donar compliment a un pla Director Metropolità de la Regió Metropolitana de
Barcelona, que preveu connectar-nos amb Sant Adrià amb un carril de 4 kilòmetres 100
metres. Proposem i avui es deia que es volia fer una ordenança nova per aquest nou barri
ecològicament sostenible que ha de ser el de l’Estrella o nou sector, doncs, de revisar la
nostra pròpia ordenança municipal de circulació, proposa que l’Àrea Metropolitana de
Barcelona es pronuncií sobre si val la pena ampliar el servei de bicing a altres ciutats de
l’entorn metropolità. Nosaltres per nosaltres mateixos no el podrem tenir mai, l’hem de tenir
incorporat en uns sistema metropolità que ajudi a repartir els costos i les pèrdues que
tindrà aquest servei en els primers temps. I continua amb una sèrie d’altres acords. La
nostra voluntat sincera en aquesta moció és que es pugui aprovar per unaninimitat de tots
el grups, que plantegi compromisos concrets i que ens permeti recuperar el temps perdut.
Gràcies.
SENYORA ALCALDESSA: Hi ha unes intervencions des del govern, inicialment.
SENYORA ROTGER: Em colo diguéssim perquè a la Junta de Portaveus si no l’he entès
malament, havíem proposat d’ajornar aquesta moció fins al ple vinent perquè realment no
hem tingut gaire temps per estudiar-nos-ho i tenim en compte que hi ha tants acords que
impliquen molta acció de govern valia la pena, que segur que estarem molt d’acord amb tot
o gairebé tot però que la nostra proposta era poder-nos-ho estudiar amb calma i
segurament el Ple vinent podrem votar favorablement.
SENYORA ALCALDESSA: En tot cas...
SENYOR MAÑAS: Jo senyor Falcó si em permet, vostè ens porta avui una moció que com
a govern estem d’acord segurament amb els onze punts que vostè proposa, però ens porta
una moció que ens fa el Pla de Govern de Mobilitat de tot el mandat, perquè és una moció
ambiciosament, extremadament ambiciosa i estem d’acord. Estem d’acord amb que tenim
un Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire que hem de posar sobre la taula, no només el Pla
de Mobilitat de la ciutat de Badalona. Estem d’acord amb temes que vostè ha comentat
amb una altra intervenció, que hem de modificar el preu de la zona blava en funció de si hi
ha episodis o no de contaminació atmosfèrica decretats per la Generalitat de
Catalunya,estem d’acord amb que hem d’avançar amb zones sense trànsit al voltant de les
escoles tal i com marca i ens obliga l’Unió Europea. Estem d’acord amb totes les mesures
que proposa la moció però el que nosaltres li demanem com a Govern, senyor Falcó és, si
podem estar d’acord en convocar una taula per parlar de la moció, per parlar de quines són
les mesures que podem prendre a l’any 2016, quines podem prendre al 2017. Per què li
diem això senyor Falcó?. Perquè aquest és un govern que no vol aprovar mocions per no
complir-les. Simplement per això. O sigui, podia ser molt fàcil aprovar aquesta moció, ja que
aquí hem tingut mostres en la història política d’aquesta Ciutat, d’aprovar en el Ple mocions
per no complir-les, però aquest Govern prefereix ser molt rigorós donar-li un valor polític a
les mocions i per tant només aprovar aquelles mocions que siguin realment efectives per
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poder-les complir. Per tant, per això li fem aquesta proposta de poder seure amb una taula i
poder aprovar una moció que parli de mobilitat, que parli de qualitat de l’aire, que parli de
l’ús de bicicleta a la ciutat, però que sigui una moció podem aprovar amb el màxim suport
possible d’aquest Ple i que puguem aconseguir al llarg del mandat el seu grau de
compliment.
SENYOR FALCÓ: Si jo abans d’escoltar les opinions del grups, a mi m’agradaria que es
llegís el contingut de la moció perquè no és un programa que jo imposi, ni jo el faci, ni jo el
proposi. És el resum de tot allò que aquí mateix hem acordat que faríem que està pactat en
el Consell de la Mobilitat de Badalona amb tothom i que la gent del Consell de Mobilitat de
Badalona suposo que espera que algun dia ens posem les piles i el comencem a aplicar.
Una cosa és la part diguem-ne expositiva i l’altra és la dispositiva. Si vostès es fixen en els
acords de la part dispositiva, estem parlant de dos mesos per poder revisar un pla que ja
existeix que és el de la bicicleta, una dotació pressupostària, potser aquí és on rau el
problema, però en tot cas si al final no pot ser de 230 i vostès presenten un pressupost de
la xifra que vostès creguin que poden complir serà més del que s’ha fet abans i per tant no
consideraré que aquesta moció no s’estigui complint. Ens parla d’activar el que és el Pla
Director de la Mobilitat i després ens parla de que vostès sovint també ens proposem que
és demanar als altres que facin coses per la ciutat de Badalona, en aquest senti només
demanem que la AMB reflexioni, opini, faci, estudiï si el bicing pot arribar a la Ciutat. El
demés, són promoure usos i promoure Badalona com a Ciutat ciclista i acords que em
semblen perfectament assumibles en aquest moment. Li reitero, jo escolto el que diuen
però també veig que ho vam presentar quan tocava i avui hem votat la seva urgència, ho
hem inclòs a l’ordre del dia i havent votat la seva urgència jo pensava que ja quedava clar
que la discutiríem i la votaríem, per tant jo que sóc conscient que aquesta és una moció que
no demana diguem res impossible i ja dient-los que per molt que el Pla de Mobilitat digués
que havíem de gastar 230.000 euros si no els tenen i no hi arriben i hem de començar amb
molt menys, doncs, ja serà un pas endavant i en cap cas un incompliment, m’agradaria que
la poguéssim aprovar entre tots.
SENYORA ALCALDESSA: En tot cas, una altra paraula des de Govern, senyor Falcó
justament vostè ens demana que aprovem 230.000 euros, estem en el últim Ple en què es
pugui fer modificacions de pressupost. I vostè està demanant que el què no s’ha fet durant
el mandant que és assignar pressupost amb aquests objectius que havíem aprovat i que
havíem aprovat com a Govern i que des de que es va aprovar no s’hi va consignar cap
partida pressupostària que ho aprovem a finals de novembre, un pressupost a punt de
tancar i per tant evidentment aquesta línea que deia el senyor Mañas en aquesta voluntat
de no aprovar mocions que ens facin quedar molt bé amb la ciutadania, que ens facin sentir
molt satisfets perquè estem absolutament d’acord en el objectius que persegueixen però
que realment no les podem dur a terme, em semblava que això tocava replantejar-ho i
potser si poguéssim canviar el tema pressupostari analitzar-ho d’una altra manera tindria
un altra sentit. M’havia demanat la paraula i després fem la ronda de tots els grups.
SENYOR LLADÓ: Si molt breu, tenim l’oportunitat d’aprovar una moció que sincerament jo
crec que conté efectivament acords que compartim que tenen una qualitat doncs en la visió
i en els objectius, però una moció més forçada amb alguns elements que no acabem
d’entendre massa com això a pocs dies d’acabar l’any doncs l’obligació de consignar una
despesa, una temporalitat de dos mesos sense que tan sols haguem tingut l’oportunitat
d’asseure’ns tranquil·lament i parlar-ne, de fer això que pot estar bé però que és una moció
més o de fer una altra cosa que és el que proposava el regidor Alex Mañas que és una
mica més enllà. Perquè a n’aquí hi ha un Govern que és absolutament còmplice d’això i que
té una alcaldessa ciclista, 2 regidors que utilitzen també la bicicleta per anar amunt i avall
de la ciutat, que saben del reptes, les dificultats i les potencialitats també d’aquest mitjà de
transport i joc crec que aquí hi ha un camp de treball que potser una taula com deia el
regidor Alex, potser una moció posterior o potser alguna cosa que vagi més enllà i que sigui
realment més ambiciosa, més enllà del gest d’aprovar una moció. Podem anar més enllà .
SENYORA ALCALDESSA: Fem la ronda i ho dic perquè es guarda la replica pel final,
alguna intervenció ?.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Abstenciones , mi voto será abstención.
SENYORA ALCALDESSA: D’acord, el Partit Socialista.
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SENYOR GUIJARRO: Si, jo una miqueta amb el que deia la regidora Rotger si que és ben
cert que la Junta de Portaveus d’aquest matí hem parlat que potser podia ser possible
d’entomar aquest debat de manera posterior, en un altre Ple, tot i que avui fora que ho
debatem jo el primer que vull és que entre tots decidim si votarem la moció o no. Clar i en
aquest sentit diguem-ne em guardo per la intenció de vot en els sentit de saber si farem el
que hem comentat a la Junta de Portaveus o no ho farem.
SENYOR FALCÓ: Escoltant les paraules que s’han fet per part del Govern. Aquí quan
parlem de destinar una partida pressupostària no estem parlant de que sigui del pressupost
ordinari potser del pressupost d’inversions. No estem parlant de que sigui aquest any, no
estem parlant que sigui ara ni el 22 de desembre, estem parlant joc crec del pressupost
d’inversions. I a mi m’ha de respondre el Govern si realment creu que serà impossible quan
fem el pressupost d’inversions, i vostès el presentin que suposo que serà aviat perquè hem
passat sis mesos, tenim 4 anys per fer coses i vostès aniran un dia o un altre a presentarnos un pressupost d’inversions que com a mínim comptant amb el que podem treure
nosaltres de fiançament propi i el que ens podem finançar altres administracions pot arribar,
a estar entre els 30 milions i els 40 milions d’euros, a mi em sembla que estar demanant de
manera no concreta, no diem quan ni com posem 230 mil euros en el pressupost, jo dic, jo
proposo d’inversions per fer aquesta feina que fa tants anys que haguéssim hagut de fer,
no em sembla que sigui res de l’altre món. Jo com que crec que aquesta és una moció que
l’hem presentat de manera correcta, em sembla que els acords són possibles, és
pragmàtica, i està parlant de destinar una partida que està prevista en el Pla de Mobilitat de
230 mil euros que és la mínima que preveu el Pla de Mobilitat amb la perspectiva, amb
l’horitzó de que tinguem un pressupost d’inversions que jo crec que rondarà els 30 milions
d’euros pel meu coneixement. Em sembla que 230 mil sobre 30 milions d’euros no sé si és
ni el 0,70% d’aquest pressupost. Per tant, jo vaja, nosaltres aquesta moció la mantindré
serà complementaria amb qualsevol altra mesura que vostès vulguin impulsar i no va en
contra de cap de les mesures ni idees programàtiques, ni ideologia de ningú que avui
estigui formant part avui ni tan sols del govern ni tan sols de l’oposició.
SENYOR LÓPEZ CEGARRA: Parlaríem ara de votar, ens toca a nosaltres votar?.
SENYORA ALCALDESSA: Estem valorant si... no la retireu no ? des d’un principi no la
retireu?
SENYOR LÓPEZ CEGARRA: No la retiro, jo he dir que m’he sorprès quan he llegit la moció
ja que el seu grup té una experiència en política institucional, i m’he trobat coses que ara
quan ho explicava fins i tot semblaven coherents però que quan he llegit la moció m’he
quedat al·lucinat. Ara passo a explicar perquè, segons llegeixo a la moció es barregen dos
plans al mateix redactat. El Pla Director de la xarxa bàsica del carrils de bicicleta a
Badalona, el Pla Director de la Bicicleta segons la moció està aprovat l’any 2003 però no
està desenvolupat al Pla de Mobilitat Urbana el PMU està aprovat només inicialment, al
qual es van fer algunes al·legacions, no està aprovat definitivament i per tant encara no es
pot implementar, segons la seva moció s’està incomplint per no es pot incomplint allò que
encara no està aprovat. Actualment, l’herència rebuda el què és el departament de
mobilitat, passo a explicar segons informes del personal tècnic entre el 2007 i 2011 les
competències de mobilitat corresponien a l’àrea de medi Ambient, a mitja legislatura el cap
de departament va ser traslladat i no es va substituir, existia un cap d’unitat, un
administrativa una brigada amb dos operaris i un tècnic auxiliar. Entre el 2011 i el 2015 les
competències de mobilitat passen a l’àrea de Via Pública, el cap d’unitat es va jubilar i no
va ser substituït, 3 persones més van marxar del departament i no van ser substituïdes,
l’administrativa va ser traslladada i no va ser substituïda, perquè no va fer res per evitar el
desmantellament del departament de mobilitat quan tenia la clau de la governabilitat amb el
Partit Popular, senyor Falcó ?. Vostès demanem literalment com diu la moció, literalment,
destinar una partida pressupostaria de com a mínim 230.000 euros el que preveu el Pla de
la Mobilitat Urbana entre els períodes 2013-2015 per la millora i ampliació de la xarxa dels
carrils bicis existents, això és literal de la moció, però demanem el 24 de novembre del
2015, a pràcticament un mes d’acabar aquest període. Si us plau, senyor Falcó llegeixi el
que presenta. Un dubte, el termini de dos mesos per actualitzar el Pla de la Xarxa Bàsica
de Carrils de Bicicletes a Badalona, com s’ha calculat ?. D’on trèieu aquesta
calendarització? S’han tingut en compte el processos administratius necessaris en el cas

Ple sessió núm. 16 / 24-11-2015

pàg. 152

Secretaria General

que es decidís fer? Per tot això, tot i entendre la naturalesa de la proposta i compartir-la no
podem votar a favor d’una moció amb propostes impossibles de realitzar, on fins i tot les
denominacions dels plans són erronis i demanen aplicar coses que encara no s’han
aprovat, per això ens abstindrem, esperem que la pròxima vegada treballin una mica més i
millor la seva proposta.
SENYORA ALCALDESSA: Partit Popular.
SENYOR GRACIA: El Partit Socialista ja ha intervingut?
SENYORA ALCALDESSA: Si.
SENYOR GRACIA: Ja està la intervenció? Ah, val.
SENYORA ALCALDESSA: Si, no vostès han dit, té raó el senyor Gracia,vostès han dit que
primer s’havia d’aclarir si votàvem o no la moció. Ja hem aclarit que si que la votem perquè
no l’han retirada.
SENYOR GUIJARRO: Val, ens abstindrem però amb sinceritat si ens patem els acords de
la Junta de Portaveus, doncs fantàstic, vull dir no sé perquè hi anem? I ho dic amb tota la
sinceritat, no sé perquè hi anem alguns o algunes a més, tard o incompareixen, però bé jo
crec que havíem parlat un acord. Nosaltres ens abstindrem en aquesta moció.
SENYORA ALCALDESSA: D’acord, vosaltres volíeu intervenir ?.
SENYORA ROTGER: Només breument, que és una pena que si era una demanda de feia
tants anys que ara no s’entén aquesta presa, a més amb la voluntat explicita de col·laborar
a fer un bon acord entre tots. De veritat, que em sap greu perquè realment són gent bastant
ciclista i tenim molt clar tots aquests temes. I, a més surt que s’aprovi aquest mandat sense
el nostre suport decidit, em sembla una llàstima. Nosaltres ens abstindré, també.
SENYORA ALCALDESSA: Val, Partit Popular.
SENYOR GRACIA: Senyora Alcaldessa moltes gràcies, molt ràpidament nosaltres com a
Grup Popular reivindiquem la redacció i l’aprovació inicial del PMU, perquè pel que sembla
està aturat igual que està aturat el Consell de la Mobilitat per donar sortida a aquesta Pla de
Mobilitat Urbana, nosaltres votarem a favor de la proposta del senyor Falcó per no trobarnos sorpreses desagradables com la que ens hem trobat de moment en el Projecte de Sant
Bru que el Pla de Mobilitat Urbana incloïa un carril bici i ara pel que sembla ha desaparegut
o no consta, o també el carril bici de Canyadó que l’ARE incloïa quan s’intensifiqués el
trànsit i no l’acabem de veure clar o igual està previst i encara no l’hem vist. I també
reivindiquem el 3 escàs Km de carril bici que es vam fer durant el mandat 2011-2015 i no
com en anteriors mandats que van desaparèixer kilòmetres de carril bici i decisions com el
de prohibir la circulació de bicis a la Rambla que pel que sembla devíem estar encertats
perquè en 6 mesos aquest govern no ha derogat el decret de prohibició, no aniríem tant
equivocats quan vam prohibir la circulació de bicis per la Rambla i pel Passeig Marítim.
Moltes gràcies.
SENYORA ALCALDESSA: Si senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: No, simplement constatar que sort que alguns de vostès havíem de
canviar el món quan arribessin a l’Ajuntament perquè si no són ni capaços d’en 2 mesos
tornar a redactar el Pla de la Bicicleta, doncs bé, només diguem constatar-ho. És una pena
perquè està molt bé, perquè estan molt bé les propostes, però el seu regidor de Via Pública
m’ha acaba de dir, m’acaba de retreure que el gran poder que jo tenia amb el PP no li va fer
canviar, no sé a qui van canviar de departament com si jo m’hagués d’ocupar de
l’organització burocràtica administrativa de l’Ajuntament cosa que no sé de què m’està
parlant perquè no és el nostre tema. L’Ajuntament hauria de poder arribar a funcionar al
marge d’això si tingués una estructura potser una mica millor. No m’ha escoltat, no ha
escoltat la proposta, m’ha dit que no ho hem treballat bé, que estem confosos, no ha
escoltat la proposta, no ha escoltat la segona explicació en quant al pressupost, la
quantificació, el moment, no ha escoltat res, ho portava suposo preparat però en tot cas a
mi en sap greu que una moció com aquesta, que em sembla que està prou bé i que no
demana res d’extraordinari s’hagi d’aprovar amb una minoria diguem del Ple per l’abstenció
de tots vostès. De veritat, que jo els hi demanaria de veritat que reconsideressin el seu vot i
que poguéssim votar a favor, perquè després sobre la quantitat i el moment,i el com i el
que, ja parlarem i si no són dos mesos, doncs, seran tres mesos, però em sembla que no
és aquesta la qüestió, la qüestió és enviar un missatge clar d’aquest tema reconeixent que
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entre tots no l’hem acabat de vetllar prou i ens hi posem en decisió, però vaja, gràcies per
haver-me escoltat.
SENYORA ALCALDESSA: En tot cas senyor Falcó si que em sembla que és important i
vostè abans preguntava que l’havia sorprès que aprovant la urgència d’incorporar a l’ordre
del dia es pensava que això volia dir alguna cosa, que hauria unanimitat per aprovar-la, en
tot cas aquí, voldria referir-me al que ha dit el senyor Guijarro i la senyora Rotger que avui
ha hagut una Junta de Portaveus, en què per un tema que no és culpa del vostre grup,
aquesta moció va ser presentada el dia 19 però per un tema que no és de responsabilitat
del grup no va ser incorporat ni passat als grups, per tant ningú tenia coneixement
d’aquesta moció fins dia d’avui. I a dia d’avui, s’hagut de votar la urgència perquè sinó o
entrava a l’ordre del dia, però a la reunió de Portaveus s’ha valorat això, que era una moció
que agradava molt pel seu contingut però que no hi havia temps material de valorar-la i
proposàvem que hi hagués la possibilitat de convèncer-vos de que la presentéssiu al Ple
del mes que ve, que h hagués temps de fer aquest treball. I llavors, el que ens ha sorprès
és que no hi hagués aquest acord en fer-ho i finalment, evidentment quedarà aprovada no?
am l’abstenció de la majoria de grups i els vots a favor de vostès i del Partit Popular i
sincerament jo penso que és una clara mostra d’una cosa una miqueta surrealista de què
el que no es va fer durant el govern, s’aprovi avui, però bé és el que hi ha, en tot cas
m’alegra molt sentir que de cop i volta tothom és tan favorable als carrils bici i a l’ús de la
bicicleta a la ciutat, perquè els asseguro que jo que la faig servir des de que tinc 14 anys
per moure per la ciutat tinc molt a dir,i penso que molts usuaris de bicicleta amb el poc
compromís que ha tingut sempre aquesta ciutat en afavorir aquest mitjà, per tant seguim
endavant i ja anirem aprenem tots plegats que significa tot això.
SENYORA ALCALDESSA: Si crec que ara hi havia la intervenció del senyor, una paraula,
no sé si el senyor Alfons Lasso ha marxat del tot o només ha sortit, ha marxat?, en tot cas
el senyor Ginés que havia demanat el seu dret a rèplica desprès del punt també ha marxat.
En tos cas, aquí si que lamento el meu error, ningú m’ho ha recordat. Ha sigut un descuit
meu de no donar-li el dret de rèplica. Ho lamento, per tant entraríem ara a precs i
preguntes?. Molt bé, doncs. Passem a precs i preguntes.
Votació.
La moció precedent s’aprova per majoria simple.
Vots a favor, 12 dels grups municipals de Convergència i Unió i Partit Popular.
Abstencions, 15 dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos), Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem –
MES, Partit dels Socialistes i Guanyem Badalona en Comú.
Intervenció dels ciutadans al Ple
Senyor Alfons Lasso Rojas. Assumpte: Abandonament del lateral de l’autopista de Sant
Crist. (No va intervenir).
Precs i preguntes
SENYORA ALCALDESSA. Ara entraríem a precs i preguntes, molt bé, doncs. Passem a
precs i preguntes, a veure, per ordre senyor Riera.
SENYOR RIERA: Senyora alcaldessa, per preguntar-li la meva pregunta de rigor, que ja
sap que és sobre el tema de la neteja d’edificis, he vist un paper en el qual he vist que han
optat per la solució, però he vist un paper en el qual es nomena una comissió i m’he
recordat d’una frase que s’atribueix a Napoleó que diu que si vols que una cosa s’eternitzi,
crea una comissió. Crec que el que vostès volen és eternitzar-ho això, no entenc de cap
manera com és possible que amb els serveis tècnics de la casa i amb els serveis jurídics de
la casa, siguin incapaços de resoldre una qüestió que varen proclamar als quatre vents,
dient que ja li anunciaven als treballadors la municipalització d’aquest servei, vostè ho va
fer, amb el senyor Mañas, i que resulta que tres mesos després es crea una comissió per
tractar aquest tema. Aquesta és una qüestió que estant vostès cometent una irregularitat

Ple sessió núm. 16 / 24-11-2015

pàg. 154

Secretaria General

perquè estan amb un contracte que està en pròrroga i estan vostès en una situació
irregular. Aquesta situació irregular s’agreuja perquè ja tenen vostès fets els plecs de
condicions, els plecs de condicions no els han ni de fer, ja els tenen fets, no cal ni que s’hi
posin, ja els té fets.
SENYORA ALCALDESSA: I la pregunta.
SENYOR RIERA: Per tant amb tota aquesta exposició que he fet, la meva pregunta és
quan pensen vostès municipalitzar el servei de neteja d’edificis de la ciutat de Badalona.
SENYOR TÉLLEZ: Li respondrem per escrit, i en tot cas a la comissió tindrà tota la
informació, no pateixi. Espero que vingui a la comissió, ja que l’interessa tant el tema.
SENYOR RIERA: No m’ha convidat, ha dit un representant del Partit Popular, però vostè no
ha mostrat el seu afecte dient que vingui el Ramon Riera.
SENYOR TÉLLEZ: Vaig una petició i que consti en Acta al grup municipal del Partit
Popular perquè escullin el senyor Riera com a responsable del seu grup a la comissió, que
segur que ho fa molt bé, això ho dic sincerament.
SENYORA ALCALDESSA: Que consti en acta si us plau. En tot cas, senyor Riera jo si que
li pregunto, la resposta a la pregunta inicial per escrit, o sigui entenem que hi haurà una
resposta per escrit, sí? . Hi ha el compromís de la resposta per escrit i en tot cas el convit
explícit de què sigui a la comissió, d’acord?. Senyor López.
SENYOR LÓPEZ: Tengo una pregunta senzilla que solo requiere una respuesta de si o no,
y es la siguiente pregunta. El gobierno municipal está en contra de la ocupación ilegal de
una propiedad privada. Repito la pregunta, el gobierno municipal está en contra de la
ocupación legal de una propiedad privada. És una pregunta senzilla porqué hay mucha
gente que tiene esa incertidumbre, he compartido con la regidora Laia un debat en el que
no me ha respondido claramente y me gustaría escuchar esta respuesta porqué en otros
asuntos de cumplimiento de las leyes se habla de desobediencia y para mi es algo
fundamental el respeto a la propiedad pri vada, por eso hago la pregunta de, ustedes estan
en contra de la ocupación ilegal de una propiedad privada.
SENYORA ALCALDESSA: Com que és una pregunta que no es pot contestar amb un sí o
un no, en tot cas, ja sé que és el que vostè vol. Per tant, no li puc contestar amb un sí o un
no. Estem molt preocupats pel tema de les ocupacions i pel que generen les ocupacions
evidentment, però no és el mateix, hi ha ocupacions que tenen a veure amb el tema
hipotecari, amb el tema dels desnonaments hipotecari i que diguem no és el mateix cas que
una ocupació que es fa sobre una propietat privada. Per tant, la complexitat de la
pregunta...
SENYOR LÓPEZ: No, no es nada compleja, he tratado de simplificarla al máximo. És un
derecho fundamento la propiedad privada...
SENYORA ALCALDESSA: Evidentment, però quan una persona, senyor López, quan una
persona que està patint un procés de llançament hipotecari davant un pis que és propietat
d’una entitat bancària i que és una família que viu allà i que està en el procés de negociació
de com es pot aturar aquest procés de llançament, pot acabar esdevenint una persona que
ocupa la seva pròpia vivenda i que en aquest cas, no estaríem en absolut a la mateixa
comparativa que una ocupació d’un habitatge que té un propietari i que li ocupen, però en
tot cas, ja que vostè ha posat aquesta pregunta i que a causa que el tema és un tema de
gran preocupació i de molta actualitat, sí que vull que sàpiga que nosaltres molt
properament tenim una reunió amb el jutge, amb els mossos, am la Guàrdia Urbana per
saber com ajudarà la nova llei, la llei que es va aprovar en el mes de juliol, a fer front a les
ocupacions per protegir la propietat privada que vostè sap que en molts casos, la pròpia
propietat es sent impotent davant aquest fet i que la llei del juliol segons ens ha informat el
jutge permet unes eines noves que permet fer front a aquesta defensa de la persona que té
una propietat privada, que li és ocupada il·legalment i que moltes vegades queda indefensa
alhora de protegir-se davant d’això. Hem fet passos en aquest sentit i tindrem un
monogràfic sobre aquet tema, sobre el qual convidarem a l’oposició per ser-hi present
també, perquè entenc que no és un tema que es pugui contestar amb un sí no tal com
vostè formulava la pregunta, si no que és un tema de molta responsabilitat política, de fer
front a la complexitat i a la dificultat que té, tot el que té colateralment, no només el tema de
la propietat privada, sobretot el que comporten les ocupacions il·legals.
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SENYOR LÓPEZ: No estoy de acuerdo, yo creo que la respuesta es facil, yo estoy en
contra de la ocupación ilegal de una propiedad privada.
SENYORA ALCALDESSA: Sí, però jo crec que el matís aquest, estem en defensa també al
dret de l’habitatge i en aquest equilibri entre el dret a l’habitatge i l’estar en contra de
l’ocupació il·legal, hi ha una franja al mig, que és quan els pisos són propietat d’entitats
bancàries que estan en processos de desnonament i aquí hi ha un marge que si més no,
l’hem de treballar, d’acord. Alguna pregunta més.
SENYOR JURADO: Li faré una mica d’història per preguntar-li a la regidora Taleb. Aquí
varem estar discutint sobre el tema de la subvenció de voluntaris de Badalona, els
voluntaris de Badalona tenen una subvenció de 50.000 euros, dues unificades, una es va
unificar en el Ple i un import global de 50.000 euros. Vostès garantien que cobrarien el 50%
abans de final d’any, és més en un debat televisiu que vaig seguir on vostè hi era amb el
senyor de voluntaris, el senyor Escalada, aquest li va preguntar, entenc que el 50% són
25.000 i vostè va contestar sí, el senyor Escalada, voluntaris ha cobrat 15.000 euros, no és
el 50% de la subvenció de 50.000, se n’han perdut 20, no han complimentat la segona
subvenció de 20, que era de Serveis Socials i que anaven juntes. Li agrairia que em
contestés i si és per escrit millor, perquè després resulta que allò que diem no s’entén, però
la realitat és que han cobrat fa escassament 15.000 euros que no es corresponen al 50%
de la subvenció de 50.000 euros.
SENYORA TALEB: Ja que m’ho demanes et respondré per escrit. Crec que fa dos dies, ve,
ja ser ahir o avui, no sé exactament, però ja han cobrat els 15.000 euros, sí fa dos dies.
Aleshores si m’ho demanes així doncs ja et respondre per escrit.
SENYOR JURADO: I els altres 10.000 del 50% perquè si són 50.000, el 50% són 25.000,
no són 15.000.
SENYORA TALEB: Sí, et respondré per escrit, però està tot en marxa.
SENYOR JURADO: Però de moment no ho han cobrat, han cobrat només 15.000.
SENYORA TALEB: De moment 15.000, però està en marxa i ja et respondré per escrit.
SENYOR JURADO: La segona part que volia preguntar-li és que jo li vaig preguntar com
estava el tema de les subvencions a les entitats culturals regionals, això va ser en el mes
de setembre, que el termini per adjudicar-les s’acabava el 20 de juny, vostès em varen
contestar que tot estava en marxa, que ho cobrarien en pocs dies i que no s’havia paralitzat
res, com jo deia que havien trobat l’expedient, que sembla que no sortia l’expedient, que no
era una carpeta, que era un expedient i que ho pagarien en dates properes. De fet he vist
que a la Junta de Govern de fa un mes i escaig vostès van aprovar, però a data d’avui
senyora Taleb, les entitats encara no han rebut la notificació de què han de passar per
acceptar la subvenció i posar en marxa la justificació que els permeti cobrar. Si vostès no
es donen pressa pagaran a l’any 2016, a data d’avui, a finals de novembre les entitats n
han rebut notificació que tenen concedida aquesta subvenció que vostès van aprovar a la
Junta de Govern fa mes i mig i que han de venir a acceptar la subvenció, i a partir d’aquí
presentar la justificació. Això ja em sembla una mica seriós, li agrairia que es preocupessin
d’aquest tema.
SENYORA ALCALDESSA: Sí, ho han rebut, algunes de les entitats.
SENYOR JURADO: No, les entitats culturals li puc assegurar que no han rebut notificació
perquè aquest cap de setmana ho he preguntat a dotze de divuit que n’hi ha, i cap entre
elles Agarimos que estava en el “Continente” no havien rebut cap notificació, Casa de
Córdoba, Casa de Huélva, no hi cap cap notificació rebuda. Li agrairia que se’n
preocupessin, simplement que ho mirin, a veure si la carta encara no ha sortit.
SENYORA TALEB: Jo estic segura que s’ha fet tot el procés normal, perquè jo he estat fent
el seguiment, te prometo i prometo als que estan aquí i a les entitats que demà mateix miro
que és el que ha passat, però jo t’asseguro que s’ha fet el procés normal.
SENYOR JURADO: Jo s’ha rebut senyora Taleb, verifiqui el per què.
SENYORA TALEB: Demà mateix verificaré el per què i també et responc per escrit,
d’acord?
SENYORA ALCALDESSA: Alguna altra pregunta, algun grup vol fer alguna pregunta, sí. En
tot cas senyor López, li faré la resposta per escrit del que vostè m’ha preguntat perquè en
quedi constància, i en tot cas, no voldria que ningú se n’anés d’aquí pensat que aquest
ajuntament està d’acord amb cap il·legalitat. Nosaltres no estem d’acord amb les
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ocupacions il·legals, però matisem que el dret a l’habitatge quan són entitats bancàries amb
les que s’està treballant contra el llançament hipotecari, hi ha un marge que, estic parlant
d’aquesta, no vull que ningú utilitzi la ambigüitat en què jo li he fet, de dir que no podia ser
una resposta de sí o no, perquè quedi clar a què m’estava referint. Moltes gràcies.
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les onze hores i vint minuts, de la qual, com
secretària, dono fe.
Vist i plau
L’alcaldessa

La secretària

M.Dolors Sabater i Puig

Catalina Victory Molné
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