Aprovada la desafectació de l’ús escolar de l’antic CEIP
Artur Martorell de Badalona
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada
el dimarts 31 de març, la desafectació per a ús escolar de l’immoble situat al
parc de Can Solei que històricament ha acollit el centre públic d’educació
infantil i primària (CEIP) Artur Martorell.
L’equipament ha deixat de ser necessari per al desenvolupament del servei
públic escolar que s’hi prestava ja que se’n disposa d’un de nou ubicat en el
mateix parc públic i que garanteix la cobertura de l’oferta d’ensenyament
obligatori de la zona d’escolarització de referència.
Aquest és un tràmit administratiu que permet avançar en l’objectiu del Govern
local de dotar aquest espai d’un ús de caràcter social en el futur.

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

Aprovat el Reglament regulador de les normes de
preinscripció i inscripció i les condicions generals de
participació als cursets intensius de natació del mes de
juliol a la instal·lació esportiva Piscina Municipal Centre
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada
el dimarts 31 de març, el Reglament regulador de les normes de preinscripció i
inscripció, i les condicions generals de participació als cursets intensius de
natació del mes de juliol a la instal·lació esportiva Piscina Municipal Centre
organitzat per la regidoria d’Esports i Joventut de l’Ajuntament de Badalona,
amb la finalitat de garantir l’accés dels participants als cursets de natació en

igualtat de condicions i garantir la transparència del procés de preinscripció i
inscripció a l’esmentada activitat.
La principal novetat d’aquest Reglament regulador és la possibilitat de realitzar
les preinscripcions a través d’internet i des de qualsevol punt d’accés
mitjançant la pàgina web municipal a l’enllaç d’Esports i Joventut amb l’objectiu
de millorar el servei i evitar les molèsties de les llargues cues i els
desplaçaments dels ciutadans als edificis municipals.
La voluntat de vincular les noves tecnologies als procediments administratius
és per facilitar i agilitzar els tràmits administratius a realitzar pels ciutadans així
com reforçar la relació entre l’Ajuntament i els badalonins d’una manera més
ràpida i directa.

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

Aprovat el Reglament regulador de les normes de
preinscripció i inscripció i les condicions generals de
participació al campus poliesportiu
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada
el dimarts 31 de març, el Reglament regulador de les normes de preinscripció i
inscripció, i les condicions generals de participació al Campus Esportiu d’Estiu
organitzat per la regidoria d’Esports i Joventut de l’Ajuntament de Badalona per
garantir l’accés dels infants a les activitats del campus en igualtat de condicions
i garantir la transparència del procés de preinscripció i inscripció.
Entre aquestes condicions generals destaca la possibilitat de realitzar les
preinscripcions a través d’internet i des de qualsevol punt d’accés mitjançant la

pàgina web municipal a l’enllaç d’Esports i Joventut amb l’objectiu de millorar el
servei i evitar les molèsties de les llargues cues i els desplaçaments dels
ciutadans als edificis municipals.

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

Aprovades les bases de la XIV edició del premi El
Dimoni a l’Escola
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada
el dimarts 31 de març, la convocatòria del XIV premi El Dimoni a l’Escola i les
bases que han de regir aquesta convocatòria que són les següents:
“1.- Poden participar a la XIV edició del premi El Dimoni a l’Escola tots els nens
i les nenes d’educació primària i els centres d’educació especial de Badalona.
2.- El tema a treballar ha d’estar inspirat en la figura del Dimoni i la seva
mitologia i, sobretot, en la tradició que el relaciona amb la nostra ciutat.
3.- Les figures han de ser realitzades en volum i poden estar elaborades amb
paper, cartolina, cartró o fusta (material combustible), per tal que es puguin
cremar conjuntament amb el Dimoni gran.
4.- Les categories són les següents:
Grup A: 1r i 2n de primària
Grup B: 3r i 4t de primària
Grup C: 5è i 6è de primària
o la seva equivalència en educació especial.
5.- Els treballs poden ser presentats com a obra individual, de grup o classe.
S’hi ha de fer constar, en un sobre tancat adherit a l’obra, el nom dels autors,
de la classe i del col·legi al qual pertanyen.
6.- Les dimensions màximes de les figures han de ser d’1 metre d’alçada, 50
centímetres de llargària i 50 centímetres d’amplada.
7.- La presentació dels dimonis al concurs s’ha de fer entre els dies 23, 24, 27,
28, 29 i 30 d’abril. Els petits dimonis s’han de lliurar als centres cívics i
biblioteques seguint el criteri de proximitat geogràfica.
8.- Els petits dimonis seran exposats al Centre Cívic Dalt la Vila (carrer del
Germà Bernabé, 1-7) els dies 5 i 6 de maig. Els participants han de comunicar
si volen recuperar els seus dimonis el darrer dia d’exposició al matí. La resta

seran traslladats i col·locats al voltant del Dimoni gran, i es cremaran
conjuntament la nit del 10 de maig.
9.- El jurat serà presidit per Jaume Sobrino i Vives, regidor de Cultura i
Patrimoni Cultural, i estarà format per Mateu Chalmeta Torredemer, director de
l’Àrea de Cultura i Patrimoni Cultural; dos membres del Consell de Participació
dels Infants; un membre de l’Escola d’Arts i Superior de Disseny Pau Gargallo;
un responsable de la xarxa municipal de centres cívics. Jesús Sobrino Jiménez,
exercirà de secretari del jurat.
El jurat valorarà la creativitat i l’originalitat dels treballs a l’hora de premiar les
figures presentades. El jurat es reunirà per emetre el seu veredicte el dia 5 de
maig, a les 11 hores, al Centre Cívic Dalt la Vila.
10.- Hi haurà 10 premis per a cada categoria, els quals es lliuraran en forma de
lot de llibres infantils i juvenils.
11.- Del total dels dimonis premiats s’escollirà un Dimoni, el qual il·lustrarà el
cartell de la propera edició. A més, els guanyadors tindran un lot especial de
llibres. L’escola a la qual pertany el grup guanyador rebrà el Micaco d’Or,
obsequi de la Federació d’Associacions de Venedors dels Mercats Municipals
de Badalona.
12.- El dia 7 de maig, a les 10 hores, se celebrarà a la Rambla, davant de Roca
i Pi, una festa infantil amb l’actuació d’un grup d’animació, durant la qual es farà
el lliurament dels premis.
13.- El fet de presentar-se a aquest concurs implica l’acceptació de les bases,
la interpretació de les quals és competència del jurat.”

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals
(el Grup Municipal d’ERC no va votar a causa de l’absència per malaltia del seu
representant, Jaume Vives).
Us enviem adjunt el cartell del XIV premi El Dimoni a l’Escola.

Aprovat, provisionalment, el Pla especial urbanístic
d’ordenació volumètrica per a la implantació d’una
residència de gent gran a la plaça de les Brigades
Internacionals
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment, en la sessió
ordinària celebrada el dimarts 31 de març, el Pla especial urbanístic

d’ordenació volumètrica per a la implantació d’una residència de gent gran a la
plaça de les Brigades Internacionals.
Mitjançant aquest Pla especial urbanístic es defineixen les condicions
d’edificació i d’ús per a poder implantar una nova residència de gent gran i
centre de dia al barri de Llefià, concretament a la parcel·la de titularitat pública
situada a l’illa compresa entre el carrer d’Aribau, la carretera de Mena,
l’avinguda d’Alfons XIII i la plaça de les Brigades Internacionals, al barri de
Llefià.
La residència comptarà amb un programa aproximat de 150 llits i espais
comuns de la residència. A la planta baixa s’ubicarà un centre de dia amb
accés directe des de la plaça de les Brigades Internacionals. Aquesta actuació
urbanística permetrà consolidar amb usos cívics el front sud de la plaça,
gràcies al caràcter públic i dotacional de l’equipament proposat.

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

Aprovada, provisionalment, la modificació puntual del
Pla de millora urbana de la Unió Vidriera
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, de forma provisional, en la
sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de març, la modificació puntual del Pla
de millora urbana de la Unió Vidriera al polígon d’actuació definit pel carrer
d’Orient, el carrer del Torrent de Vallmajor, la riera de Canyadó i el ferrocarril.
En aquest sector es preveu l’obtenció de dos espais lliures públics, amb una
superfície conjunta de gairebé 2.000 metres quadrats. En el tram central s’ha

considerat posar en valor les edificacions d’arquitectura tradicional situades al
carrer d’Orient, per la qual cosa s’han ajustat les condicions d’edificació dels
extrems de l’illa, tot adaptant-los a les mateixes alçades definides pel propi Pla
de millora de la Unió Vidriera en els polígons adjacents. Concretament, a la
banda de ponent es proposa mantenir les alçades que definiran la futura plaça
al final de la riera de Canyadó, que són de planta baixa més quatre plantes pis i
un àtic retirat del front de façana. A la banda de llevant d’aquesta illa de cases
el front edificat proposat és de planta baixa i dues plantes pis.
El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del
PSC i CiU. Els grups municipals del PP i d’ICV-EUiA s’han abstingut. (El Grup
Municipal d’ERC no va votar a causa de l’absència per malaltia del seu
representant, Jaume Vives).

Aprovada la desafectació i ulterior cessió al Servei
Català de la Salut de la finca definida al Pla especial
urbanístic del centre d’atenció primària parc del Gran
Sol de Badalona, per a la implantació d’un centre de
Salut
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada
el dimarts 31 de març, la desafectació i ulterior cessió al Servei Català de la
Salut de la finca definida al Pla especial urbanístic del centre d’atenció primària
parc del Gran Sol de Badalona, per a la implantació d’un centre de Salut.
Aquest Pla especial urbanístic es formula a partir de la voluntat de l’equip de
Govern de l’Ajuntament de Badalona d’implantar al parc del Gran Sol un edifici
destinat a centre d’assistència primària (CAP) que permeti millorar la prestació
dels serveis sanitaris i assistencials al barri de Llefià.
Considerant les necessitats funcionals de l’edifici destinat a centre d’assistència
primària el Pla especial urbanístic proposa la delimitació d’una superfície d’uns

1.500 m2 on es preveu implantar l’edificació, bàsicament recolzada sobre el
front de l’avinguda del Doctor Bassols. El Pla especial urbanístic defineix l’ús
sanitari i assistencial d’aquest àmbit i les condicions d’edificació de
l’equipament.
Paral·lelament a la tramitació del planejament urbanístic s’està redactant el
projecte arquitectònic d’aquest CAP amb l’Institut Català de al Salut.
El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals
(el Grup Municipal d’ERC no va votar a causa de l’absència per malaltia del seu
representant, Jaume Vives).

Aprovat, de forma provisional, l’avantprojecte de
l’Ordenança municipal d’obres menors
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, provisionalment, en la sessió
ordinària celebrada el dimarts 31 de març, l’avantprojecte de l’Ordenança
municipal d’obres menors amb la finalitat d’escurçar els terminis en la tramitació
dels expedients de les llicències d’obres menors.
L’àmbit de les llicències urbanístiques té com a objectiu fonamental el control
de la realització de tot tipus d’obres per tal de garantir que aquestes s’ajustin a
la normativa urbanística i sectorial vigent. El funcionament clàssic dels tràmits
per atorgar les llicències representa una forta càrrega administrativa i
procedimental, que es tradueix en acumulació d’expedients i temps de
concessió llarg. L’Ajuntament de Badalona ha impulsat aquest procés de
redacció d’una nova ordenança d’obres menors amb l’objectiu de millorar
l’eficiència i disminuir aquests llargs terminis de concessió.
La diversa tipologia que abasta el conjunt de supòsits contemplats en les
llicències d’obres menors permet un tractament diferencial segons els casos,
de forma que en moltes situacions no resulta imprescindible el control

exhaustiu que es ve efectuant i que implica un consum de recursos tècnics i
administratius, en detriment del conjunt de les llicències. La nova ordenança
resol amb diferents tràmits els diversos tipus d’obres menors.
Cal destacar que amb la nova ordenança algunes obres menors, que abans
estaven subjectes a la concessió d’una llicència, ara passaran al règim de
comunicació. Això significa que el sol·licitant, que es fa responsable de que les
actuacions s’ajustin a la normativa, podrà iniciar les obres 24 hores després de
presentar la documentació requerida. La previsió és que el 80% dels tràmits
que habitualment realitza l’Ajuntament en aquest àmbit es puguin resoldre en
només un dia amb l’aplicació de la nova ordenança.
Aquests casos són, per exemple:
•

Obres interiors de decoració de locals (en el cas que disposin del permís
d’obertura corresponent).

•

Restauració de façanes, mitgeres, patis i terrats.

•

Instal·lació d’elements publicitaris.

•

Instal·lació o construcció de tanques de solar.

•

Actuacions sobre jardins i solars.

•

Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes.

•

Obres auxiliars de la construcció com les tanques de precaució d’obres.

•

Petites obres de reparació d’edificis.

•

Petites obres de modificació d’edificis.

D’altra banda, es mantenen aquell tipus d’obres menors en què el sol·licitant
comunica a l’Ajuntament que farà unes obres per a les quals no cal aportar
documentació. En aquest cas el sol·licitant també es fa responsable de que
aquestes actuacions s’ajustin a la normativa.
Fan referència a:


Obres a l’interior d’habitatges que no modifiquin distribució, estructures
ni façana.



Obres a l’interior de locals que no modifiquin distribució, estructures ni
façana.



Obres a l’interior de vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquin
distribució, estructures ni façana.



Actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que no impliquin
tala d’arbrat.

La previsió és que aquesta nova ordenança es pugui aplicar a partir del proper
mes de maig.

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

Aprovada la modificació de les Ordenances
metropolitanes d’edificació per tal d’adaptar-les a
l’article 13 del Decret 152/2007
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada
el dimarts 31 de març, la modificació de les Ordenances metropolitanes
d’edificació per tal d’adaptar-les a l’article 13 del Decret 152/2007.
Es tracta de les prescripcions a observar durant l’execució de qualsevol tipus
d’obra (de nova planta, reforma, enderroc, rehabilitació, major, menor...) on s’hi
ha d’afegir una sèrie de punts destinats a minimitzar l’impacte de la pols
generada per aquestes obres en el medi ambient. Això com a conseqüència de
la declaració de Badalona (entre d’altres ciutats metropolitanes) com zona de
protecció especial de l’ambient atmosfèric. Aquesta declaració va motivar que
es redactés i s’aprovés el pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire.

Així dons, a l’article 41 del Capítol IV del Títol I de les Ordenances
metropolitanes d’edificació que tracta de l’“Execució de les obres o
instal·lacions” i diu:
“Durant l’execució de les obres s’hauran de complir les prescripcions següents:
a. construir el gual corresponent, de conformitat amb el que s’hagi disposat, si
és el cas,a l’ordenança corresponent, quan l’obra exigeixi el pas de camions
per la vorera;
b. conservar, sempre que sigui possible, el gual o guals existents així com la
vorera corresponent a la finca;
c. mantenir en estat de bona conservació la tanca o els altres elements de
precaució;
d. observar les normes establertes sobre l’horari de càrrega i descàrrega,
neteja, obertura i reblert de rases, retirada de runes i materials de la via pública
i la resta de disposicions aplicables de policia.
Es proposa afegir a l’esmentat article uns nous punts que diguin:
e. cobrir les façanes amb lones o dispositius similars, instal·lar tubs encapsulats
i embolicar-los amb lones, i efectuar la descàrrega de runes o materials
pulverulents a contenidors tancats amb lones o dispositius d’eficàcia similar;
f. ruixar amb aigua les operacions de demolició;
g. instal·lar sistemes per minimitzar l’emissió de partícules en la càrrega i
manipulació de material pulverulent;
h. cobrir el material pulverulent que transporten els camions i controlar que
l’alçada de la càrrega és inferior a l’alçada del contenidor del vehicle de
transport;
i. escombrar i/o aspirar i/o fer ruixats amb aigua amb la periodicitat necessària
per minimitzar la formació de possibles núvols de pols;
j. els vehicles s’hauran de netejar un cop acaba la tasca abans de marxar de la
construcció per tal d’assegurar la no dispersió de terres a les vies properes;
k. localitzar els emmagatzematges de materials pulverulents en zones ubicades
a sotavent respecte del vent dominant, instal·lant sistemes físics per evitar la
dispersió de partícules (pantalles paravents, murs de contenció o sistemes

equivalents) en els apilaments, i adequant l’alçada dels apilatges perquè no
superi l’alçada dels sistemes físics instal·lats;
l. emmagatzemar els materials fins en sitges.

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

S’aprova posar a disposició de la Generalitat de
Catalunya una parcel·la del parc de Ca l’Arnús per a la
construcció d’un nou centre educatiu
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada
el dimarts 31 de març, posar a disposició del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya una parcel·la que el planejament, actualment en
tràmit, preveu per a la implantació d’una nova escola en el parc de Ca l’Arnús.
Des del punt de vista urbanístic, en el Pla Especial per a la implantació d’un
nou centre educatiu al parc de Ca l’Arnús, s’ha considerat que l’emplaçament
més apropiat per a ubicar la nova escola era l’espai situat al Nord de la
prolongació dins del parc del carrer d’en Pau Vila. La parcel·la que es cedeix a
la Generalitat per tal que aquesta administració pugui construir la nova escola
té una superfície aproximada de 5.700 metres quadrats

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

Moció sobre la reducció del pressupost del Fons per la
Integració dels Immigrants
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada
el dimarts 31 de març, una moció sobre la reducció del pressupost del Fons per
la Integració dels Immigrants.
La moció proposa els següents acords:
1.- Traslladar a la consellera d’Acció Social i Ciutadania l’extrema preocupació
respecte de la retallada dels fons estatals per a polítiques d’acollida, mediació i
acomodació dels col·lectius d’immigrants.
2.- Traslladar al ministre de Treball i Immigració la preocupació per aquesta
retallada de recursos.
3.- Traslladar el nostre suport a la Generalitat en la negociació per a la
reconducció d’aquesta situació per igualar, o fins i tot augmentar, els fons
estatals destinats a aquestes polítiques
4.- Demanar a la consellera que, en els convenis de col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badalona, així com amb la resta
d’ens locals, per dur a terme aquests programes, no es vegi reflectida cap
disminució dels fons, per tal que, fins que no es recondueixi la situació, no
siguin els ajuntaments els qui assumeixin el cost extraordinari que pot suposar
aquesta retallada de recursos, o es vegin obligats a retallar la prestació de
serveis.
5.- Traslladar el següent acord al Ministeri de Treball i Immigració del Govern
de l’Estat espanyol, a la Conselleria d’Acció Social i Ciutadania del Govern de
la Generalitat de Catalunya, a tots els grups amb representació al Parlament de
Catalunya i al Congrés dels Diputats, a la FMC i a l’ACM.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals (el
Grup Municipal d’ERC no va votar a causa de l’absència per malaltia del seu
representant, Jaume Vives).

Moció sobre els 30 anys d’ajuntament democràtics
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada
el dimarts 31 de març, una moció sobre els 30 anys d'ajuntaments democràtics.
La moció proposa els següents acords:
1.- Posar la bandera de la ciutat al balcó de l’Ajuntament el dia 19 d’abril.
2.-Organitzar activitats o edició de materials divulgatius referents a aquest
esdeveniment.
3.-Participar en la celebració organitzada per l’FMC i l’ACM, en col·laboració
amb la Diputació de Barcelona, en referència al reconeixement i la celebració
dels 30 anys d’Ajuntaments democràtics i dels regidors electes de l’any 1979.
4.-Demanar a la Generalitat de Catalunya en nom de la Comissió Promotora
d’Electes del 1979, que concedeixi la Creu de Sant Jordi al senyor Manuel
López Lozano, que fou el primer alcalde democràtic d’Abrera durant el mandat
1979-1983. El senyor. López Lozano va ser ferit per un impacte de bala mentre
feia de mediador en un conflicte laboral en una empresa del polígon industrial
de Can Sucarrats, i a causa de l’impacte va quedar postrat en una cadira de
rodes. El senyor Manuel López Lozano va esdevenir un símbol de la transició
política, i una motivació per a molts companys i companyes de l’època.
5.- Comunicar aquests acords, a l’Associació Catalana de Municipis i a la
Federació de Municipis de Catalunya.
La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals (el
Grup Municipal d’ERC no va votar a causa de l’absència per malaltia del seu
representant, Jaume Vives).

Moció amb motiu de la celebració del 8 de març, Dia
Internacional de les Dones

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada
el dimarts 31 de març, una moció amb motiu de la celebració del 8 de març, Dia
Internacional de les Dones.
La moció proposa els següents acords:
1.-Continuar treballant per implementar la perspectiva de gènere en el disseny
de les polítiques i en cadascuna de les actuacions.
2.-Portar a terme accions positives per augmentar la participació i el
manteniment de les dones en el mercat laboral i, especialment, en els sectors
estratègics.
3.-Intensificar els recursos per fomentar la formació i l’autoocupació femenina
en sectors econòmics emergents.
4.-Potenciar la participació de les dones en els projectes d’Investigació +
Desenvolupament + Innovació (IDI).
5.-Afavorir la participació i el protagonisme de les dones en la societat del
coneixement i les noves tecnologies en tant que usuàries i també com a
productores de nous continguts.
La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals (el
Grup Municipal d’ERC no va votar a causa de l’absència per malaltia del seu
representant, Jaume Vives).

Moció en defensa del dret d’asil
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada
el dimarts 31 de març, una moció en defensa del dret d’asil.
La moció proposa els següents acords:
1. Sol·licitar al Govern de l’Estat i a tots els grups polítics que es comprometin
amb l’aprovació d’una nova Llei d’asil que honri la memòria de centenars de
milers de catalans i espanyols que al llarg de la nostra història van haver
d’exiliar-se i van trobar una acollida solidària en altres països.

2. Demanar que durant la discussió i tramitació d’aquesta iniciativa en el
Parlament es corregeixin les greus deficiències respecte les garanties i drets
reconeguts fins ara que s’observen a l’avantprojecte i s’assegurin que la nova
llei respecta la Convenció de Ginebra del 1951, l’article 13.4 de la Constitució
espanyola i totes aquelles obligacions adquirides per l’Estat a l’adherir-se als
instruments internacionals de protecció del dret d’asil i, en general, de drets
humans.
3. Fer una crida a reafirmar els valors de solidaritat i respecte cap a les
persones refugiades i a treballar per construir un món en el que els drets
humans no siguin paper mullat per a la immensa majoria de la humanitat.
4. Exhortar al conjunt de la societat a mobilitzar-se en la defensa del dret d’asil,
cada dia més amenaçat.
5. Fer arribar aquests acords al Govern de l’Estat, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya i als partits polítics, sindicats, associacions
empresarials, organitzacions socials i veïnals de la nostra ciutat.

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable del Grup Municipal d’ICV-EUiA. Els
grups municipals del PSC, de CiU i del PP s’han abstingut. (El Grup Municipal
d’ERC no va votar a causa de l’absència per malaltia del seu representant,
Jaume Vives).

Badalona, 1 d’abril de 2009
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