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Ple de l'Ajuntament
ORDINÀRIA
26 de gener de 2016
18:00
ACTA

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial en 1a convocatòria. Comença la sessió a les
divuit hores.
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 (s’incorpora en el punt 3)
Jordi Subirana Ortells
Juan Miguel López González
Catalina Victory Molné
Julián Álamo Guijarro
Lluïsa Osa Farré

ORDRE DEL DIA
Aprovar l’acta número 16 corresponent a la sessió de 22 de desembre de 2015.
I.- PART RESOLUTIVA
Comissió Informativa de Badalona Democràtica
1. Aprovar l'encàrrec de gestió a l' IMPO de la realització de l'acció formativa "Programa de
Formació i Inserció-Pla de transició al Treball: Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de
restauració" durant l' any 2016.
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2. Donar compte de la substitució d'un membre al Consell d'administració de l'IMSP.
3. Donar compte de la substitució d'un membre al Consell d'administració de l'IMSP.
4. Donar compte de la creació de la Comissió d'estudi per a la gestió directa dels serveis
públics.
Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
5. Autoritzar a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet a realitzar les activitats
de foment previstes per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
6. Aprovar definitivament l'Estudi de detall de la Unitat d'Actuació núm. 1 del Pla especial
de les illes compreses entre els carrers Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent.
7. Aprovar provisionalment la Modificació del Pla general metropolità per l'ajust de
qualificacions als carrers d'Eduard Maristany 103, Gran Bretanya 3, carretera de Mataró 2 i
a les places de la Plana, del Rector Rifé i del Gas de Badalona.
Proposicions urgents
II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
Mocions dels Grups Polítics Municipals
1. Moció que presenten tots els grups municipals de suport a la Plataforma ciutadana per a
la conservació de les tres xemeneies.
2. Moció que presenten els grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Partit
Popular i Ciutadans (Ciudadanos), per a l’eliminació de les barreres comunicatives de la
ciutat i per la igualtat d’oportunitats per a les persones sordes de Badalona.
3. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular, de suport a la Policia Municipal
de Terrassa i de rebuig a les declaracions de la regidora de la CUP del municipi, posant en
dubte la bona praxis del cos policial i l’ordenament jurídic.
4. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos), sobre la
transparència en convenis, contractes i subvencions de l’Ajuntament, els seus organismes
autònoms, societats mercantils, consorcis, patronats i fundacions.
5. Moció que presenten els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya Avancem - MES, Guanyem Badalona en Comú i Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa, a proposta de la Llar de Persones Sordes de Badalona, per a
l’eliminació de les barreres comunicatives de la ciutat i per a la igualtat d’oportunitats per a
les persones sordes de Badalona.
6. Moció que presenta el grup municipal de Guanyem Badalona en Comú, a favor de l’ús
responsable a les xarxes socials dels càrrecs electes de l’Ajuntament de Badalona.
7. Moció que presenten els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya Avancem - MES i Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa de suport a
les mobilitzacions i accions contra del Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre.
Torn obert de paraules
Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
SENYORA ALCALDESSA: Comencem la sessió pública del Ple municipal, començarem
amb el minut de silenci que lamentablement hem començat l’any, cada Ple ja tenim acordat
fer aquest minut de silenci en record i reivindicació contra els assassinats masclistes, en
record a les víctimes de violència feminicida i hem de lamentar que aquest mes de gener
l’hem començat amb un nombre molt elevat de víctimes. Fem el minut de silenci, si us plau.
Aprovar l’acta número 16 corresponent a la sessió de 22 de desembre de 2015.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’acta número 16 corresponent a la
sessió de 22 de desembre de 2015.
SENYORA ALCALDESSA: Sobre aquest punt si no hi ha cap petició de paraula.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Creo que hay un error en la página 183, en la votación
sobre la moción de los marchantes, el gobierno votó en contra y el partido Popular votó a
favor y aparece al revés.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies pel seu aclariment. Alguna altra intervenció al
respecte?. Doncs, si no hi ha peticions de paraules ni manifestacions de vots en contra
s’aprova per unanimitat, per assentiment.
L’acta s’aprova per unanimitat, una vegada incorporada la correcció en relació a la votació
de la moció presentada pels grups municipals del Partit Popular, Partit dels Socialistes,
Convergència i Unió i Ciutadans (Ciudadanos) de suport a l’entitat “Marxants de Badalona”.

I.- PART RESOLUTIVA
Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que no han estat prèviament dictaminats,
informats o sotmesos a consulta de la comissió informativa corresponent, però que cal
tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de l’Alcaldia-Presidència, s’acorda
declarar-los d’urgència i incorporar-los a l’Ordre del dia d’aquest Ple:
SENYORA ALCALDESSA: En primer lloc, haurem de votar les urgències. Aprovem poderles incorporar, estem votant en aquest moment poder incorporar les urgències en el ordre
del dia. Llavors si no hi ha cap manifestació en contra d’aprovar-les totes no caldria que les
votéssim per separat. Hi ha alguna manifestació de voluntat de votar-les per separats?
SENYOR FERNÁNDEZ: Sí.
SENYORA ALCALDESSA: Sí? Doncs fem-ho per separat.
1. Aprovar l'increment de les retribucions de tot el personal al servei de l'Ajuntament.
Votació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 26.
2. Acceptar la subvenció atorgada per l' AMB d' import 660.756,08 euros i aprovació de l'
EGT a l' IMPO del Projecte que ha estat subvencionat: Badalona ocupació: Pla per a joves,
> de 45 anys i aturats llarga durada.
Votació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 26.
3. Aprovació de la modificació de pressupost de l'Ajuntament 2016, en pròrroga del de
2014.
Votació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 26.

Ple. Acta sessió núm. 1 de 26-01-2016

3

Secretaria General

4. Proposta d'aprovació de l'acord entre la representació de l'IMSP i els comitès de
centres i d'escoles de l'IMSP de data 17 de desembre de 2015 relatiu al complement
retributiu de productivitat especial rendiment per a l'exercici 2016.
Votació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 26
5. Aprovar la rendició del compte justificatiu per l'import de 334.931,52 € de la subvenció
nominativa i finalista presentada per FUTBOL CLUB BADALONA, prevista singularment en
el Pressupost Municipal vigent, per import de 157.200,00 €.
Votació de la urgència
S’aprova per unanimitat
Vots a favor: 26
6. Aprovar la suspensió de l'atorgament de llicències en l'àmbit entorn a la confluència
dels carrers de Sant Anastasi i de Francesc Layret.
Votació de la urgència
S’aprova per majoria absoluta
Vots a favor 15, 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.
En contra 11, dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos) i Partit Popular.
Comissió Informativa de Badalona Democràtica
1. Aprovar l'encàrrec de gestió a l' IMPO de la realització de l' acció formativa
"Programa de Formació i Inserció-Pla de transició al Treball: Auxiliar d' hoteleria:
cuina i serveis de restauració" durant l' any 2016 al municipi de Badalona.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Proposta d’ aprovació de l’ encàrrec de gestió a l’organisme autònom
Institut Municipal de Promoció de l’ Ocupació (IMPO) per a la realització de l’ acció
formativa “Programa de Formació i Inserció-Pla de Transició al Treball: Auxiliar d’ hoteleria:
cuina i serveis de restauració” durant l’ any 2016 al municipi de Badalona.
Òrgan que resol: L’ Ajuntament Ple
Caràcter: Exhaureix la via administrativa
Núm. Expedient: 61/EGT-8/15
Antecedents
1.En data 20 d’ octubre de 2015 l’Ajuntament de Badalona i el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya van subscriure un Conveni de col·laboració per a la
realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla de transició al
treball (en endavant, PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense
obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria (en endavant, ESO) i que
per tant, no poden continuar formació en el sistema educatiu però no disposen d’ una
preparació professional suficient per incorporar-se plenament al món laboral. D’ acord amb
l’ exposat, els esmentats programes tenen com a finalitat millorar la formació d’ aquest
col·lectiu per tal de facilitar-los tant l’ accés a l’ocupació (proporcionant-los una qualificació
professional de primer nivell) com la reincorporació al sistema educatiu (fins l’ obtenció del
graduat en ESO).
2.D ‘ acord amb la clàusula primera de l’ esmentat Conveni, els programes de formació i
integració que constitueixen el seu objecte (Programa d’ auxiliar en imatge personal:
perruqueria i estètica i Programa d’ auxiliar d’ hoteleria: cuina i serveis de restauració)
s’adrecen a joves de 16 a 21 anys que han deixat l’ ESO sense haver obtingut la
corresponent titulació i que en el moment d’ iniciar els programes no segueixen estudis en
el sistema educatiu ni participen en altres accions de formació.
3.La clàusula quarta d’ aquest Conveni regula l’ aportació de recursos per part d’ ambdues
parts que el subscriuen per a la realització d’ aquests programes i/o mòduls de formació
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general i la clàusula cinquena recull expressament que per a la realització del programa d’
auxiliar d’ hoteleria: cuina i serveis de restauració, l’ Ajuntament de Badalona facilitarà les
instal·lacions i equipaments necessaris que té l’ Institut Municipal de Promoció de l’
Ocupació (en endavant, IMPO), organisme autònom d’ aquest Ajuntament, ubicats al carrer
Nova Cançó, número 1 del municipi de Badalona, adients per desenvolupar les accions
formatives objecte d’aquest conveni, i que compleixen els requisits per al seu ús com a espai
docent.
4.La vigència del Conveni a què s’ha fet referència s’ inicià amb la seva signatura i d’acord
amb la clàusula desena, té efectes fins el dia 31/12/2015 sent prorrogable fins 4 anys salvo
s’ acordi la seva finalització per mutu acord, per denúncia de les parts posada de manifest
amb una antelació de 3 mesos respecte la data establerta per a la seva finalització o per
expiració del temps convingut.
5.El mòdul de formació professionalitzadora “Programa de Formació i Inserció- Pla de
Transició al Treball: “Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració”, és el que motiva la
present proposta d’encomana de gestió a l’IMPO.
6.Aquest programa educatiu està regulat per la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,
per la qual s’ estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015,
modificada per la Resolució ENS/241/2015, de 9 de febrer de 2015, que amplia la vigència
dels esmentats programes.
7.Consta en l’ expedient administratiu de referència còpia del Conveni de col·laboració a
què s’ha fet referència en el primer antecedent d’aquest document.
8.Donat que l’’adequada realització del mòdus de formació professionalitzadora del curs del
“Programa de Formació i Inserció- Pla de Transició al Treball: “Auxiliar d’hoteleria: cuina i
serveis de restauració” requereix de l’ús de les instal·lacions específiques de que disposa
l’IMPO a la Masia Can Boscà, és per això que el cap del Departament d’ Educació amb el
vistiplau del cap del Servei d’ Educació d’ aquest Ajuntament han emès un informe tècnic
en data 11 de desembre de 2015, el qual ha tingut entrada en el Departament Central de
Contractació en data 14 de desembre de 2015 en què proposen, entre d’ altres, realitzar un
encàrrec de gestió a l’ esmentat organisme autònom per a desenvolupar durant l’ any 2016
aquest mòdul de formació professionalitzadora a les instal·lacions a què s’ha fet referència.
9.En l’ esmentat informe es recull també que, per garantir la seguretat alimentària i
higiènica en la realització d’aquest curs, es veu convenient preveure les despeses
necessàries en material fungible, estris i utensilis de cuina, productes de neteja i vestuari
per als 15 alumnes a què va adreçat aquest curs, estimant-se el cost màxim en 2.200,00 €,
a raó del detall següent:
-1.600,00 € per a la reposició i reparació del material fungible, estris i utillatge de cuina
malmès durant la realització de les pràctiques per part de l’ alumnat.
-600,00 € per productes de neteja.
10.A la vista de l’ anterior documentació, el regidor de l’ Àmbit de Badalona Democràtica ha
dictat una resolució d’ incoació de l’ expedient administratiu per tal de tramitar l’ encàrrec de
gestió instat des del Departament d’ Educació d’aquesta corporació que constitueix l’objecte
d’ aquest document.
11.Per tal d’ atendre les despeses que se’n derivin de l’ execució d’ aquest encàrrec de
gestió l’Ajuntament de Badalona traspassarà a l’IMPO la quantitat màxima de 2.200,00€,
quantitat que atenent l’ entrada en vigor d’ aquesta encomana, la qual es preveu per al
proper exercici econòmic (el curs es durà a terme del febrer fins finals del mes de juny de
2016 segons ha posat de manifest el Departament d’ Educació), restarà sotmesa a la
condició suspensiva de l’ existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal
corresponent a l’ any 2016 per atendre el seu pagament.
Fonaments de dret
1.En data 20 d’ octubre de 2015 l’Ajuntament de Badalona i el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya van subscriure un Conveni de col·laboració per a la
realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla de transició al
treball (en endavant, PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense
obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria (en endavant, ESO) i que
per tant, no poden continuar formació en el sistema educatiu però no disposen d’ una
preparació professional suficient per incorporar-se plenament al món laboral. Tot això de
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conformitat, d’ acord amb l’ informe tècnic emès en data 11 de desembre de 2015 pel cap
del Departament d’ Educació amb el vist i conforme del cap del Servei d’ Educació de l’Àrea
de Cultura, Educació i Esports, amb el que preveu l’article 27.1 del Decret 140/2009, de 8
de setembre, pel qual es regulen els programes de qualificació professional inicial.
2.Aquests programes educatius estan regulats en la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de
maig, per la qual s’ estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015,
modificada per la Resolució ENS/241/2015, de 9 de febrer de 2015, que amplia la seva
vigència.
3.Essent necessàries unes instal·lacions adequades per tal de dur a terme el mòdul previst
per a l’ any 2016 anomenat Auxiliar d’ hoteleria: cuina i serveis de restauració, és per això
que s’ ha instat des del Departament d’ Educació d’aquesta corporació la tramitació d’ un
encàrrec de gestió a l’ organisme autònom de l’Ajuntament de Badalona Institut Municipal
de Promoció de l’ Ocupació per tal que aquest faciliti l’ accés del col·lectiu a qui s’ adreça l’
esmentada acció formativa (un total de 15 alumnes d’ edats compreses entre els 16 i els 21
anys que han deixat l’ ESO sense haver obtingut la corresponent titulació i que en el
moment d’ iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en
altres accions de formació) a les seves instal·lacions de cuina de que disposa a la Masia
Can Boscà (C/ de la Nova Cançó, número 1) i els aprovisioni dels estris, productes de
neteja i del vestuari adient per a la realització de dita acció d’ acord amb la normativa de
seguretat alimentària i higiènica vigent.
4.L’ Institut Municipal de Promoció de l’ Ocupació és un organisme autònom que, a
l’empara dels articles 199 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (Decret 179/1995, de 13 de juny) i els seus estatuts, es configura com una forma de
gestió directa d’un servei públic local que té per objecte, entre d’altres, exercir les
competències que la legislació vigent atribueix al municipi en matèria de promoció del
treball, formació ocupacional i inserció professional al mercat laboral, mitjançant l’execució
dels programes que li siguin assignats des de l’ Ajuntament, la gestió dels centres de
titularitat municipal corresponents a aquestes matèries que li adscrigui l’Ajuntament
(Escoles-taller, cases d’oficis...) i qualsevol altra que se li encarregui, tot plegat d’acord amb
l’article cinquè dels seus Estatuts.
5.La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJPAC), en el seu article 15, regula l’encàrrec de
gestió, indicant que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la
competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic, pot ser encarregada
a altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra Administració, per raons d’eficàcia i
quan no es disposi de mitjans tècnics idonis per executar-ho, com és el present supòsit.
En aquest àmbit d’actuacions, l’encàrrec de gestió no suposa cessió de titularitat de la
competència ni dels elements substantius del seu exercici, mantenint-se la responsabilitat
de l’òrgan o entitat que encarrega de dictar els actes o resolucions de caràcter jurídic que li
donin suport o que integrin la concreta activitat material objecte de l’encàrrec.
6.L’encàrrec de gestió entre òrgans administratius o ens de dret públic pertanyents a la
mateixa administració, com el present cas, ha de formalitzar-se en els termes que estableixi
la seva normativa pròpia i, en el seu defecte, per acord exprés dels òrgans o ens que
intervinguin. En tot cas, l’ instrument de formalització i la seva resolució haurà de ser
publicat per a la seva eficàcia en el butlletí oficial corresponent.
En aquest sentit, i atenent al que disposa l’apartat 3, darrer paràgraf, d’aquest article 15,
cada Administració regularà els requisits necessaris per a la validesa dels acords a adoptar
que inclouran, com a mínim, l’expressa menció a l’activitat que s’ha de satisfer, el termini de
vigència i la naturalesa i abast de l’encàrrec. En aquest cas concret, els requisits seran els
següents:
a) Les accions formatives del PTT al municipi de Badalona es regiran per l’establert al
Conveni de col·laboració formalitzat.
b) L’encàrrec de gestió haurà de ser acceptat expressament per l’ IMPO. En els acords
d’acceptació, aquest organisme autònom haurà d’indicar els tècnics amb titulació adequada
de la seva plantilla que supervisaran i conformaran les actuacions objecte d’aquest
encàrrec.
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c) La vigència de l’encàrrec, comptada de la seva acceptació per part de l’ IMPO,
comprendrà la total execució de l’ acció formativa Auxiliar d’ hoteleria: cuina i serveis de
restauració per a l’ any 2016.
d) En qualsevol cas, les funcions de vigilància, direcció i control del compliment de la gestió
encarregada correspondran a l’ Ajuntament com a ens local que les té atribuïdes, d’acord
amb les previsions de l’article 85 bis.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del regim local (LRBRL), d’acord amb la redacció aprovada per la Llei 57/2003, de 16
de desembre, de mesures per la modernització del govern local.
e) Les actuacions, serveis o altres negocis jurídics que l’ IMPO hagi de contractar amb
tercers a resultes de les actuacions encarregades, s’hauran de subjectar al Text Refós de la
Llei de contractes del sector públic i normativa concordant, així com a la legislació laboral i
social que resulti d’aplicació.
f) L’import màxim de les actuacions objecte d’ aquest encàrrec de gestió és de 2.200 euros
a raó del detall estimat que en concepte de provisió de material de neteja i reposició de
material i utillatge de cuina s’ ha previst en l’ antecedent novè d’ aquest document i en l’
informe tècnic emès en data 11 de desembre de 2015 pel cap del Departament d’ Educació
amb el vist i conforme del cap del Servei d’ Educació de l’Area de Cultura, Educació i
Esports.
Per tal d’ atendre les despeses que se’n derivin de l’ execució d’ aquest encàrrec de gestió
l’Ajuntament de Badalona traspassarà a l’IMPO la quantitat màxima de 2.200,00€, quantitat
que atenent l’ entrada en vigor d’ aquesta encomana, la qual es preveu per al proper
exercici econòmic, restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’ existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost municipal corresponent a l’ any 2016 per efectuar-ne dit
traspàs.
g) Aquest encàrrec de gestió obliga l’ IMPO al compliment de les condicions específiques
establertes per a l’encàrrec en qüestió així com al seu règim de justificació.
h) El calendari concret d’ utilització de les instal·lacions que l’ IMPO posa a disposició del
col·lectiu a qui s’ adreça l’ acció formativa que li ha estat encarregada durant el curs escolar
serà fixat per aquest organisme autònom d’ acord amb el tècnic municipal d’educació que
realitza les funcions de tutor del curs, combinant les necessitats dels alumnes amb la
disponibilitat de l’ aula de cuina.
7.Conforme el que preveu l’article 4.1.n del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP),
s’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, els negocis jurídics en virtut dels quals
s’encarregui a una entitat que tingui atribuïda la condició de mitjà propi i mitjà tècnic la
realització d’una determinada prestació, sens perjudici que els siguin aplicables els seus
principis informadors per resoldre els dubtes o llacunes que puguin sorgir (article 3.2). No
obstant això, resultarà íntegrament d’aplicació als serveis i demés negocis jurídics que l’
IMPO hagi de contractar amb tercers de resultes de l’ acció formativa que li ha estat
encarregada, per al cas que finalment resulti aprovada i es publiqui l’ esmentada resolució
de la Generalitat de Catalunya.
8.Atenent el contingut econòmic de l’ encàrrec de gestió que es proposa, a la vista de
l’exposat en el fonament sisè apartat f) i detallat en el novè antecedent d’ aquest document,
aquest expedient es va sotmetre al preceptiu informe previ de l’ interventor municipal
conforme les previsions de l’article 214 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (TRLRHL) aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, el qual l’ ha
informat favorablement en data 30 de desembre de 2015.
9.La competència per establir els sistemes de gestió dels serveis locals, així com les
potestats de direcció i gestió dels mateixos, correspon a l’ Ajuntament Ple, segons disposen
els articles 22.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL), 52.2 g) 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, i 189.2 i 211.3 del ROAS. No obstant
això, l’aprovació dels actes o resolucions de caràcter jurídic i d’execució material de la
concreta activitat material objecte de l’encàrrec (llevat que es refereixin a facultats
enumerades a l’article 22.4 de la Llei 7/1985 com a no delegables) es poden delegar en
l’alcaldessa o la Junta de Govern Local sempre i quan així s’indiqui expressament.
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10.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 al 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, donant-se posteriorment
compte de l’ adopció dels acords de què es tracti a la Comissió d’ Estudi, Informe o
Consulta corresponent.
11.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 de conformitat amb el que preveu l’article
47.1 de la LRBRL.
12.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 al
tercer tinent d’alcalde i regidor de l’ Àmbit de Badalona Democràtica per tal que elevi a l’
alcaldessa, previ informe de la Comissió Informativa de l’Àmbit de Badalona Democràtica,
la inclusió en l’ ordre del dia de l' Ajuntament Ple de l’adopció dels següents ACORDS
PRIMER.- APROVAR l’ encàrrec de gestió a l’organisme autònom Institut Municipal de
Promoció de l’Ocupació (IMPO) de la realització l’ any 2016 de l’ acció formativa del mòdul
“Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració” del Programa de Formació i Inserció –
Pla de Transició al Treball, objecte del conveni formalitzat en data 20 d’octubre de 2015
entre l’Ajuntament de Badalona i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
En virtut d’ aquest encàrrec de gestió l’ IMPO facilitarà, per al curs acadèmic indicat (que
durarà del mes de febrer a finals del mes de juny de l’ any 2016 aproximadament), l’ accés
de l’ alumnat al qual s’ adreça l’ esmentada acció formativa (un total de 15 alumnes d’ edats
compreses entre els 16 i els 21 anys que han deixat l’ ESO sense haver obtingut la
corresponent titulació i que en el moment d’ iniciar els programes no segueixin estudis en el
sistema educatiu ni participin en altres accions de formació) a les seves instal·lacions
ubicades a la Masia Can Boscà (C/Nova Cançó, número 1 de Badalona) així com també
s’encarregarà, per a la realització de dita acció d’ acord amb la normativa de seguretat
alimentària i higiènica vigent, de l’aprovisionament a aquest alumnat de tots els materials
fungibles (productes de neteja, utillatge de cuina i vestuari) fins un import màxim de 2.200
euros a raó del detall estimat següent:
1.600,00 € per a la reposició i reparació del material fungible, estris i utillatge de cuina
malmès durant la realització de les pràctiques per part de l’ alumnat.
600,00 € per productes de neteja.
SEGON.- SOTMETRE la despesa que s’ estima que se’n derivi de l’ execució d’aquest
encàrrec de gestió (màxim 2.200,00.- euros), atenent l’ entrada en vigor d’ aquesta
encomana, la qual es preveu que tingui lloc al proper exercici econòmic, a la condició
suspensiva de l’ existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal
corresponent a l’ any 2016 per atendre el seu pagament.
TERCER.- Facultar a l’alcaldessa (o regidor competent) per tal que pugui resoldre tots els
actes i/o resolucions de caràcter jurídic i tècnic --impuls, gestió, aprovació, disminució i/o
ampliació de la despesa-- en relació amb l’execució material de la concreta activitat material
objecte d’aquest encàrrec (llevat que es refereixin a facultats enumerades a l’article 22.4 de
la Llei 7/1985, com a no delegables).
QUART.- L’ encàrrec de gestió objecte d’ aquests acords haurà de ser acceptat mitjançant
acord exprés de l’ IMPO i per a la seva eficàcia s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, d’acord amb el que es disposa a l’article 15 de la Llei 30/1992,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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CINQUÈ.-Sens perjudici que aquest encàrrec de gestió quedi fora de l’àmbit d’aplicació del
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, li’n resultaran d’aplicació els principis
informadors per resoldre els dubtes o llacunes que puguin sorgir. Això no obstant, els
negocis jurídics i serveis que l’ IMPO hagi de formalitzar amb tercers de les resultes de l’
acció formativa encarregada se subjectaran a les normes de contractació pública d’aquell
Text i a la normativa concordant i sectorial que resulti d’aplicació, d’acord amb la condició d’
Administració pública que té l’organisme autònom a aquests efectes.
SISÈ.- Notificar aquests acords a l’organisme autònom IMPO, publicar-los en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i comunicar-los a la Intervenció municipal.
Votació
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
2. Donar compte de la substitució d'un membre al Consell d'administració de l'IMSP.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acord: Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 14 de desembre de
2015 referent a la substitució d’un membre del Consell d’administració de l’organisme
autònom “Institut Municipal de Serveis Personals”
Òrgan al que s'adreça: Ple municipal
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa.
L'alcaldessa, en data 14 de desembre de 2015, ha dictat una resolució que transcrita
literalment el següent:
“Vista la resolució de l’alcaldessa de data 10 d’agost de 2015 en la qual es nomenaven
com a membres integrants del Consell d’administració de l’organisme autònom “Institut
Municipal de Serveis Personals”, els següents:
Presidenta: L’alcaldessa-presidenta, M. Dolors Sabater i Puig
Vicepresident:
Francesc Ribot Cuenca
Consellers/es:
Sònia Egea Pérez
Joan Walter Fibla
Fátima Taleb Moussaoui
Concepción Botey Teruel
Christian Carneado Hernández
Agnés Rotger i Dunyó
Aïda Llauradó Álvarez
Josep Pera i Colomé
Ángeles Urrutia Alonso
Vist que el grup municipal Ciutadans ha sol·licitat el canvi d’un representant Consell
d’administració de l’organisme autònom “Institut Municipal de Serveis Personals” en el
sentit de cessar a la senyora Ángeles Urrutia Alonso i nomenar la senyora Maria Soledad
García Durán com a membre de l’esmentat Consell d’administració
Fonaments de dret
Ateses la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, decret legislatiu
2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova la refosa de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, els estatuts de l'organisme autònom de referència i
d'altres d'aplicació.
Per tot això, DISPOSO:
PRIMER. Cessar a la senyora Ángeles Urrutia Alonso com a membre del Consell
d’administració de l’organisme autònom “Institut Municipal de Serveis Personals” en
representació del grup municipal de Ciutadans.
SEGON. Nomenar la senyora Maria Soledad García Durán com a membre del Consell
d’administració de l’organisme autònom “Institut Municipal de Serveis Personals” en
representació del grup municipal de Ciutadans.
TERCER. Conseqüentment, la composició del Consell d’administració de l’organisme
autònom “Institut Municipal de Serveis Personals”, és la següent:
Presidenta:
L’alcaldessa-presidenta, M. Dolors Sabater i Puig
Vicepresident:
Francesc Ribot Cuenca
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Consellers/es:

Sònia Egea Pérez
Joan Walter Fibla
Fátima Taleb Moussaoui
Concepción Botey Teruel
Christian Carneado Hernández
Agnés Rotger i Dunyó
Aïda Llauradó Álvarez
Josep Pera i Colomé
Maria Soledad García Durán
QUART. Donar compte al Ple de la present resolució i notificar-la a les persones
interessades.
CINQUÈ. Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, si
s’escau.”
3. Donar compte de la substitució d'un membre al Consell d'administració de l'IMSP.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acord: Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 22 de desembre de
2015 referent a la substitució d’un membre del Consell d’administració de l’organisme
autònom “Institut Municipal de Serveis Personals”
Òrgan al que s'adreça: Ple municipal
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa.
L'alcaldessa, en data 22 de desembre de 2015, ha dictat una resolució que transcrita
literalment el següent:
“Vista la resolució de l’alcaldessa de data 10 d’agost de 2015 en la qual es nomenaven
com a membres integrants del Consell d’administració de l’organisme autònom “Institut
Municipal de Serveis Personals”, modificada per resolució de l’alcaldessa de data 14 de
desembre d’enguany, els qual són els següents:
Presidenta:
L’alcaldessa-presidenta, M. Dolors Sabater i Puig
Vicepresident:
Francesc Ribot Cuenca
Consellers/es:
Sònia Egea Pérez
Joan Walter Fibla
Fátima Taleb Moussaoui
Concepción Botey Teruel
Christian Carneado Hernández
Agnés Rotger i Dunyó
Aïda Llauradó Álvarez
Josep Pera i Colomé
Maria Soledad García Durán
Vist que el grup municipal d’ERC-AVANCEM-MES ha sol·licitat el canvi d’un representant
Consell d’administració de l’organisme autònom “Institut Municipal de Serveis Personals” en
el sentit de cessar a la regidora senyora Agnés Rotger i Dunyó i nomenar el senyor Manel
Sorribas i Arenas com a membre de l’esmentat Consell d’administració
Fonaments de dret
Ateses la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, decret legislatiu
2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova la refosa de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, els estatuts de l'organisme autònom de referència i
d'altres d'aplicació.
Per tot això, DISPOSO:
PRIMER. Cessar a la regidora senyora Agnés Rotger i Dunyó com a membre del Consell
d’administració de l’organisme autònom “Institut Municipal de Serveis Personals” en
representació del grup municipal d’ERC-AVANCEM-MES.
SEGON. Nomenar al senyor Manel Sorribas i Arenas com a membre del Consell
d’administració de l’organisme autònom “Institut Municipal de Serveis Personals” en
representació del grup municipal d’ERC-AVANCEM-MES.
TERCER. Conseqüentment, la composició del Consell d’administració de l’organisme
autònom “Institut Municipal de Serveis Personals”, és la següent:

Ple. Acta sessió núm. 1 de 26-01-2016

10

Secretaria General

Presidenta:
Vicepresident:
Consellers/es:

L’alcaldessa-presidenta, M. Dolors Sabater i Puig
Francesc Ribot Cuenca
Sònia Egea Pérez
Joan Walter Fibla
Fátima Taleb Moussaoui
Concepción Botey Teruel
Christian Carneado Hernández
Manel Sorribas i Arenas
Aïda Llauradó Álvarez
Josep Pera i Colomé
Maria Soledad García Durán
QUART. Donar compte al Ple de la present resolució i notificar-la a les persones
interessades.
CINQUÈ. Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, si
s’escau.”
4. Donar compte de la creació de la Comissió d'estudi per a la gestió directa dels
serveis públics.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acord: Donar compte a l’ Ajuntament Ple de la creació i composició de la Comissió
d’estudi sobre la gestió directa dels Serveis Públics que ha estat aprovada mitjançant
resolucions de l’alcaldessa de dates 16/11/2015 i 9/12/2015.
Òrgan al que s’adreça: Ple municipal
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa.
Antecedents
1.- En dates 16 de novembre i 9 de desembre de 2015 l’alcaldessa d’ aquesta corporació, a
instàncies del tinent d’alcalde regidor de l’ àmbit de Badalona Democràtica, acordà crear
una Comissió encarregada d’estudiar la conveniència de la gestió directa dels serveis
públics i designar els membres de l’esmentada Comissió.
2.- Per disposició de les esmentades resolucions la referida Comissió està formada pels
següents membres:
-Tercer Tinent d’alcalde Regidor de l’àmbit de Badalona Democràtica ( President de la
comissió)
-Segon Tinent d’alcalde Regidor de l’àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible (com a vocal
i en substitució del president, cas d’ absència justificada, si és el cas)
-Primer Tinent d’alcalde Regidor delegat de l’àmbit de Badalona Habitable, Espais públics.
(com a vocal i en substitució del president, cas d’ absència justificada, si és el cas)
-Assessor de l’àmbit de Badalona Democràtica
-Assessor de l’àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible
-Assessora de l’àmbit de Badalona Habitable, Espais públics.
-Secretaria General
-Interventor
-Cap de Servei Jurídic de l’àmbit de Badalona Democràtica
-Cap de Servei de Promoció econòmica, Comerç, Consum i Turisme, de l’àmbit de
Badalona Pròspera i Sostenible
-Cap del Servei de Programació econòmica, l’àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible
-Cap del Servei de Recursos Humans
-Cap del Departament de Recursos Humans
-Tècnic superior en Dret de l’àmbit de Badalona Habitable, Espais públics
-Un representant del Grup Municipal de PP
-Un representant del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú
-Un representant del Grup Municipal d’ Esquerra Republicana de Catalunya - AvancemMES
-Un representant del Grup Municipal de ICV-EuiA
-Un representant del Grup Municipal de PSC
-Un representant del Grup Municipal de Ciutadans
-Un representant del Grup Municipal de CIU
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-Secretari/ària de la comissió la cap del Servei de Contractació i com a suplent tècnica
superior en dret adscrita al Servei de Contractació.
Així mateix, també podran assistir com a convidats a les reunions de la Comissió, amb veu i
sense vot, els representants sindicals i qualsevol altre personal de la Ajuntament que
s’estimi adient per al desenvolupament de la sessió..
Igualment, i per indicacions del President de la Comissió, també podran assistir a les seves
reunions, amb veu i sense vot, assessors externs.
Fonaments de dret
1.- L’ alcaldessa de la corporació dictà la resolució de la que es proposa donar compte
ateses les facultats de màxima direcció del govern i l’administració municipals que li han
estat atorgades de conformitat amb l’ establert a l’article 21.1 a) de la LBRL 7/1985, de 2
d’abril.
2.- Per tal de garantir l’acompliment dels principis de transparència i publicitat s’ha establert
en la resolució de creació de la Comissió donar-hi compte al Ple municipal.
3.- 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.
Conclusió i proposta de resolució
En conseqüència, a l’empara del que preveuen les resolucions de referència de dates 16/11
i 9/12 de 2015, i considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari proposo que,
previ informe de la Comissió Informativa de l’Àmbit de Badalona Democràtica, l’alcaldessa
inclogui en l’ordre del dia de la propera sessió de l'Ajuntament Ple donar compte de la
creació i composició de la Comissió encarregada d’estudiar la conveniència de la gestió
directa dels serveis públics.
Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva
5. Autoritzar a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet a realitzar les
activitats de foment previstes per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Autorització a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet per tal
que pugui realitzar les activitats de foment previstes per la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de subvencions en compliment del que disposa la Disposició addicional
16a de l’esmentada llei d’acord amb la modificació operada per la Disposició final 7a Dos
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.
Òrgan que resol: Ple de l’Ajuntament
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Interessat: Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet
Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament en data 24 de gener de 2002 acorda la constitució de la Fundació
Privada “Badalona Capital Europea del Bàsquet” juntament amb el Club Joventut Badalona,
a l’empara dels articles 2, 5, 8, 9 i concordants de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de
fundacions, així com l’aprovació dels corresponents Estatuts reguladors. La constitució de
la Fundació es va fonamentar per a la consecució de les finalitats d’interès general
expressades a l’art. 7è dels esmentats Estatuts.
2. El Patronat de la Fundació aprova en data 25 de març de 2013 les bases reguladores de
l’atorgament d’ajudes dineràries sense contraprestació i el mateix òrgan aprova en data 15
de maig de 2013 la primera convocatòria d’ajudes en règim de concurrència competitiva.
3. Pel que fa als Estatuts de la Fundació, en sessió de 25 de juny de 2013 el Ple de
l’Ajuntament autoritza la modificació dels Estatuts de la Fundació Privada “Badalona Capital
Europea del Bàsquet” per tal d’adequar-los a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, per la qual
s’aprovà el Llibre III del Codi Civil de Catalunya i, en sessió de 22 de juliol de 2014, el Ple
de la Corporació va autoritzar la modificació dels articles 1, 28 i 33 dels estatuts de la
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Fundació “Badalona Capital Europea del Bàsquet”, aprovada pel Patronat de la Fundació
en sessió de 26 de juny de 2014, per tal de respondre al requeriment efectuat per la
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat prèviament a la qualificació
de l’adaptació i modificació dels Estatus de la Fundació a la llei 4/2008, de 24 d’abril. El
director general de Dret i Entitats Jurídiques aprova en data 20 d’abril de 2015 la
modificació dels estatuts de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet per
adaptar-se a l’articulat de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, així com el text refós resultant, amb la redacció
que consta al certificat de la reunió del Patronat de 15 de maig de 2013, lliurat per la
secretària amb el vistiplau del president, protocol·lizant l’escriptura pública atorgada el dia
12 de setembre de 2013.
4. En data 3 d’octubre de 2015 entra en vigor la modificació de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, pel que fa a la previsió que les fundacions del sector
públic podran concedir subvencions únicament quan així s’autoritzi de forma expressa
mitjançant acord de l’òrgan competent de l’Administració a la què estigui adscrita, d’acord
amb la DF 18a de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic que
preveu que aquesta serà efectiva des del dia següent a la publicació de la llei al BOE que
es va produir en data 2 d’octubre de 2015.
5. Pel que fa als patrons de la Fundació, en data 27 d’octubre de 2015 el Ple de
l’Ajuntament acorda designar els membres del Patronat de la Fundació Badalona Capital
Europea del Bàsquet i, en sessió de data 12 de novembre de 2015, el Patronat de la
Fundació dóna compte del nomenament dels nous patrons per acord de Ple de
l’Ajuntament de 27 d’octubre de 2015 i es procedeix a l’acceptació del càrrec dels patrons
nomenats.
6. El Patronat de la Fundació aprova en data 30 de desembre de 2015 els següents
d’acords:
* Acord de segona convocatòria d’ajudes dineràries sense contraprestació en concurrència
competitiva per part de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet en marc de les
bases reguladores de l’atorgament d’ajudes dineràries sense contraprestació aprovades pel
Patronat de la Fundació en data 25 de març de 2013.
* Acord de concessió d’ajuda directa a la Fundació Privada Joventut per a la promoció del
bàsquet a Badalona.
* Acord pel qual la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet demana la
col·laboració institucional de l’Ajuntament per donar compliment del que disposa la DA 16a
de la Llei General de Subvencions d’acord amb modificació operada per la Disposició final
7a Dos de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.
7. Els acords adoptats pel Patronat de la Fundació es comuniquen a aquest Servei Jurídic
mitjançant el correu electrònic del seu secretari en data 11 de gener de 2016 que s’adjunta
a l’expedient administratiu.
8. Sol·licitud per part de Secretaria general per tal que aquests serveis jurídics tramitin la
present proposta d’acord atès que la regidoria d’esports desenvolupa la competència en
matèria de promoció de l’esport i l’acord de la Fundació Badalona Capital Europea del
Bàsquet demana la col·laboració institucional de l’Ajuntament per donar compliment del que
disposa la DA 16a de la Llei General de Subvencions d’acord amb modificació operada per
la Disposició final 7a Dos de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector
públic.
Fonaments de Dret
1. L’article 4 dels Estatuts de la Fundació Badalona Capital Europea del Básquet disposen
que aquesta és integrant del sector públic municipal d’acord amb la modificació operada per
sessió de Ple de l’Ajuntament en data 22 de juliol de 2014 i, per tant, se li apliquen les
previsions legals corresponents pel que fa a procediment de tramitació administrativa,
contractació, subvencions, fiscalització econòmica i comptabilitat pública.
2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions té caràcter bàsic i ha estat
modificada per la DF 7a Dos de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic. D’acord amb aquesta modificació, la DA 16a de l’esmentada llei preveu que les
fundacions del sector públic podran concedir subvencions únicament quan així s’autoritzi de
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forma expressa mitjançant acord de l’òrgan competent de l’Administració a la què estigui
adscrita.
Aquesta previsió, pel que fa a l’Administració local, es concreta en les previsions de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. En aquest sentit es pronuncia
l’article 10.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions quan preveu
que la competència per a concedir subvencions en les corporacions locals correspon als
òrgans que tinguin atribuïdes aquestes funcions en la legislació de règim local.
La modificació esmentada és en vigor des del passat 3 d’octubre de 2015 de conformitat
amb la DF 18a de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic preveu
que aquesta serà efectiva des del dia següent a la publicació de la llei al BOE.
3. L’acord de concessió d’ajuda dinerària directa adoptat pel Patronat de la Fundació
Badalona Capital Europea del Bàsquet en data 30 de desembre de 2015 de 300.000 euros
a la Fundació Privada Joventut per a contribuir en les seves despeses de promoció del
bàsquet base de la Penya em categories inferiors durant els cursos 2013-2014 i 2014-2015
i d’una bestreta de 240.000 euros equivalent al 80% de la quantitat concedida.
L’acord de referència també disposa que “Donat que com a conseqüència de l’entrada en
vigor d’una nova redacció de la DA 16ª de la Llei 38/2003 General de Subvencions,
l’atorgament d’ajudes per la Fundació resta subjecte a l’autorització del Ple de l’Ajuntament,
el beneficiari ha ofert garantia per respondre de la devolució a la Fundació de qualsevol
quantitat anticipada”.
4. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions públiques i
del procediment administratiu comú regula en el seu article 57 que els actes subjectes al
dret administratiu es presumiran vàlids i produiran efectes des de la data en què es dictin i,
excepcionalment, es podrà atorgar eficàcia retroactiva quan es produeixin efectes
favorables a l’interessat, sempre que els supòsits de fet necessaris existissin ja en la data a
la que es refereixi l’eficàcia de l’acte i que aquesta no lesioni drets o interessos legítims
d’altres persones.
5. El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per autoritzar de forma expressa a la
Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet per tal pugui realitzar les activitats de
foment previstes per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en
compliment del que disposa la DA 16a de l’esmentada llei d’acord amb modificació operada
per la DF 7a Dos de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Aquesta fundació, actualment de caràcter públic, va ser constituïda i dotada dels seus
Estatuts mitjançant acord del Ple municipal. Cal entendre, en conseqüència, que és aquest
òrgan municipal el competent per acordar les decisions en relació a les seves competències
i, en particular, pel que fa a l’exercici de l’activitat de foment legalment prevista.
Els articles 124 i 125 del Decret 179/1995, de 13 juny, que aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, regulen que l’aprovació de bases per
a l’atorgament de subvencions de l’Administració local correspon al Ple municipal i que les
subvencions podran atorgar-se directament quan aquestes estiguessin previstes en el
pressupost de l’entitat que aprova el Ple municipal d’acord amb el procediment previst a
l’article 168.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 març, que aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
Finalment, cal indicar que l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local preveu que és competència del Ple, en tot cas, l’aprovació i modificació dels
pressupostos, dels instruments de regulació de caràcter general com les ordenances i de
les que expressament li confereixin les lleis, havent d’entendre que aquest és el cas que
ens ocupa pel que fa a l’autorització expressa de l’exercici de l’activitat de foment prevista a
la Llei general de subvencions.
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 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
el Ple de l’Ajuntament, previ dictamen de la Comissió Informativa, adopti la següent
proposta i la converteixi en acord:
PRIMER.- AUTORITZAR de manera expressa a la Fundació Badalona Capital Europea del
Bàsquet, integrant del sector públic municipal, per tal que pugui realitzar les activitats de
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foment previstes per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, amb
efectes 12 de novembre de 2015, data de constitució de l’actual Patronat i fins el 31 de
desembre de 2016, d’acord amb el què disposa la DF 16a de l’esmentada llei d’acord amb
modificació operada per la DF 7a Dos de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del
sector públic i amb estricte compliment de la normativa aplicable pel que fa a la matèria de
procediment administratiu, contractació, subvencions, fiscalització econòmica i comptabilitat
pública vigent.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet i
COMUNICAR el mateix a la Intervenció municipal i la Secretaria General.
Votació
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible
6. Aprovar definitivament l'Estudi de detall de la Unitat d'Actuació núm. 1 del Pla
especial de les illes compreses entre els carrers Progrés, Cervantes, Eduard
Maristany i Ponent.
PROPOSTA D’ACORD d’’aprovació definitiva de l’Estudi de detall de la unitat d’actuació
núm. 1 del Pla especial de les illes compreses entre els carrers Progrés, Cervantes, Eduard
Maristany i Ponent de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 12 de gener de 2016 pel Departament de Planejament
Urbanístic, que reproduït literalment diu:
“Es presenta a tramitació per a la seva aprovació definitiva l’Estudi de detall de la Unitat
d’actuació núm. 1 del Pla Especial de les illes compreses entre els carrers Progrés,
Cervantes, Eduard Maristany i Ponent de Badalona.
Antecedents
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 30 de novembre de 2015, va
acordar aprovar amb caràcter inicial Estudi de detall de la Unitat d’actuació núm. 1 del Pla
Especial de les illes compreses entre els carrers Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i
Ponent, actuació urbanística promoguda a l’empara de la Disposició Transitòria Onzena del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost. L’esmentat acord es va publicar en el diari La Vanguardia de data 14 de desembre
de 2015 i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 7 de desembre de 2015.
Iniciativa
La formulació de Estudi de detall de la Unitat d’actuació núm. 1 del Pla Especial de les illes
compreses entre els carrers Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent es formula per
iniciativa privada de la Junta de Compensació de la Unitat d’Actuació núm. 1 representada
pel Sr. Roberto Lee Aklin, president de la Junta.
Objecte
L’Estudi de detall es planteja amb l’objectiu d’adequar les condicions d’edificació donant
compliment a l’article “Edificabilitat i nombre màxim d’habitatges del Pla especial de les illes
compreses entre els carres Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent a Badalona, on
diu: Cada unitat té una edificabilitat i un nombre màxim d’habitatges, si la sol·licitud de
llicència no agafés la totalitat de la unitat d’actuació, seria necessària l’aprovació prèvia d’un
Estudi de Detall que determinés acuradament fondàries, alçades, buits d’edificació i
edificabilitat de cada element constructiu de la unitat. Si la sol·licitud de llicència agafa la
totalitat de la unitat d’actuació, el projecte bàsic serà suficient per l’obtenció de la mateixa”
Àmbit del sector de planejament
L’Estudi de detall comprèn la unitat d’actuació nº1 que queda delimitada pels carrers
Progrés, Ponent i Indústria i una part dels patis de cases que tenen façana al carrer
Cervantes. Aquest àmbit té una superfície total de 14.348,55m².
Planejament vigent
Els antecedents del planejament urbanístic d’aplicació al sector són els següents:
Planejament general
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- Pla general metropolità (PGM), aprovat definitivament per la CMB el dia 14/07/1976 (BOP
19/07/1976).
- Modificació de PGM a, aprovat definitivament per la CTUB el dia 22/10/2002 (DOGC
17/12/2002).
- PE a les illes compreses entre els carrers del Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i
Ponent, aprovat definitivament per la CTUB el dia 11/12/2002 (DOGC 11/12/2003).
- Modificació puntual del PE a les illes compreses entre els carrers del Progrés, Cervantes,
Eduard Maristany i Ponent, aprovat definitivament per la CTUB el dia 18/06/2009 (DOGC
03/11/2009).
- Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del PGM a l’àmbit del municipi de
Badalona, aprovat definitivament per la CTUB el dia 31/03/2015 (DOGC 29/04/2015).
Execució del planejament:
- Projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació nº1 del Pla Especial de les illes
compreses entre els carrers del Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent , aprovat
definitivament per Junta de Govern Local en data 05/10/2015. (DOGC 30/10/2015).
- Projecte d’Urbanització de la Unitat d’Actuació nº1 del Pla Especial de les illes compreses
entre els carrers del Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent , aprovat definitivament
per Junta de Govern Local en data 05/10/2015.
Classificació i qualificació
Els terrenys inclosos en l’àmbit de l’Estudi de detall estan classificats com a sòl urbà i
qualificats com a zona de remodelació privada amb volumètrica específica (clau 14b1) i
sistema de parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local (clau 6b).
Estructura de la propietat
Les dades cadastrals, adreces i superfícies de les parcel·les incloses en l’àmbit de l’Estudi
de detall es detallen al quadre al següent:
Finques resultants
Propietari
Superfície
1
Ajuntament de Badalona
675,00 m²
2
Immobiliària AEDES S.L
1.148,50 m²
3
Immobiliària AEDES S.L
2.450,50 m²
4
Immobiliària AEDES S.L
712,50 m²
5
Indústria 252, S.L
428,00 m²
6
Inmaculada Braña Bouso
729,95 m²
Ana Maria Braña Bouso
7
Josep Riba Duran
438,10 m²
Anna Riba Duran
Josep Riba Caballé
TOTAL
6.582,55 m²
Justificació legal de la formulació de l’Estudi de detall
L’Estudi de detall es redacta per tal d’adequar les condicions d’edificació donant
compliment a l’article 7 Edificabilitat i nombre màxim d’habitatges, del Pla especial de les
illes compreses entre els carres Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent a
Badalona, on diu: Cada unitat té una edificabilitat i un nombre màxim d’habitatges, si la
sol·licitud de llicència no agafés la totalitat de la unitat d’actuació, seria necessària
l’aprovació prèvia d’un Estudi de Detall que determinés acuradament fondàries, alçades,
buits d’edificació i edificabilitat de cada element constructiu de la unitat. Si la sol·licitud de
llicència agafa la totalitat de la unitat d’actuació, el projecte bàsic serà suficient per
l’obtenció de la mateixa”
Documentació de l’estudi de detall
D’acord amb l’apartat 2 de l’article 15 de les NNUU del PGM on s’especifica la
documentació mínima dels estudis de detall, la proposta d’ordenació presentada conté la
següent documentació:
I.
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
II.
NORMATIVA
III.
PLÀNOLS D’INFORMACIÓ I D’ORDENACIÓ
Justificació de la proposta
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L’estudi de detall és la figura urbanística adient per concretar per cada unitat d’edificació la
definició de les alineacions, rasants i condicions d’edificació per mitjà de composicions de
volums. Les seves condicions d’edificació es defineixen a la Normativa i al plànol P.01.
Descripció de la proposta
La volumetria definida en el “Pla especial de les illes compreses entre els carres Progrés,
Cervantes, Eduard Maristany i Ponent” vigent no es defineixen els gàlibs exteriors dels
cossos sortints, tancats, semitancats o oberts. En aquest document s’ajusten els
paràmetres dels cossos sortints, que es limiten a una desena part de la distància entre
alineacions d’edificació i amb una màxima de 1,80m, en totes les façanes de l’edificació.
D’acord l’article 230.III de les Normes urbanístiques.
Les tanques de tots els blocs hauran de ser les mateixes, per tal de garantir una unitat
estètica del conjunt. El primer projecte que obtingui la llicència d’obres serà el que defineixi
el disseny pels següents projectes.
D’altra banda la normativa permetrà posar una piscina en la franja enjardinada delimitada
de la planta baixa.
Informació pública
Dins del període d’informació pública no s’han presentat al·legacions.
Conclusió
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
i el seu Reglament, s’informa favorablement prosseguir amb la tramitació de l’Estudi de
detall de la Unitat d’actuació núm. 1 del Pla Especial de les illes compreses entre els
carrers Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent.”
Així mateix, en data 12 de gener de 2016 el Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme ha
emès informe favorable a l’aprovació definitiva de la proposta presentada, que es transcriu
literalment a continuació:
“PROPOSTA PRESENTADA
En data en data 13 de novembre de 2015 i número de registre general d’entrada 33973,
Roberto Lee Aklin, en representació de President de la Junta de Compensació de la Unitat
d’Actuació núm. 1 del Pla Especial de les illes compreses entre els carrers Progrés,
Cervantes, Eduard Maristany i Ponent, ha presentat una sol·licitud on s’exposa que per
donar compliment a l’art. 7. Zona 14b1 Plurifamiliar per volumetria específica. Edificabilitat i
nombre màxim d’habitatges del Pla Especial de les illes compreses entre els carrers
Progrés, Cervantes, d’Eduard Maristany i Ponent de Badalona.
La proposta presentada consisteix en una memòria mitjançant la qual es determina l’àmbit,
objecte, justificació i descripció de la proposta, així com la normativa i els plànols
d’informació i ordenació.
L’estudi de detall comprèn la unitat d’actuació nº1 que queda delimitada pels carrers
Progrés, Ponent i Indústria i una part dels patis de cases que tenen façana al carrer
Cervantes. Aquest àmbit té una superfície total de 14.348,55m².
A l’expedient administratiu 19/C-2/15 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic hi
consten les determinacions establertes per l’article 15 de les Normes Urbanístiques del
PGM:
- Memòria descriptiva i justificativa de la conveniència i oportunitat de l’actuació urbanística
projectada.
- Plànols d’informació i d’ordenació de l’àmbit objecte d’aquest instrument d’ordenació
urbanístic a escala adequada.
Examinat l’expedient de referència hi consta la documentació adequada a la naturalesa i
finalitat del pla proposat.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 30 de novembre de 2015, va aprovar amb
caràcter inicial l’Estudi de detall de la unitat d’actuació núm. 1 del Pla especial de les illes
compreses entre els carrers Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent de Badalona.
Aquest acord es publicà al diari La Vanguardia de 14 de desembre de 2015 i al Butlletí
Oficial de la Provínica de 7 de desembre de 2015, atorgant un tràmit d’audiència de vint
dies hàbils a comptar de l’endemà de la darrera publicació.
Durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
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Aquest Estudi de Detall d’iniciativa privada es tramita per aquesta Corporació municipal a
l’empara de la Disposició Transitòria Onzena del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que transcrita en la seva
literalitat diu així: “Els estudis de detall exigits expressament pel planejament vigent en el
moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i també els que resultin necessaris, es poden
tramitar d’acord amb la normativa anterior a la Llei 2/2002, fins que el planejament no
incorpori les noves determinacions sobre ordenació volumètrica”.
Així, l’article 7 ”Edificabilitat i nombre màxim d’habitatges” del Pla especial de les illes
compreses entre els carrers Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent a Badalona,
diu:
“Cada unitat té una edificabilitat i un nombre màxim d’habitatges, si la sol·licitud de llicència
no agafés la totalitat de la unitat d’actuació, seria necessària l’aprovació prèvia d’un Estudi
de Detall que determinés acuradament fondàries, alçades, buits d’edificació i edificabilitat
de cada element constructiu de la unitat. Si la sol·licitud de la llicència agafa la totalitat de la
unitat de l’actuació, el projecte bàsic serà suficient per l’obtenció de la mateixa.”
L’actuació urbanística projectada mitjançant aquest Estudi de Detall està regulada a l’article
26 del DL 1/90, de 12 de juliol, (refosa urbanística catalana), normativa anterior d’aplicació,
en concordança amb allò que es disposa a la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, els
quals són d’aplicació en virtut de la Disposició Transitòria Onzena del TRLUC (DL 1/2010).
Està prevista la utilització de l’Estudi de Detall quan es tracta de dur a terme, entre d’altres,
l’ordenació de volums d’acord amb les especificacions del Pla.
PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui aprovada amb
caràcter definitiu 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).
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:
PRIMER.- Aprovar definitivament l’Estudi de detall de la unitat d’actuació núm. 1 del Pla
especial de les illes compreses entre els carrers Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i
Ponent de Badalona, actuació urbanística promoguda a l’empara de la Disposició
Transitòria Onzena del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
SEGON.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província així com notificar-lo als
propietaris compresos en l’àmbit d’aquest instrument d’ordenació urbanística i donar-ne
comunicació a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de la Generalitat de
Catalunya.
Votació
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
7. Aprovar provisionalment la Modificació del Pla general metropolità per l'ajust de
qualificacions als carrers d'Eduard Maristany 103, Gran Bretanya 3, carretera de
Mataró 2 i a les places de la Plana, del Rector Rifé i del Gas de Badalona.
Proposta d’acord de l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general
metropolità per a l’ajust de qualificacions urbanístiques als carrers d’Eduard Maristany 103 i
de la Gran Bretanya 3, a la carretera de Mataró 2 i a les places de la Plana, del Rector Rifé
i del Gas de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 2 de desembre de 2015 per l’arquitecta del Departament de
Planejament Urbanístic que reproduït literalment diu:
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“I N F O R M E
Informe tècnic relatiu a la tramitació de la Modificació del Pla general metropolità per a
l’ajust les qualificacions urbanístiques als carrers d’Eduard Maristany 103 i de la Gran
Bretanya 3, a la carretera de Mataró 2 i a les places de la Plana, del Rector Rifé i del Gas,
formulada per iniciativa de l’Ajuntament de Badalona.
Antecedents
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. L’esmentat acord es va publicar al
Butlletí oficial de la Província de Barcelona en data 9 de febrer de 2015 i al diari El
Periódico en data 10 de febrer de 2015.
Iniciativa
Aquesta actuació urbanística es promou i tramita per iniciativa pública de l’Ajuntament de
Badalona a l’empara de l’article 96, en concordança amb l’article 76 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Objecte
La Modificació del Pla general metropolità (en endavant PGM) es planteja amb l’objectiu
d’ajustar les qualificacions urbanístiques als carrers d’Eduard Maristany 103 i de la Gran
Bretanya 3, a la carretera de Mataró 2 i a les places de la Plana, del Rector Rifé i del Gas,
per adaptar-les als usos existents i a les necessitats de l’entorn.
Àmbit del sector de planejament
La Modificació del PGM abasta un àmbit discontinu format per 6 sectors denominats AEduard Maristany 103, B- Gran Bretanya 3, C- Carretera de Mataró 2, D- plaça de la Plana,
E- plaça Rector Rifé i F- plaça del Gas, amb una superfície total de 13.248 m².
Planejament vigent
El planejament vigent als sectors A, B, C, D, E i F és el següent:
Sector A – Eduard Maristany
Els antecedents de planejament al sector A són els següents:
 Pla General Metropolità
Data aprovació: 14/07/1976. Data publicació: 19/07/1976.
 Pla especial per a la regulació i concreció dels usos complementaris de l’habitatge en
el sector de costa A-3 de la façana marítima delimitat pels carrers de Cervantes,
Indústria, avinguda de Sant Ignasi de Loiola i el nou passeig marítim.
Data aprovació: 15/11/2000. Data publicació: 21/02/2001.
 Pla especial de desenvolupament del sistema general portuari de Badalona.
Data aprovació: 13/07/2005. Data publicació: 17/11/2006. (Text refós: 27/04/2006)
Els terrenys del sector A inclosos en l’àmbit de la Modificació del PGM estan classificats com a
sòl urbà, i qualificats com a sistema de parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local
(clau 6b).
Sector B – Gran Bretanya 3
Els antecedents de planejament al Sector B són els següents:
 Pla General Metropolità
Data aprovació: 14/07/1976. Data publicació: 19/07/1976.
 Modificació puntual Memòria PERI Montigalà referent als usos plantes baixes edificis
plurifamiliars en illa tancada
Data aprovació: 15/11/2000. Data publicació: 01/02/2001.
 Modificació PGM sector la Colina
Data aprovació: 16/07/2007. Data publicació: 16/10/2007.
Els terrenys del sector B inclosos en l’àmbit de la Modificació del PGM estan classificats com a
sòl urbà i qualificats com a sistema d’equipaments (clau 7b).
Sector C – Carretera de Mataró 2
Els antecedents de planejament al Sector C són els següents:
 Pla especial de reforma interior de Montigalà.
 Pla General Metropolità
Data aprovació: 14/07/1976. Data publicació: 19/07/1976.
 Modificació del PGM en l’àmbit de la zona costanera.
Data aprovació: 17/12/1986. Data publicació: 11/02/1987.
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Pla especial Façana marítima
Data aprovació: 06/11/1986. Data publicació: 29/06/1987.
Els terrenys del sector C inclosos en l’àmbit de la Modificació del PGM estan classificats com a
sòl urbà, i qualificats de sistema d’aparcaments d’àmbit general (clau 5c) .
Sector D – La Plana
Els antecedents de planejament al Sector C són els següents:
 Pla General Metropolità
Data aprovació: 14/07/1976. Data publicació: 19/07/1976.
Els terrenys del sector D inclosos en l’àmbit de la Modificació del PGM estan classificats com a
sòl urbà, i qualificats de sistema de viari (clau 5).
Sector E – Rector Rifé
Els antecedents de planejament al Sector E són els següents:
 Pla General Metropolità
Data aprovació: 14/07/1976. Data publicació: 19/07/1976.
Els terrenys del sector E inclosos en l’àmbit de la Modificació del PGM estan classificats com a
sòl urbà, i qualificats de sistema de viari (clau 5).
Sector F – Plaça del Gas
Els antecedents de planejament al Sector F són els següents:
 Pla General Metropolità
Data aprovació: 14/07/1976. Data publicació: 19/07/1976.
 Modificació PGM i redacció Pla especial zona costanera
Data aprovació: 17/12/1986. Data publicació: 11/02/1987.
 Pla especial façana marítima.
Data aprovació: 06/11/1986. Data publicació: 29/06/1987.
 Estudi de detall c/ Indústria, Progrés... Catalana de Gas i Electricitat.
Data aprovació: 27/09/1989. Data publicació: 25/10/1989.
 Pla especial façana marítima, modificació de l’àmbit d’actuació 4.
Data aprovació: 17/07/1991. Data publicació: 09/12/1991.
 Estudi de detall c/ Indústria, Progrés... Catalana de Gas i Electricitat.
Data aprovació: 26/04/1995. Data publicació: 23/05/1995.
Els terrenys del sector F inclosos en l’àmbit de la Modificació del PGM estan classificats com a
sòl urbà, i qualificats de sistema de viari (clau 5).
Descripció de la proposta
Sector A - Maristany 103
Al sector A es proposa l’ajust de qualificació del sistema de parcs i jardins urbans (clau 6b)
a sistema d’equipaments (clau 7b) d’ús esportiu i la definició dels paràmetres urbanístics
d’edificabilitat i alçada reguladora màxima, per adaptar-los a l’ús esportiu i a la urbanització
i edificacions executades i poder protegir amb una pèrgola les pistes esportives. Els usos,
el tipus d’ordenació i els paràmetres urbanístics de les edificacions implantades al sector A
són els següents:
- Tipus d’ordenació: volumetria específica
- Ús: esportiu
- Es permet la construcció d’un element de coberta per tal de protegir la activitat sense
tancar el seu perímetre, amb una alçada reguladora de 8m. Aquesta construcció es
situarà fora de la zona de servitud de protecció.
- A la zona de servitud de protecció dins de l’àmbit només es permetran les
instal·lacions esportives descobertes d’acord l’art. 25.2 de la Llei de Costes.
Sector B – Gran Bretanya 3
Al sector B es proposa un ajust d’ús, d’equipament esportiu (clau 7b) a equipament
aparcament (clau 7b). Es defineixen per a la parcel·la unes condicions de l’edificació. Amb
aquest ajust es pretén donar una continuïtat de façanes respecte la parcel·la colindant i així
donar una imatge d’unitat al front de parcel·la. Per altra banda la construcció d’aquesta
peça permetrà assolir les necessitats d’aparcament que disposa el sector.
Es proposa la reserva de una edificació de 26m d’amplada alineada a carrer, de PB+2, per
ubicar un aparcament. Els usos, el tipus d’ordenació i la definició de les condicions
d’edificació que es proposen al sector B són els següents:
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- Tipus d’ordenació: volumetria específica
- Ús: aparcament
- Alçada reguladora màxima: planta baixa + 2 planta pis
Sector C – Mataró 2
Al sector C es proposa el canvi de qualificació del sistema viari (clau 5) a sistema
d’equipaments (clau 7b), la definició dels paràmetres urbanístics d’edificabilitat i alçada
reguladora màxima, per adaptar-los a l’ús esportiu. Els usos, el tipus d’ordenació i la
definició de les condicions d’edificació que es proposen al sector C són els següents:
- Tipus d’ordenació: volumetria específica
- Ús: esportiu
- Alçada reguladora màxima: planta baixa + 1 planta pis / 7,00 m
- Edificabilitat màxima: 334 m²
- Les edificacions es situaran fora de la zona de servitud de protecció.
- A la zona de servitud de protecció dins de l’àmbit només es permetran les
instal·lacions esportives descobertes d’acord l’art. 25.2 de la Llei de Costes.
Sector D – La Plana
Al sector D es proposa l’ajust de les qualificacions urbanístiques del sistema viari (clau 5),
per adaptar-la a la urbanització executada i modificar a sistema de parc i jardins urbans
(clau 6).
Sector E – Rector Rifé
Al sector E es proposa l’ajust de les qualificacions urbanístiques del sistema viari (clau 5),
per adaptar-la a la urbanització executada i modificar a sistema de parc i jardins urbans
(clau 6).
Sector F – Plaça del Gas
Al sector F es proposa l’ajust de les qualificacions urbanístiques del sistema viari (clau 5),
per adaptar-la a la urbanització executada i modificar a sistema de parc i jardins urbans
(clau 6).
Gestió
Atès que les finques incloses en l’àmbit de la Modificació de PGM són de titularitat pública i
que la proposta no comporta un repartiment de beneficis i càrregues derivades de
l’actuació, no es considera necessari definir un sistema d’actuació urbanística per a la seva
execució.
Resum numèric
El resum comparatiu entre les qualificacions del planejament vigent i la modificació del PGM
proposada és el següent:

Sector A

Sector B

Sector C

Sector D
Sector E
Sector F

Denominació

Claus

Sistema d’espais lliures
Sistema
d’equipaments
esportius
Sistema d’equipaments
Sistema
d’equipaments
ús
esportiu
Sistema
d’equipaments
ús
aparcament
Sistema
d’equipaments
esportius
Sistema viari
Protecció de sistemes
Sistema viari
Sistema d’espais lliures
Sistema viari
Sistema d’espais lliures
Sistema viari

6
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Planejament
vigent m²
2.121,00

7
7

2.387,00

7

1.874,00

2.121,00

7
7
5
9
5
6
5
6
5

Proposta
MPGM m²

4.261,00
4.062,00
4.334,00
272,00
519,00
519,00
1.087,00
1.087,00
926,00
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Sistema d’espais lliures
TOTAL
MPGM

6

926,00

ÀMBIT
13.248,00

13.248,00

Sol·licitud d’informes sectorials als organismes afectats
D’acord amb l’article 85.5 del TRLU s’ha sol·licitat informe als següents organismes afectats
per raó de llurs competències sectorials:
ORGANISME
Data sol·licitud
Data informe
Ministerio de Fomento
- Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias
31/03/2015
21/04/2015
- Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias
07/09/2015
29/09/2015
Administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif)

17/04/2015

14/05/2015

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
12/03/2015
08/10/2015
- Demarcación de Costas en Catalunya
Ministerio de Fomento
A l’informe de data 21 d’abril de 2015 emès per la Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias del Ministerio de Fomento, s’assenyalen els següents aspectes:
5.1.- Se deberá hacer mención en los documentos gráficos (al menos en los planos I.03a
(Planeamiento vigente Sector A), I.03c (Planeamiento vigente Sector C), P.01a
(Planeamiento propuesto Sector A) y P.01c (Planeamiento propuesto Sector C), así como
también en los documentos escritos, de la LSF y su RSF, las cuales son de obligado
cumplimiento.
5.2.- El menos en los planos I.03a (Planeamiento vigente Sector A), I.03c (Planeamiento
vigente Sector C), P.01a (Planeamiento propuesto Sector A) y P.01c (Planeamiento
propuesto Sector C), los terrenos ocupados por la infraestructura ferroviaria de Interés
General (línea de cercanías R-1 de Rodalies de Cataluña) y las zonas de servicio
ferroviario deben calificarse como Sistema General Ferroviario o equivalente.
5.3.- En el artículo 13. Sistema Ferroviario (clave 3) del apartado B. Normativa, y en
relación a la descripción de las limitaciones a la propiedad de los terrenos colindantes con
la línea férrea existente, se debe señalar que la Zona de Dominio público y la zona de
Protección se miden desde la arista exterior de la explanación.
5.4.- En los distintos planos donde se representan las limitaciones a la propiedad, la
denominación de las mismas deben ser Zona de Dominio Público, Zona de Protección y
Línea Límite de Edificación, tal y como establece la LSF y su RSF.
5.5.- En los planos I.03a (Planeamiento vigente Sector A) y P.01a (Planeamiento propuesta
Sector A), la arista exterior de la explanación reflejada parece que es coincidente con el
muro existente como arista exterior de la explanación, a partir de la cual se acotan las
distancias de 5 y 8 metros para representar la Zona de Dominio Público y la Zona de
Protección respectivamente, se indica que dicho muro es el que se debe adoptar como
arista exterior de la explanación.
5.6.- En los planos I.03c (Planeamiento propuesto Sector C) se deben representar la arista
exterior de la explanación (desde la cual se acotarán las distancias correspondientes a la
Zona de Dominio Público y Zona de Protección) y la arista exterior de la plataforma (desde
donde se acotará la distancia correspondiente a la Línea Límite de Edificación).
5.7.- Dado que la parte de las actuaciones propuestas en los planos P.01a (Planeamiento
propuesto Sector A) y P.01c (Planeamiento propuesto Sector C) se encuentran dentro de
las limitaciones a la propiedad definidas en el punto 2.2 del presente informe, se indica que
en los sucesivos instrumentos de desarrollo (Planes Parciales), proyectos y obras, se
deberán tener en cuenta igualmente las limitaciones a la propiedad y protecciones al
ferrocarril en las mencionadas zonas, lo que se debe quedar reflejado tanto en la memoria
como en las Normas Urbanísticas y, en su caso, solicitar al ADIF las autorizaciones que
sean precisas. Ello es necesario porque, tal y como se señala en el punto 2.1 del presente
informe, se debe tener en cuenta:
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- En las zonas de dominio público y de protección, para ejecutar cualquier tipo de obras o
instalaciones fijas o provisionales, cambiar el destino de las mismas o el tipo de actividad, y
plantar o talar árboles, se requiere la previa autorización del ADIF.
- En los terrenos situados hasta la línea límite de edificación, queda prohibido cualquier tipo
de obra de edificación, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten
necesarias para la conservación y mantenimiento de las edificaciones existentes, para lo
que también se requerirá la previa autorización del ADIF.
5.8.- En caso de que no se haya efectuado, se deberá solicitar informe a la empresa
pública ADIF a todos los efectos en los que la normativa vigente remite a la empresa
explotadora de las líneas actuales.
5.9.- Tal y como se puede observar en la LSF, la planificación en materia ferroviaria es
competencia del Ministerio de Fomento. Son embargo, y como ya se ha indicado en el
punto 3.2 del presente informe, a corto y medio plazo no existe la previsión por parte del
Ministerio de Fomento de que se implante ninguna nueva línea Ferroviaria, en el ámbito
objeto del presente informe, que pueda afectar al documento “Modificación del Plan
General Metropolitano de ámbitos discontinuos para el ajuste de las calificaciones en las
calles de Eduardo Maristany 103, de la Gran Bretanya 3, de la carretera de Mataró 2 y de
las plazas de la Plana, del Rector Rifé y del Gas”.
5.10.- Las actuaciones urbanísticas futuras deberán atenerse a lo dispuesto en la
legislación estatal, autonómica y local en materia de ruidos y vibraciones, debiéndose
adoptar las medidas que sean precisas, sin que ello comporte carga alguna para el
ferrocarril, y la empresa explotadora del mismo.
A l’informe de data 29 de setembre de 2015 emès per la Dirección General de
Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento, s’assenyala el següent aspecte:
- Se solicita que en el artículo 13 (Sistema ferroviario (clave 3)) del apartado B (Normativa)
refleje, de forma explícita, cuál es la legislación sectorial que se encuentra vigente a día de
hoy en materia ferroviaria (Ley del Sector Ferroviario (Ley 39/2003 de 17 de Noviembre), y
su Reglamento (aprobado por R.D. 2387/2004 de 30 de Diciembre)).
Administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif)
En data 15 de maig de 2015 ADIF emet informe favorable a l’aprovació urbanística.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Demarcación de Costas)
A l’informe de data 19 de octubre de 2015 emès per la Dirección General de sostenibilidad
de la costa y el mar, s’assenyalen els següents aspectes:
1.- En los Planos I.03a y P.01a correspondientes al ámbito Sector A-Maristany 103, se
dibujan de manera sensiblemente correcta las líneas de deslinde del dominio público
marítimo-terrestre y sus servidumbres de tránsito y protección.
Dichas líneas de deslinde y servidumbre no aparecen reflejadas en los Planos I.03c y P.01c
correspondientes al Sector C-Mataró 2, por lo que deberán dibujarse conforme lo regulado
en el artículo 227.4 a) del Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto
876/2014, de 10 de octubre, con arreglo a los que, previa petición, facilitará la Demarcación
de Costas de Cataluña.
2.- Los ámbitos de los Sectores A y C de la Modificación del Plan, se localizarán fuera del
dominio público marítimo-terrestre, estando parcialmente afectados por la zona de
servidumbre de protección de 20 metros de anchura.
3.- (…) Respecto los cambios de calificación de los sectores A y C de la Modificación del
Plan, a este respecto hay que señalar que, tal como dispone el artículo 25.2 de la Ley de
Costas, en la zona de servidumbre de protección solamente están permitidas, con carácter
ordinario, las instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra
ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marina, o aquellos que
presenten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimoterrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas.
Por lo tanto, las actuaciones edificatorias que se planteen en los ámbitos de los Sectores A
y C, deberán localizarse fuera de la zona de servidumbre de protección, y así deberá
indicarse expresamente en la documentación.
4.- En la documentación no se recoge la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y su
Reglamento General aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, como
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normativa de obligado cumplimiento, por lo que deberán incluirse en la Normativa, al
menos, las limitaciones siguientes:
- Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a lo dispuesto en los
artículos 24 y 25 de la Ley de Costas, debiendo contar los usos permitidos en esta zona,
con la autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
- Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres de tránsito y acceso al mar
establecidas en los artículos 27 y 28 de la Ley de Costas, respectivamente.
- Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas, situadas
en la zona de dominio público o de servidumbre, se regularán por lo especificado en la
Disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas.
Informació pública
Dins el període d’informació pública no s’han rebut al·legacions.
Conclusions
En resposta a les prescripcions que s’especifiquen a l’informe emès per la Dirección General
de Infraestructuras Ferroviarias, al document que es presenta per a la seva aprovació
provisional s’ha incorporat els següents aspectes:
- Respecte el punt 5.1, s’ha incorporat als plànols I.03a, I.03c, P.03a i P.03c i en l’article
13 de la normativa.
- Respecte el punt 5.2, s’ha incorporat als plànols I.03a, I.03c, P.03a i P.03c, una llegenda
on descriu les qualificacions del plànol, especificant les qualificades de Sistema General
Ferroviari.
- Respecte el punt 5.3, 5.4 i 5.6, s’han especificat i grafiat amb més claredat la Zona de
Domini Públic, la Zona de Protecció, Línia límit d’Edificació i Aresta exterior de la
plataforma, als plànols I.03a, I.03c, P.03a i P.03c.
- Respecte el punt 5.5, s’ha ajustat la Zona de Domini Públic i la Zona de Protecció
considerant les distàncies de 5 i 8 metres d’acord amb el mur existent.
- Respecte el punt 5.7 i 5.10, s’han incorporat els punts als quals fa menció l’informe, als
articles 13 i 16 de la normativa.
- Respecte el punt 5.8, ja s’ha sol·licitat informe a ADIF i aquest ha estat informat
positivament.
En resposta a les prescripcions que s’especifiquen a l’informe emès pel Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Demarcación de Costas), al document que es
presenta per a la seva aprovació provisional s’ha incorporat els següents aspectes:
- Respecte el punt 1, s’ha incorporat als plànols I.03c i P.01c les línies de deslinde i
servitud.
- Respecte el punt 3, s’ha incorporat la prescripció d’acord l’article 25.2 de la Llei de
Costes, tant al punt 6. Descripció i justificació de la proposta com al punt B. Normativa.
- Respecte el punt 4, s’ha introduït a la normativa l’article 20. Paràmetres d’ordenació
d’acord la Llei 22/1988 de Costes per al Sector A i al Sector C.
D’altra banda a l’àmbit C, s’ha introduït una franja de protecció entre l’equipament esportiu
(clau 7b) i el sistema ferroviari (clau 3). Per això s’ha incorporat la clau Protecció de Sistemes
(clau 9), com a sòls que per la seva immediatesa al sistema general de comunicació ferroviari,
es troben afectats pel conjunt de limitacions i servituds que hi tenen llur causa. Tot això s’ha
recollit i incorporat al plànol P.01c Planejament proposat- sector C, i a l’article 16 de la
normativa.
D’acord amb l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, els canvis introduïts al
document aprovat amb caràcter inicial en resposta als informes sectorials no comporten
l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general o model d’ordenació del territori ni
respecte la classificació del sòl i no es consideren canvis substancials.
En l’àmbit de l’actuació urbanística que comporta la Modificació del PGM, no es redueix la
superfície dels sòls qualificats dels sistemes d’espais lliures i equipaments públics i, en
conseqüència i d’acord amb el que disposa l’article 97 del TRLU, es considera que hi ha
una projecció adequada dels interessos públics.
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
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i pel Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de Sòl i Rehabilitació Urbana, s’informa favorablement prosseguir amb la tramitació de la
Modificació del Pla General Metropolità per l’ajust les qualificacions urbanístiques als
carrers d’Eduard Maristany 103 i de la Gran Bretanya 3, a la carretera de Mataró 2 i a les
places de la Plana, del Rector Rifé i del Gas.”
Així mateix, en data 3 de desembre de 2015 el Departament Jurídic d’Urbanisme de l’àmbit
de Badalona Habitable ha emès informe favorable l’aprovació provisional de la proposta
presentada, amb la conformitat de la Secretaria General ,que es transcriu literalment a
continuació:
“I. PROPOSTA PRESENTADA
Per part del Servei d’Ordenació del Territori es va presentar la proposta d’aprovació de la
modificació del Pla General metropolità que té per objecte ajustar les qualificacions
urbanístiques als carrers d’Eduard Maristany, núm. 103 i de la Gran Bretanya, núm. 3, a la
carretera de Mataró núm. 2 i a les places de la Plana, del Rector Rifé i del Gas de
Badalona.
La proposta de Modificació puntal del PGM abasta un àmbit discontinu format per 6 sectors
denominats A- Eduard Maristany 103, B- Gran Bretanya 3, C- Carretera de Mataró 2, Dplaça de la Plana, E- plaça Rector Rifé i F- plaça del Gas, amb una superfície total de
13.248 m². L’objectiu principal de la modificació consisteix en l’ajust de les qualificacions
urbanístiques en els esmentats sectors en el sentit següent:
- Sector A - Maristany 103 es proposa l’ajust de qualificació del sistema de parcs i
jardins urbans (clau 6b) a sistema d’equipaments (clau 7b) d’ús esportiu i la
definició dels paràmetres urbanístics d’edificabilitat i alçada reguladora màxima, per
adaptar-los a l’ús esportiu i a la urbanització i edificacions executades i poder
protegir amb una pèrgola les pistes esportives.
- Sector B – Gran Bretanya 3 es proposa un ajust d’ús, d’equipament esportiu (clau
7b) a equipament aparcament (clau 7b). Es defineixen per a la parcel·la unes
condicions de l’edificació. Amb aquest ajust es pretén donar una continuïtat de
façanes respecte la parcel·la colindant i així donar una imatge d’unitat al front de
parcel·la. Per altra banda la construcció d’aquesta peça permetrà assolir les
necessitats d’aparcament que disposa el sector. Es proposa la reserva de una
edificació de 26m d’amplada alineada a carrer, de PB+2, per ubicar un aparcament.
- Sector C – Mataró 2 es proposa el canvi de qualificació del sistema viari (clau 5) a
sistema d’equipaments (clau 7b), la definició dels paràmetres urbanístics
d’edificabilitat i alçada reguladora màxima, per adaptar-los a l’ús esportiu. S’ha
incorporat la clau Protecció de Sistemes (clau 9), com a sòls que per la seva
immediatesa al sistema general de comunicació ferroviari, es troben afectats pel
conjunt de limitacions i servituds que hi tenen llur causa.
Sector D – La Plana es proposa l’ajust de les qualificacions urbanístiques del
sistema viari (clau 5), per adaptar-la a la urbanització executada i modificar a
sistema de parc i jardins urbans (clau6).
Sector E – Rector Rifé es proposa l’ajust de les qualificacions urbanístiques del
sistema viari (clau 5), per adaptar-la a la urbanització executada i modificar a
sistema de parc i jardins urbans (clau6).
Sector F – Plaça del Gas es proposa l’ajust de les qualificacions urbanístiques del
sistema viari (clau 5), per adaptar-la a la urbanització executada i modificar a
sistema de parc i jardins urbans (clau6).
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 objecte del present expedient.
L’esmentat acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 9 de
febrer de 2015 i al diari El Periódico en data 10 de febrer de 2015. Durant el termini
d’informació pública no s’han presentat al·legacions.
Igualment, es van sol·licitar els informes als organismes afectats per llurs competències
sectorials corresponents. En data 15 de maig de 2015 l’Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) va emetre informe favorable. En data 21 de maig de 2015 la Dirección
General de Ferrocariles del Ministerio de Fomento va emetre informe amb una sèrie de
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prescripcions. Posteriorment, en data 18 de setembre de 2015 ha emès informe on es
conclou que no existeix cap inconvenient en què prossegueixi la tramitació de l’expedient si
s’incorpora la legislació sectorial vigent en matèria ferroviària.
Finalment, en data 7 d’octubre de 2015 la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y
el mar, Subdirección General del dominio Público Marítimo-Terrestre, ha emès informe amb
un seguit de consideracions.
En data 2 de desembre de 2015 l’arquitecta del Departament de Planejament Urbanístic ha
emès un informe mitjançant el qual s’informa favorablement la proposta, per tal que es
prossegueixi la tramitació de l’expedient que incorpora les consideracions assenyalades pel
Ministerio de Fomento al seu informe de data 21 d’abril de 2015 i de 18 de setembre de
2015, així com les consideracions de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el
Mar en el sentit i abast que es deixa constància en l’informe de planejament.
Analitzat el document, que consisteix en una memòria que determina l’àmbit, objecte,
justificació i descripció de la proposta, així com la normativa i els plànols d’informació i
ordenació, l’arquitecta del Departament de Planejament Urbanístic informa favorablement la
proposta per tal de procedir a la tramitació de la present aprovació provisional. Igualment, la
tècnica informa que els canvis introduïts al document aprovat amb caràcter inicial en
resposta a l’informe sectorial, no comporten l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura
general o al model d’ordenació del territori ni respecte a la classificació del sòl i no es
consideren canvis substancials.
II. 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.
A l’expedient administratiu 1/D1-15 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.
Així mateix, i en compliment d’allò previst a l’article 85.5 del TRLU es van sol·licitar informe
als organismes afectats per raó de llurs competències.
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 no
comporten l’exigència d’un nou termini d’informació pública, però caldrà fer constar a l’acord
d’aprovació que s’han introduït canvis en les qualificacions urbanístiques de conformitat
amb l’article 112.3 del RLUC.
La proposta presentada 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 i el seu reglament i el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei del Sòl.
III. PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui aprovada amb
caràcter provisional pel Ple Municipal, en virtut de la facultat que li atribueix l’article 22.2.c)
de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 52.2 c)
del 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 II) de l’article 47.2 de la LRBRL i
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l’apartat k) de l’article 114.3 del TRLMRLC, requereix que sigui adoptat amb el vot favorable
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
Atès que aquesta aprovació requereix un quòrum de votació especial, s’ha emès l’informe
preceptiu, favorable, per part de la Secretaria General, de conformitat amb l’article 179 del
Text Refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003.
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:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional la modificació puntual del Pla general
metropolità per a l’ajust de qualificacions urbanístiques als carrers d’Eduard Maristany 103 i
de la Gran Bretanya 3, a la carretera de Mataró 2 i a les places de la Plana, del Rector Rifé
i del Gas de Badalona, en el ben entès que els canvis introduïts al document aprovat
inicialment 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, però cal fer constar de
conformitat amb l’article 112.3 del Reglament, que s’han introduït canvis en les
qualificacions urbanístiques.
SEGON.- Donar trasllat de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona per tal d’assolir l’aprovació definitiva, d’acord amb l’article 80 del
TRLUC.
Votació
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
Proposicions urgents
1. Aprovar l'increment de les retribucions de tot el personal al servei de l'Ajuntament.
Tipus d’acord: Increment de les retribucions de tot el personal al servei de l’Ajuntament de
Badalona, funcionaris de carrera, interins, contractats en règim laboral i personal eventual i
retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació i síndic defensor de la
ciutadania de conformitat amb el que disposa la Llei 48/2015, de 29 d’octubre de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.
Òrgan que resol: Ple de l’Ajuntament de Badalona.
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa.
Interessats: Intervenció Municipal; Unitat de Nòmines, Junta de Personal i Comitè
d’Empresa.
Expedient núm: 8/P-1/16
Antecedents
1. Instrucció del tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica de data 19 de
gener de 2016, per la qual es demana al Servei de Recursos Humans que s’endegui
l’expedient administratiu corresponent per tal de fixar l’increment de l’1% de les retribucions
del personal al servei de l’Ajuntament de Badalona, de conformitat amb el que estableix la
Llei 48/2015, de 29 d’octubre de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016 i amb el
detall que consta que l’esmentada instrucció i que es dóna per reproduïda en aquest
document.
2. Acord de l’Ajuntament Ple de 20/07/2015 pel qual s’acorda el règim de dedicació,
retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació.
3. Acord de l’Ajuntament Ple de 28/07/2015, pel qual es determina el nombre, les
característiques i les retribucions del personal eventual i directiu al servei de l’Ajuntament
de Badalona, modificat per acord de l’Ajuntament Ple de data 29/09/2015.
4. Informe econòmic emès per la tècnica mitjana del Departament de Recursos Humans en
relació a l’increment de retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Badalona en
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virtut de la publicació de la llei 48/2015, on conclou la suficiència de crèdit tant en pròrroga
de crèdits pressupostaris capítol 1 de 2014 com en crèdits del projecte de pressupost
capítol 1 per 2016 per incrementar l’1% de les retribucions vigents a 31/12/2015.
5. Sol·licitud d’informe a la intervenció Municipal.
Fonaments de Dret
1. El personal d’aquesta Corporació està integrat per funcionaris de carrera i interins,
contractats en règim de dret laboral i personal eventual i directiu, d’acord amb allò que
estableix l’article 3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el reglament del
personal al servei de les Entitats Locals, l’article 10 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, pel que s’aprova la refosa en Text Únic dels preceptes legals vigents en matèria
de funció pública a Catalunya, i l’article 282 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que
aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
2. El règim de les retribucions del personal funcionari al servei dels ens locals es regula a
l’article 93 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL),
al capítol III del títol III del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova
el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic i a l’article 298 del Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril (TRLMRLC).
L’article 93 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local estableix que les
retribucions bàsiques dels funcionaris locals han de tenir la mateixa estructura i quantia que
les establertes amb caràcter general per a tota la funció pública. Tanmateix, l’estructura i
criteris de valoració de les retribucions complementàries han de ser idèntiques que les de la
resta de funcionaris públics, si bé la seva quantia global serà fixada pel Ple.
3. L’article 7 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, de Règim de Retribucions dels
funcionaris de l’Administració Local, i l’article 175 del Reglament del Personal al Servei de
les Entitats Locals, regula les limitacions a les quanties globals màximes dels complements
específic, de productivitat i les gratificacions extraordinàries.
4. El règim de les retribucions del personal laboral al servei dels ens locals es regula a
l’article 27 de del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic. Aquest precepte
disposa que les retribucions del personal laboral es determinaran d’acord amb la legislació
laboral, el conveni col·lectiu que sigui aplicable i el contracte de treball respectant en tot cas
el que estableix l’article 21 de l’esmentat estatut.
L’article 46 del Reglament de catalogació, provisió i retribució dels llocs de treball de
l’Ajuntament de Badalona estableix l’aplicació al personal laboral del mateix règim retributiu,
imports i conceptes que al personal funcionari.
5. El règim de les retribucions del personal eventual al servei dels ens locals es regulen als
articles 104.1 de la LRBRL i 304.1 del TRLMRLC. Aquests preceptes disposen que el
nombre, les característiques i la retribució del personal eventual són determinats pel ple de
cada corporació, en començar el mandat. Aquestes determinacions només es poden
modificar amb motiu de l'aprovació dels pressupostos anuals.
6. L’article 19.Dos de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat
per l’any 2016 (BOE núm. 260 de 30 d’octubre de 2015) determina l’increment global
màxim de les retribucions del personal al servei del sector públic.
7. Aquest precepte amb caràcter bàsic estableix que en l’any 2016, les retribucions del
personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior a
l’1 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2015, en termes d’homogeneïtat
per als dos períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a
l’antiguitat del mateix.
L’apartat quatre d’aquest article disposa que la massa salarial del personal laboral, que
s’incrementarà en el percentatge màxim previst en l’apartat 2 d’aquest article, estarà
integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció
social reportades per dit personal en el 2015, en termes d’homogeneïtat per als dos
períodes objecte de comparació.
S’exceptuen en tot cas:
a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’empresari.
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.
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d)Les indemnitzacions o suplerts per despeses que hagués realitzat el treballador.
L’apartat cinquè del mateix precepte especifica les quanties de sou, triennis i pagues
extraordinàries, que hauran de percebre els funcionaris als que els hi és d’aplicació l’article
76 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, durant l’any 2016.
L’apartat setè afegeix que el que es disposa en els apartats anteriors s’haurà d’entendre
sense perjudici de les adequacions retributives que amb caràcter singular i excepcional,
resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del número
d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats en el
mateix.
8. L’article 23 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 especifica
quines seran les retribucions dels funcionaris per a l’any 2016 (sou i triennis, pagues
extraordinàries, complement de destí, complement específic, complement de productivitat,
gratificacions extraordinàries per serveis extraordinaris i agrupacions professionals) d’acord
amb el següent detall:
Art.23.U.A) Sou i triennis
Es remet a les quantitats detallades en l’article 19.Cinc.1 d’aquesta Llei.
Art.23.U B) Pagues extraordinàries
Cada una de les dues pagues (juny i desembre) inclourà les quanties de sou i triennis
fixades en l’article 19.Cinc.2 d’aquesta Llei.
Art.23 U C) Complement de destí
S’especifiquen els imports d’acord amb el nivell del lloc de treball.
Art.23.U D) Complement de específic
La seva quantia anual s’incrementarà en un 1% respecte de la vigent a 31 de desembre de
2015 sense perjudici del que estableix l’article 19.Set de la llei de pressupostos esmentada.
Art.23 U E) Complement de productivitat
Cada departament ministerial i/o organisme públic determinarà, dins del crèdit total
disponible, que experimentarà un increment màxim en termes anuals, de l’1 per cent,
respecte a l’establert a 31 de desembre de 2015, les quanties parcials assignades als seus
diferents àmbits orgànics, territorials, funcionals o de tipus de lloc.
Art.23 U F) Gratificacions per serveis extraordinaris
Es concediran pels Departaments ministerials o organismes públics dins dels crèdits
assignats a tal fi que experimentaran un increment màxim en termes anuals de l’1 per cent,
respecte als assignats a 31 de desembre de 2015.
Art. 23.U G) Agrupacions professionals
S’incrementaran en un 1 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2015.
9. L’article 24. Dos de la Llei 48/2015 regula el personal laboral del sector públic estatal i
disposa que amb efectes de l’1 de gener de 2016 la massa salarial d’aquest personal no
podrà experimentar un creixement superior a l’1 per cent sense perjudici de les
especificitats que contempla i que es donen per reproduïdes en aquest document.
Afegeix que tampoc experimentaran un increment superior a l’1 per cent les retribucions de
qualsevol altre personal vinculat mitjançant una relació de caràcter laboral no acollit a
conveni amb independència de la seva tipologia, modalitat o naturalesa inclòs el personal
directiu del sector públic.
L’apartat Cinquè d’aquest d’article especifica que les indemnitzacions o suplerts del
personal laboral, es regiran per la seva normativa específica i no podran experimentar un
creixement superior al que s’estableixi per al personal no laboral de l’Administració General
de l’Estat.
10. La disposició transitòria segona de la Llei 48/2015 regula els complements personals i
transitoris i estableix que aquests complements es regiran per la seva normativa especifica i
pel que disposi la llei de pressupostos per a l’any 2016.
En el seu apartat segon disposa que aquells complements personals i transitoris
reconeguts en compliment del que disposa l’article 13 de la llei 50/1984, de 30 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 1985, es mantindran en les mateixes
quanties que a 31 de desembre de 2015, sent absorbits per les millores que puguin derivarse del canvi de lloc de treball.
Afegeix que en el supòsit que el canvi de lloc de treball determini una disminució de
retribucions, es mantindrà el complement personal transitori fixat al produir-se l’aplicació del
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nou sistema i a l’absorció s’imputaran les millores que puguin derivar-se del canvi de lloc de
treball.
A efectes de l’absorció prevista disposa que l’increment de retribucions de caràcter general
que s’estableix en aquesta Llei només es computarà en el 50 per cent del seu import,
entenent que tenen aquest caràcter el sou, referit a catorze mensualitats, el complement de
destí i l’específic. En cap cas es consideraran els triennis, el complement de productivitat, ni
les gratificacions per serveis extraordinaris.
11. D’acord amb que disposa l’article 22 lletra i) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les bases de règim local i el 52.2 lletra j) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya la competència per a l’aprovació d’aquest expedient correspon de forma
indelegable al Ple de la Corporació.
12. De conformitat amb el que disposen els articles 213 i 214 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, la Intervenció Municipal ha de fiscalitzar els actes que donin lloc a reconeixement i
liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic.
13. Atès el que estableixen 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.
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).
14 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 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.
SEGON. FIXAR amb efectes 1 de gener de 2016, a les retribucions íntegres, bàsiques i
complementàries, de tot el personal al servei de l’Ajuntament, personal funcionari de
carrera i interí, personal contractat en règim de dret laboral i personal eventual i directiu,
membres de la corporació i síndic defensor de la ciutadania, establertes en l’exercici 2015,
l’increment de l’1% que es preveu a l’article 19 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016 d’acord amb el següent detall:
Sou i triennis
D’acord amb les quantitats detallades en l’article 19.Cinc.1 de l’esmentada llei.
Pagues extraordinàries
D’acord amb les quanties de sou i triennis fixades en l’article 19.Cinc.2 de la mateixa llei.
Complement de destí
Imports fixats en l’article 23 lletra C) d’acord amb el nivell del lloc de treball.
Complement específic
La seva quantia anual s’incrementarà en un 1% respecte de la vigent a 31 de desembre de
2015.
Complement de productivitat: especial rendiment, prolongació de jornada i plusos
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El crèdit total disponible experimentarà un increment en termes anuals, de l’1 per cent,
respecte a l’establert a 31 de desembre de 2015.
Gratificacions per serveis extraordinaris
El crèdits assignats a tal fi experimentaran un increment en termes anuals de l’1 per cent,
respecte als assignats a 31 de desembre de 2015.
Agrupacions professionals
Les retribucions d’aquest personal s’incrementaran en un 1 per cent respecte a les vigents
a 31 de desembre de 2015.
TERCER. FIXAR l’increment de l’1% a les retribucions i indemnitzacions per assistències
dels membres de la Corporació i al síndic defensor de la ciutadania, conforme els acords de
llur determinació.
QUART. Els complements personals transitoris i provisionals transitoris reconeguts al
personal d’aquest Ajuntament es regiran per la seva normativa específica i per allò que
disposi la Llei 48/2015.
CINQUÈ. L’Ajuntament Ple es compromet a adoptar els acords necessaris per tal de
consignar en el pressupost que resulti vigent per l’any 2016 les quantitats corresponents a
aquest increment acordat en els punts dispositius anteriors.
SISÈ.- Donar compte d’aquest acord a la Comissió Informativa de l’Àmbit de Badalona
Democràtica (CIA BDN Democràtica).
SETÈ. Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre al
bon fi i execució dels precedents acords.
Votació
S’aprova per unanimitat
Vots a favor 26.
2. Acceptar la subvenció atorgada per l' AMB d' import 660.756,08 euros i aprovació
de l' EGT a l' IMPO del Projecte que ha estat subvencionat: Badalona ocupació: Pla
per a joves, > de 45 anys i aturats llarga durada.
Identificació de l’expedient

Tipus de resolució: Proposta d’ acceptació de la subvenció atorgada per l’ Àrea
Metropolitana de Barcelona per al projecte “Badalona Ocupació: Pla per a joves, persones
majors de 45 anys i aturats de llarga durada” - en el marc de la segona convocatòria del Pla
metropolità de suport a les polítiques socials municipals - per un import de 660.756,08
euros i d’ aprovació de l’ encàrrec de gestió a l’organisme autònom Institut Municipal de
Promoció de l’Ocupació (IMPO) de la realització d’aquest Projecte.
Òrgan que resol: L’ Ajuntament Ple
Caràcter: Exhaureix la via administrativa
Núm. Expedient: 57/EGT-7/15
Antecedents
1. En data 11 de març de 2014 l’alcalde de la corporació va dictar una resolució, la part
dispositiva de la qual, transcrita literalment, diu:
“PRIMER.- Sol·licitar a Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) una subvenció per al
projecte “Badalona: Pla de suport a l’ocupació 2014-2015” en el marc de la 2a Convocatòria
del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals, per import total de
2.300.970,00 euros, desglossat en dues anualitats de 1.150.485,00 euros cadascuna per
als exercicis 2014 i 2015, d’acord amb la proposta formulada pel gerent de l’Institut
Municipal d’Ocupació (IMPO) en data 7 de març de 2014, detallada en els antecedents, i
que es concreta en les següents eixos bàsics:
1.- Mesures per a la millora de l’ocupabilitat i el foment de l’autoocupació:
Accions d'informació, orientació, assessorament laboral, formació transversal i en
competències, foment de l’emprenedoria i suport i acompanyament a la inserció. Totes
aquestes actuacions s’adreçaran a les persones en situació d’atur i amb especial èmfasi als
col·lectius que presenten majors dificultats per accedir al mercat de treball.
Denominació de les Accions concretes:
DINAMITZACIÓ LABORAL: Sales de Recerca de Feina (SRF)
ORIENTACIÓ, ASSESSORAMENT LABORAL I SUPORT A LA INSERCIÓ
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ACCIONS EN COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
DIVULGACIÓ DE LA CULTURA EMPRENEDORA
INTERMEDIACIÓ LABORAL: GESTIÓ I CAPTACIÓ OFERTES
PROSPECCIÓ D'EMPRESES
Durada: febrer 2014 – juny 2015
2.- Mesures per a la contractació de persones desocupades, consistent en dos projectes de
Plans d’ocupació:
Pla d’ocupació 2014 amb inici previst maig 2014 i durada de 6 mesos.
Pla d’ocupació 2015 amb inici previst desembre 2014 i durada de 6 mesos.
SEGON.- Ordenar la tramitació de la corresponent sol·licitud en la forma reglamentàriament
prevista, sens perjudici dels acords d’acceptació de la subvenció sol·licitada i de l’adopció
dels acords necessaris per dur a terme l’execució de les accions subvencionades.”
2. D’acord amb l’informe-proposta de l’Institut Municipal de Promoció de l’ Ocupació (en
endavant, IMPO) a què es feia referència en el primer acord abans transcrit, la part
econòmica-financera del projecte es desglossava de la següent manera:
2014
2015
TOTAL
Cost total del Pla

1.438.106,20

100%

1.438.106,20

100%

2.876.212,50

100%

Finançament AMB
1.150.485,00 80%
1.150.485,00 80%
2.300.970,00 80%
Finançament
287.621,25
20%
287.621,25
20%
575.242,50
20%
ajuntament
L’ informe, entre d’ altres, també posava de manifest que la part de cofinançament del 20%
del cost total que havia d’aportar l’Ajuntament de Badalona, no suposaria cap aportació de
caràcter dinerari.
3. La Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió de data 25 de març
de 2014, va adoptar els acords que es transcriuen literalment a continuació:
“APROVAR la subvenció dins el Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials
Municipals 2012-2015. 2ª Convocatòria, de 2.300.970,00.- euros, per al projecte “Badalona
Pla de Suport a l’Ocupació 2014-2015”, presentat per l’Ajuntament de Badalona.
AUTORITZAR la despesa de 1.150.485,00,- euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària
X1050 24100 46211 del pressupost de l’AMB per a l’any 2014 i la despesa de
1.150.485,00,- euros amb càrrec a la corresponent aplicació de despeses del pressupost de
l’AMB per a l’any 2015.
NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de Badalona.”
4. En data 10 d’ abril de 2014 l’ alcalde de la corporació acceptà la subvenció atorgada per
l’ AMB pel projecte “Badalona: Pla de suport a l’ ocupació 2014-2015” en el marc de la 2a
convocatòria del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals, per un
import total de 2.300.970,00 euros, desglossat en dues anualitats de 1.150.485,00 euros
cadascuna, per als exercicis 2014 i 2015 i acordà incoar l’ expedient corresponent a fi de
formalitzar l’ encàrrec de gestió a l’ IMPO de les accions objecte de l’esmentada subvenció.
5. L’ Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 29 d’ abril de 2014, adoptà els acords que
es transcriuen literalment, en part suficient, a continuació:
“PRIMER.- APROVAR l’ encàrrec de gestió a l’ organisme autònom Institut Municipal de
Promoció de l’Ocupació (en endavant, IMPO) de la realització de les actuacions
corresponents
al projecte “Badalona: Pla de suport a l’ocupació 2014-2015”
subvencionades per l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb un import total 2.300.970,00.euros per a l’ anualitats 2014-2015, en el marc de la 2a convocatòria del Pla metropolità de
suport a les polítiques socials municipals, a raó del detall que figura a continuació:
2014
2015
TOTAL
Cost total del Pla

1.438.106,20

100%

1.438.106,20

100%

2.876.212,50

100%

Finançament AMB

1.150.485,00

80%

1.150.485,00

80%

2.300.970,00

80%

Finançament
ajuntament

287.621,25

20%

287.621,25

20%

575.242,50

20%
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SEGON.- Les actuacions objecte d’ aquest encàrrec de gestió consisteixen, d’ acord amb
l’informe tècnic emès en data 7 de març de 2014 pel gerent de l’ IMPO, en dos eixos bàsics
que apleguen les següents mesures:
1.- Mesures per a la millora de l’ocupabilitat i el foment de l’autoocupació:
Accions d' informació, orientació, assessorament laboral, formació transversal i en
competències, foment de l’emprenedoria i suport i acompanyament a la inserció. Totes
aquestes actuacions s’adreçaran a les persones en situació d’atur i amb especial èmfasi als
col·lectius que presenten majors dificultats per accedir al mercat de treball.
Denominació de les Accions concretes:
DINAMITZACIÓ LABORAL: Sales de Recerca de Feina (SRF)
ORIENTACIÓ, ASSESSORAMENT LABORAL I SUPORT A LA INSERCIÓ
ACCIONS EN COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
DIVULGACIÓ DE LA CULTURA EMPRENEDORA
INTERMEDIACIÓ LABORAL: GESTIÓ I CAPTACIÓ OFERTES
PROSPECCIÓ D'EMPRESES
Durada: febrer 2014 – juny 2015
2.- Mesures per a la contractació de persones desocupades, consistent en dos projectes de
Plans d’ocupació:
Pla d’ocupació 2014 amb inici previst maig 2014 i durada de 6 mesos.
Pla d’ocupació 2015 amb inici previst desembre 2014 i durada de 6 mesos.
TERCER.- CONDICIONAR l’ encàrrec de gestió objecte dels acords precedents a l’
aprovació de la modificació pressupostària que s’ està tramitant en paral·lel a aquest
expedient i que s’ ha impulsat per incorporar al pressupost municipal, mitjançant generació
del crèdit (aplicació pressupostària d’ingressos número 000-46407 i aplicació
pressupostària de despeses número 100-2410-41120) l’import corresponent a l’encàrrec de
gestió per a l’ anualitat 2014: 1.150.485,00 euros.
SOTMETRE el finançament que se’n pugui derivar de l’ execució d’ aquest encàrrec de
gestió per a l’anualitat 2015, per un import de 1.150.485,00 euros, a la condició suspensiva
de l’existència de crèdit adequat i suficient – prèvia l’ oportuna modificació de pressupost
que correspongui, si s’ escau - en el pressupost municipal corresponent a l’ exercici
esmentat per atendre el seu pagament.
QUART.- L’ encàrrec de gestió objecte d’ aquests acords haurà de ser acceptat mitjançant
acord exprés de l’ IMPO i per a la seva eficàcia s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, d’acord amb el que es disposa a l’article 15 de la Llei 30/1992,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
(...)”
6. En compliment del darrer acord abans transcrit, en data 30 d’ abril de 2014 l’ IMPO
acceptà expressament l’ encàrrec de gestió a què s’ha fet referència.
7. En data 29 de setembre de 2015, segons consta acreditat documentalment en l’
expedient, el Consell Metropolità de l’ AMB acordà ampliar els terminis de la segona
convocatòria del Pla a què s’ha fet referència, essent el nou termini màxim el 31 de gener
de 2017 així com també el seu pressupost, essent l’ aportació econòmica per Badalona
arran aquesta ampliació de 575.242,50 euros.
8. L’ AMB al mes de novembre de 2015 comunicà la possibilitat d’ afegir a l’ import abans
indicat (575.242,50 euros) la quantitat econòmica sobrant de la justificació de la primera
convocatòria (això és, l’import de 85.513,58 euros), resultant un import total de 660.756,08
euros.
9. Atenent que l’IMPO ja havia participat i gestionat, per encàrrec de gestió de l’Ajuntament
de Badalona les dues convocatòries del Pla metropolità de suport a les polítiques socials
municipals de la AMB, i que per accedir a l’ ampliació a què s’ha fet referència en l’
antecedent setè d’ aquest document s’ havia de presentar un nou Projecte, és per això que
en data 30 de novembre de 2015 el cap del Servei de Promoció de l’ Ocupació i
Desenvolupament Local de l’IMPO amb el vistiplau del gerent d’ aquest organisme autònom
va emetre un informe tècnic en què sol·licita, d’una banda, l’ aprovació per part de l’òrgan
competent de l’ Ajuntament de la sol·licitud de la subvenció per a l’ execució del Projecte
anomenat “Badalona Ocupació: Pla per a joves, persones majors de 45 anys i aturats de
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llarga durada” i d’ una altra, la tramitació d’ un encàrrec de gestió a l’IMPO perquè executi
les actuacions objecte de l’esmentat projecte que s’ hi detallen en dit informe.
10. En data 3 de desembre de 2015 es va trametre l’ esmentat informe tècnic al
Departament Central de Contractació per a la tramitació de l’ expedient administratiu que
correspongui en ares a sol·licitar a l’ AMB la subvenció a què s’ha fet referència, acceptar-la
i encarregar-ne a l’ IMPO la realització del Projecte per al qual es sol·licita la subvenció
(Projecte Badalona Ocupació: Pla per a joves, persones majors de 45 anys i aturats de
llarga durada”).
11. En la mateixa data l’ alcaldessa de la corporació adoptà l’ acord únic que es transcriu
literalment a continuació:
UNIC.- Aprovar els proyectes que es relacionen seguidament per tal que puguin incloure’ls
en la subvenció de l’ Àrea Metropolitana de Barcelona del projecte anomenat “Badalona
ocupació: Pla per a joves, persones majors de 45 anys i aturats de llarga durada” que
contempla les actuacions i imports que a continuació es detallen:
Actuacions:
El projecte que presentem s’ estructure en dues línies de treball, en les que en cadascuna
d’ elles s’ integren varies actuacions especialment dissenyades per aconseguir millorar el
posicionament en el mercat de treball de les persones desocupades majors de 45 anys i de
llarga durada a l’ atur per una banda, i per l’ altre dels joves de 16 a 29 anys, prioritàriament
d’ aquells que no treballen ni estudien i per tant amb un perfil de Garantia juvenil.
Línia A – Accions amb persones aturades majors de 45 anys i de llarga durada.
Tipologia d’ accions:
Pla d’ ocupació de Brigades d’ Actuació Inmediata: contractació de 36 persones que
realitzaran tasques de millora i condicionament de l’ espai públic.
Pla d’ ocupació accessibilitat – mobilitat: contractació de 12 persones que realitzaran
tasques relaciones en aquests àmbits.
Accions de dinamització laboral
Accions d’ orientació, assessorament laboral, intermediació laboral i suport a la inserció
Accions de formació en competències transversals
Accions de divulgació de la cultura emprenedora
Accions de prospecció d’ empreses
Línia B – Actuacions específiques amb joves, en el marc de la Garantia juvenil
Tipologia d’ accions:
Pla d’ ocupació monitors d’ activitats socioculturals: contractació de 16 joves que realitzaran
tasques d’ animació socioculturals a les entitats municipals que treballen amb nens, gent
gran i discapacitats.
Pla d’ ocupació de gestió i suport de les actuacions d’ aquesta línia: contractació de dues
persones.
Accions de dinamització i captació de joves aturats
Accions de motivació/formació per millorar l’ elecció professional dels joves
Espais d’ aprenentatge individual i grupal que facilitin als joves la millora del seu potencial d’
inserció laboral i social
Accions d’ intermediació laboral i prospecció d’ empreses
Durada del projecte: 12 mesos
Data inici: 1 de febrer de 2016
Data finalització: 31 de gener de 2017
Part econòmica (imports):
Atès que el Pla Metropolità promogut per l’ AMB suposa un ajut econòmic màxim del 80% i
que la resta del cost total del projecte presentat ha de ser cofinançat per l’ entitat local.
Considerant que, també en aquesta ampliació de la segona convocatoria del programa, la
part de cofinançament del 20% del cost total que ha d’ aportar l’ Ajuntament de Badalona
no suposarà cap aportació de carácter dinerari, sino que es farà amb l’ estructura del
personal propi, dedicada a la realització del projecte, i per tant no suposaà cap increment
del pressupost de l’ entitat. La part econòmico-financera del projecte es detalla en el
següent quadre:
2016
2017
TOTAL
Cost total del 789.960,81 100%
35.984,30 100%
825.945,11 100%
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Projecte
Finançament 633.144,08 80%
27,612,00 80%
660.756,08 80%
AMB
Finançament 156.816,73 20%
8.372,30
20%
165.189,03 20%
de
l’Ajuntament
12. En data 22 de desembre de 2015 la Junta de Govern de l’ AMB ha adoptat els següents
acords:
REASSIGNAR a sol·licitud de l’ Ajuntament de Badalona, el saldo sobrant de 85.513,58 €
procedents de la justificació del projecte “Badalona: Pla de suport a l’ ocupació 2012-2013”
de la primera convocatòria i aplicar-lo al 2n projecte de l’ ampliació de la 2a convocatòria
“Badalona ocupació: Pla per a joves, persones majors de 45 anys i aturats de llarga
durada”.
APROVAR l’ assignació econòmica dins el Pla Metropolità de suport a les polítiques socials
municipals 2012-2015 de 660.756,08 € per al 2on projecte de l’ ampliació de la 2a
convocatòria presentat per l’Ajuntament de Badalona.
AUTORITZAR la despesa de 575.242,50 € amb càrrec a l’ aplicació de despeses X1050
24100 46211 del pressupost per a 2015
Notificar aquest acord a l’ Ajuntament de Badalona
13. En data 30 de desembre de 2015 es van notificar els acords precedents a l’ Ajuntament
de Badalona a través de l’ EACAT.
14. Quant al finançament de l’ encàrrec de gestió que es proposa realitzar a l’ IMPO perquè
aquest organisme autònom de l’ Ajuntament dugui a terme el projecte “Badalona ocupació:
Pla per a joves, persones majors de 45 anys i aturats de llarga durada”, dins del marc de la
segona convocatòria del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals,
subvencionat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb un import total 2.300.970,00.euros per a la convocatoria a què s’ha fet referència, havent-se aprovat una ampliació del
pressupost i dels terminis de la convocatoria esmentada en sessió celebrada el 29/09/2015
pel Consell Metropolità de l’ AMB, el que suposa un increment de l’ aportació econòmica
per Badalona de 575.242,50 euros i de 85.513,58 euros, en aplicar-se el sobrant de la
justificació de la primera convocatòria a la segona, cal assenyalar que s’ha impulsat
l’expedient de modificació pressupostària indexat amb el número 0745-MC2016/000001 per
incorporar al pressupost municipal d’ enguany, mitjançant generació del crèdit l’import
corresponent a l’encàrrec de gestió per a l’anualitat 2016: 633.144,08 euros, restant
sotmesa la seva execució així doncs, a l’aprovació de la modificació pressupostària que s’
està tramitant en paral·lel a aquest expedient.
Quant al finançament que se’n pugui derivar de l’ execució d’ aquest encàrrec de gestió per
a l’anualitat 2017, per un import de 27.612,00 euros, restarà sotmès a la condició
suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient – prèvia l’ oportuna modificació de
pressupost que correspongui, si s’ escau - en el pressupost municipal corresponent a l’
exercici esmentat per atendre el seu pagament.
15. Conforme les previsions de l’article 214 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (TRLRHL) aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest
expedient es va sotmetre al preceptiu informe previ de l’ interventor municipal, essent
informat per aquest el dia 21 de gener de 2016, segons consta acreditat documentalment
en l’ expedient de referència.
Fonaments de dret
1. Conforme l’article 9.4 de la Llei 38/2003, general de subvencions (LGS), l’atorgament
d’una subvenció requereix la tramitació del procediment de concessió d’acord amb les
normes que siguin aplicables.
2. D’acord amb l’article 119.3 del Reglament d’ Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la subvenció ha de ser acceptada pel
beneficiari, a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.
3. D’acord amb 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, l’acceptació de la
subvenció requereix de l’informe previ de la Intervenció Municipal, el qual ha estat emès d’
acord amb l’exposat al darrer antecedent d’ aquest document.
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4. D’acord amb el que preveuen els articles 53.1.q i 53.1.u del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual es va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i 21.1.p i 21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, el titular de l’òrgan competent per acceptar la subvenció a què s’ ha fet referència és l'
alcalde de la Corporació.
5. L’ Ajuntament de Badalona va sol·licitar en data 3 de desembre de 2015 la subvenció
objecte d’aquest document a l’ empara de les bases i directrius reguladores del Pla
Metropolità de suport a les Polítiques Socials Municipals, aprovades pel Consell Metropolità
de l’AMB.
6. L’ Institut Municipal de Promoció de l’ Ocupació és un organisme autònom que, a
l’empara dels articles 199 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (Decret 179/1995, de 13 de juny) i els seus estatuts, es configura com una forma de
gestió directa d’un servei públic local que té per objecte, entre d’altres, exercir les
competències que la legislació vigent atribueix al municipi en matèria de promoció del
treball, formació ocupacional i inserció professional al mercat laboral, mitjançant l’execució
dels programes que li siguin assignats des de l’ Ajuntament, la gestió dels centres de
titularitat municipal corresponents a aquestes matèries que li adscrigui l’ Ajuntament
(Escoles-taller, cases d’oficis...) i qualsevol altra que se li encarregui, tot plegat d’acord amb
l’article cinquè dels seus Estatuts.
7. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJPAC), en el seu article 15, regula l’encàrrec de
gestió, indicant que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la
competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic, pot ser encarregada
a altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra Administració, per raons d’eficàcia i
quan no es disposi de mitjans tècnics idonis per executar-ho.
En aquest àmbit d’actuacions, l’encàrrec de gestió no suposa cessió de titularitat de la
competència ni dels elements substantius del seu exercici, mantenint-se la responsabilitat
de l’òrgan o entitat que encarrega de dictar els actes o resolucions de caràcter jurídic que li
donin suport o que integrin la concreta activitat material objecte de l’encàrrec.
8. L’encàrrec de gestió entre òrgans administratius o ens de dret públic pertanyents a la
mateixa administració, com el present cas, ha de formalitzar-se en els termes que estableixi
la seva normativa pròpia i, en el seu defecte, per acord exprés dels òrgans o ens que
intervinguin. En tot cas, l’ instrument de formalització i la seva resolució haurà de ser
publicat per a la seva eficàcia en el butlletí oficial corresponent.
En aquest sentit, i atenent al que disposa l’apartat 3, darrer paràgraf, d’aquest article 15,
cada Administració regularà els requisits necessaris per a la validesa dels acords a adoptar
que inclouran, com a mínim, l’expressa menció a l’activitat que s’ha de satisfer, el termini de
vigència i la naturalesa i abast de l’encàrrec. En aquest cas concret, els requisits seran els
següents:
a) Les accions objecte del Projecte subvencionat es regiran per la normativa general de
subvencions i per la normativa específica del projecte que es desenvolupa.
b) L’execució del Projecte encarregat haurà de ser supervisat pels tècnics municipals
encarregats de la seva gestió.
c) L’encàrrec de gestió haurà de ser acceptat expressament per l’ IMPO. En els acords
d’acceptació, aquest organisme autònom haurà d’indicar el tècnic amb titulació adequada
de la seva plantilla que supervisarà i conformarà les actuacions objecte d’aquest encàrrec.
d) La vigència de l’encàrrec, comptada de la seva acceptació per part de l’ IMPO,
comprendrà la total execució del Projecte que ha estat subvencionat.
e) En qualsevol cas, les funcions de vigilància, direcció i control del compliment de la gestió
encarregada correspondran a l’ Ajuntament com a ens local que les té atribuïdes, d’acord
amb les previsions de l’article 85 bis.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del regim local (LRBRL), d’acord amb la redacció aprovada per la Llei 57/2003, de 16
de desembre, de mesures per la modernització del govern local.
f) Les actuacions, serveis o altres negocis jurídics que l’ IMPO hagi de contractar amb
tercers a resultes del Projecte encarregat, s’hauran de subjectar al Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic i normativa concordant, així com a la legislació laboral i social
que resulti d’aplicació.
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g) L’ import màxim del Projecte “Badalona ocupació: Pla per a joves, persones majors de 45
anys i aturats de llarga durada”, en què consisteix aquest encàrrec de gestió, és de
825.945,11 euros, dels quals 575.242,50 euros provenen de l’ ampliació del pressupost
aprovat pel Consell Metropolità de l’ AMB en data 29 de setembre de 2015 i 85.513,58
euros de la reassignació del sobrant de la justificació de la primera convocatòria del
projecte “Badalona: Pla de suport a l’ocupació 2012-2013” (ambdos imports constitueixen
el 80 % del cost total del Projecte) i 165.189,03 de l’ Ajuntament (20% del cost total del
Projecte.
Amb els termes de l’informe tècnic emès en data 30 de novembre de 2015 pel cap del
Servei de Promoció de l’ Ocupació i Desenvolupament Local de l’IMPO amb el vistiplau del
gerent d’ aquest organisme autònom, la part de cofinançament del 20% del cost total de les
actuacions objecte de l’ esmentat Projecte, que ha d’aportar l’ Ajuntament de Badalona, per
un import de 165.189,03 euros de conformitat amb l’ anteriorment exposat, no suposarà cap
aportació de caràcter dinerari sino que es farà amb l’estructura de personal propi, dedicada
a la realització del projecte. Així, no suposarà cap increment del pressupost de l’ entitat, la
participació financera de l’ IMPO en aquesta actuació no serà dinerària i es farà amb l’
estructura pròpia d’aquest organisme.
h) La realització del Projecte es farà a través de l’ IMPO com a organisme encarregat de la
seva execució.
i) Aquest encàrrec de gestió obliga l’ IMPO al compliment de les condicions específiques
establertes per a l’atorgament d’aquesta subvenció així com al seu règim de justificació.
9. Conforme el que preveu l’article 4.1.n del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP),
s’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, els negocis jurídics en virtut dels quals
s’encarregui a una entitat que tingui atribuïda la condició de mitjà propi i mitjà tècnic la
realització d’una determinada prestació, sens perjudici que els siguin aplicables els seus
principis informadors per resoldre els dubtes o llacunes que puguin sorgir (article 3.2). No
obstant això, resultarà íntegrament d’aplicació als serveis i demés negocis jurídics l’ IMPO
hagi de contractar amb tercers de resultes de les accions objecte del Projecte encarregat,
en el seu cas.
10. Quant al finançament de l’ encàrrec de gestió que es proposa realitzar a l’ IMPO perquè
aquest organisme autònom de l’ Ajuntament dugui a terme el projecte “Badalona ocupació:
Pla per a joves, persones majors de 45 anys i aturats de llarga durada”, dins del marc de la
segona convocatòria del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals,
subvencionat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb un import total 2.300.970,00.euros per a la convocatoria a què s’ha fet referència, havent-se aprovat una ampliació del
pressupost i dels terminis de la convocatoria esmentada en sessió celebrada el 29/09/2015
pel Consell Metropolità de l’ AMB, el que suposa un increment de l’ aportació econòmica
per Badalona de 575.242,50 euros i de 85.513,58 euros, en aplicar-se el sobrant de la
justificació de la primera convocatòria a la segona, cal assenyalar que s’ha impulsat
l’expedient de modificació pressupostària indexat amb el número 0745-MC2016/000001 per
incorporar al pressupost municipal d’ enguany, mitjançant generació del crèdit l’import
corresponent a l’encàrrec de gestió per a l’anualitat 2016: 633.144,08 euros, restant
sotmesa la seva execució així doncs, a l’aprovació de la modificació pressupostària que s’
està tramitant en paral·lel a aquest expedient.
Quant al finançament que se’n pugui derivar de l’ execució d’ aquest encàrrec de gestió per
a l’anualitat 2017, per un import de 27.612,00 euros, restarà sotmès a la condició
suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient – prèvia l’ oportuna modificació de
pressupost que correspongui, si s’ escau - en el pressupost municipal corresponent a l’
exercici esmentat per atendre el seu pagament.
11.Atenent l’ exposat al fonament anterior i de conformitat amb el precepte allà indicat,
aquest expedient es va sotmetre a l’ informe previ i preceptiu de l’ interventor municipal, qui
l’ ha informat el dia 21 de gener de 2015.
12. La competència per establir els sistemes de gestió dels serveis locals, així com les
potestats de direcció i gestió dels mateixos, correspon a l’ Ajuntament Ple, segons disposen
els articles 22.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL), 52.2 g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
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de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 189.2 i 211.3 del ROAS. Atès que es
proposa tramitar de forma conjunta –en unitat d’ acte – en respecte als principis de celeritat
administrativa l’ acceptació de la subvenció i l’aprovació de l’encàrrec de gestió, es proposa
que sigui l’ Ajuntament Ple qui aprovi, si s’ escau, la proposta objecte d’ aquest document
en tant qui presideix aquest òrgan col·legiat és l’ alcaldessa de la corporació, òrgan
competent per a l’acceptació de la subvenció de conformitat amb el que preveuen els
articles 53.1.q i 53.1.u del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual es va aprovar el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 21.1.p i 21.1.s de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
No obstant això, l’aprovació dels actes o resolucions de caràcter jurídic i d’execució material
de la concreta activitat material objecte de l’encàrrec (llevat que es refereixin a facultats
enumerades a l’article 22.4 de la Llei 7/1985 com a no delegables) es poden delegar en
l’alcalde o la Junta de Govern Local sempre i quan així s’indiqui expressament.
13. 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 al 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, donant-se posteriorment
compte de l’ adopció dels acords de què es tracti a la Comissió d’ Estudi, Informe o
Consulta corresponent.
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 de conformitat 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.
Proposta de resolució
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tercer tinent d’alcalde i regidor de l’ Àmbit de Badalona Democràtica per tal que elevi a l’
alcaldessa, atenent a raons de màxima eficàcia i eficiència en la gestió municipal, la
inclusió- prèvia declaració d’urgència- en l’ ordre del dia de la propera sessió que l'
Ajuntament Ple dugui a terme de l’adopció dels següents ACORDS
PRIMER.- DECLARAR la urgència per a l’ adopció dels acords objecte d’aquesta proposta
atenent la data establerta per a l’ inici de les actuacions que han estat subvencionades (1
de febrer de 2016) i que constitueixen l’ objecte de l’ encàrrec de gestió que es proposa
realitzar a l’ organisme autònom Institut Municipal de Promoció de l’ Ocupació.
SEGON.- ACCEPTAR la reassignació – sol·licitada per l’ Ajuntament de Badalona aprovada mitjançant acord de data 22 de desembre de 2015 de la Junta de Govern de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per tal d’ aplicar el saldo sobrant procedent de la
justificació de la primera convocatòria del projecte “Badalona: Pla de suport a l’ ocupació
2012-2013”, per import de 85.513,58 euros, al 2n projecte “Badalona ocupació: Pla per a
joves, persones majors de 45 anys i aturats de llarga durada”.
TERCER.- ACCEPTAR la subvenció atorgada - mitjançant l’ acord de la Junta de Govern
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) a què s’ha fet abans referència - a l’
Ajuntament de Badalona en el marc del Pla metropolità de suport a les polítiques socials
municipals (ampliació segona convocatòria tant pel que es refereix al pressupost inicialment
atorgat com pel que es refereix als terminis essent el nou termini el 31 de gener de 2017),
per un import de 660.756,08 euros, a raó de 575.242,50 euros aprovats arran l’ ampliació
de pressupost aprovada per a la segona convocatòria i 85.513,58 euros, procedents de la
reassignació del sobrant de la justificació de la primera convocatòria d’ aquest Pla, per a l’
execució del Projecte anomenat “Badalona ocupació: Pla per a joves, persones majors de
45 anys i aturats de llarga durada”.
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QUART.- ASSUMIR les obligacions que implica l’acceptació d’aquesta subvenció, d’acord
amb el punt 4 de les Bases i Directrius Reguladores del Pla Metropolità de suport a les
Polítiques Socials Municipals – 2a Convocatòria 2014-2015.
CINQUÈ.- APROVAR l’ encàrrec de gestió consistent en la realització de les accions del
Projecte “Badalona ocupació: Pla per a joves, persones majors de 45 anys i aturats de llarga
durada” que han estat subvencionades per l’ AMB, a l’organisme autònom Institut Municipal de
Promoció de l’ Ocupació (en endavant, IMPO).
Les actuacions/accions a realitzar per part de l’ IMPO a resultes d’ aquest encàrrec són les
següents:

El projecte s’estructura en dues línies de treball, en les que en cadascuna d’elles s’integren
varies actuacions especialment dissenyades per aconseguir millorar el posicionament en el
mercat de treball de les persones desocupades major de 45 anys i de llarga durada a l’atur
per una banda, i per l’altra dels joves de 16 a 29 anys, prioritàriament d’aquells que no
treballen ni estudien i per tant un perfil de Garantia juvenil.
Línia A – Accions amb persones aturades majors de 45 anys i de llarga durada.
Tipologia d’accions:
Pla d’ocupació Brigades d’Actuacions Immediates: contractació de 36 persones que
realitzen tasques de millora i condicionament de l’espai públic.
Pla d’ocupació accessibilitat – mobilitat: contractació de 12 persones que realitzen tasques
relacionades en aquest àmbits.
Accions de dinamització laboral.
Accions d’orientació, assessorament laboral, intermediació laboral i suport a la inserció.
Accions de formació en competència transversals.
Accions de divulgació de la cultura emprenedora.
Accions de prospecció d’empreses.
Línia B – Actuacions especifiques amb joves en el marc de la garantia juvenil
Tipologia d’accions:
Pla d’ocupació monitors d’activitats socioculturals: contractació de 16 joves que realitzaran
tasques d’animació sociocultural a les entitats municipals que treballen amb nen, gent gran i
discapacitats.
Pla d’ocupació de gestió i suport de les actuacions d’aquesta línia: contractació de dues
persones.
Accions de dinamització i captació de joves aturats.
Accions de motivació/formació per millorar l’elecció professional dels joves.
Espais d’aprenentatge individual i grupal que facilitin als joves la millora del seu potencial
d’inserció laboral i social.
Accions d’intermediació laboral i prospecció d’empreses.
Durada del projecte: 12 mesos
Data inici: 1 de febrer de 2016
Data finalització 21 de gener de 2017
SISÈ.- El cost total del Projecte que ha estat subvencionat per l’ AMB, la realització del
qual es proposa encarregar a l’ IMPO de conformitat amb l’ exposat en l’ acord precedent,
és de 825.945,11 euros, a raó de 660.756,08 euros finançats per l’ AMB i 165.189,03 euros,
per l’ entitat local (Ajuntament de Badalona), d’ acord amb el detall següent:
2016
2017
TOTAL
Cost total del 789.960,81 100%
35.984,30 100%
825.945,11 100%
Projecte
Finançament 633.144,08 80%
27,612,00 80%
660.756,08 80%
AMB
Finançament 156.816,73 20%
8.372,30
20%
165.189,03 20%
de
l’Ajuntament
Tot i que el Pla Metropolita promogut per la AMB suposa un ajut econòmic màxim del 80% i
que la resta del cost total del projecte presentat ha de ser cofinançat per l’entitat local, cal
posar de manifest que, també en aquesta ampliació de la segona convocatòria del
programa, la part de cofinançament del 20% del cost total que ha d’aportar l’Ajuntament de
Badalona no suposarà cap aportació de caràcter dinerari, si no que es farà amb l’estructura
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del personal propi, dedicada a la realització del projecte, i per tant no suposarà cap
increment del pressupost de l’entitat.
SETE.- CONDICIONAR l’ encàrrec de gestió objecte dels acords precedents a l’ aprovació
de la modificació pressupostària que s’ està tramitant en paral·lel a aquest expedient (codi
expedient 0745-MC2016/000001) i que s’ ha impulsat per incorporar al pressupost
municipal, mitjançant generació del crèdit l’ import corresponent a l’encàrrec de gestió per a
l’ anualitat 2016: 633.144,08 euros.
SOTMETRE el finançament que se’n pugui derivar de l’ execució d’ aquest encàrrec de
gestió per a l’anualitat 2017, per un import de 27.612,00 euros, a la condició suspensiva de
l’existència de crèdit adequat i suficient – prèvia l’ oportuna modificació de pressupost que
correspongui, si s’ escau - en el pressupost municipal corresponent a l’ exercici esmentat
per atendre el seu pagament.
VUITE.- L’ encàrrec de gestió objecte dels acords precedents haurà de ser acceptat
mitjançant acord exprés de l’ IMPO i per a la seva eficàcia s’haurà de publicar en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, d’acord amb el que es disposa a l’article 15 de la Llei
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
NOVÈ.- Sens perjudici que aquest encàrrec de gestió quedi fora de l’àmbit d’aplicació del
Text Refòs de la Llei de contractes del sector públic, li’n resultaran d’aplicació els principis
informadors per resoldre els dubtes o llacunes que puguin sorgir. Això no obstant, els
negocis jurídics i serveis que l’ IMPO hagi de formalitzar amb tercers de les resultes del
Projecte encarregat se subjectaran a les normes de contractació pública d’aquell Text i a la
normativa concordant i sectorial que resulti d’aplicació, d’acord amb la condició d’
Administració pública que té l’organisme autònom a aquests efectes.
DESE.- Notificar aquests acords a l’organisme autònom IMPO, publicar-los en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i comunicar-los a la Tresoreria i a l’Intervenció
municipal.
ONZÈ.- Donar compte d’ aquesta resolució a la Comissió Informativa de l’ àmbit de
Badalona Democràtica.
Votació
S’aprova per unanimitat
Vots a favor 26.
En aquest moment entra al Saló de sessions el regidor Ferran Falcó Isern, el qual passa a
ocupar el seu escó.
3. Aprovació de la modificació de pressupost de l'Ajuntament 2016, 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.
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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.
Un cop adoptat l’acord inicial de modificació, aquest haurà d’ésser sotmès a informació
pública i audiència als interessats per un termini de quinze dies, mitjançant exposició
pública del mateix en el Tauler d’Anuncis de la Corporació, així com publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que es puguin formular
reclamacions i suggeriments que de produir-se hauran de ser resoltes pel Ple de la
Corporació, i que, de no produir-se, farà que s’hagi de considerar l’acord aprovat
definitivament, conforme al que preveuen els preceptes indicats.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que, conforme amb
el que preveu l’article 123 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprovà el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals,
l'Ajuntament Ple, prèvia declaració d’urgència, adopti la següent proposta i la converteixi en
resolució:
PRIMER.- MODIFICAR l’annex d’inversions municipals tal com es detalla a continuació:
Modificació de despeses
Expedient
093073MC2016/000001
093073MC2016/000001

Aplicació
pressupostària
411-3420-74422
411-3420-62801

Descripció

Projecte

Engestur
–
Construcció
estadi municipal
Equipaments
culturals
i
esportius

2015-1

Increments

Disminucions

622.733,07

2014-2

622.733,07

SEGON.- APROVAR les propostes de modificació de Pressupost de l’Ajuntament 2016, en
pròrroga del de 2014, tal com es detalla a continuació:
Modificació de despeses
Increments:
Expedient
093073MC2016/000001

Aplicació
pressupostària
411-3420-74422

Descripció
Engestur – Construcció estadi municipal

Projecte
2015-1

TOTAL

Import
622.733,07
622.733,07

Disminucions:
Expedient
093073MC2016/000001

Aplicació
pressupostària
411-3420-62801

Descripció
Equipaments culturals i esportius
TOTAL

Projecte
2014-2

Import
622.733,07
622.733,07

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.
SENYOR FERNÁNDEZ: Entenc que aquest és el tema de la coberta del Badalona, es
podria explicar breument?.
SENYOR LLADÓ: Bé doncs, com vam explicar a la Comissió Informativa, a la qual vam
avançar que portàvem aquest tema d’urgència, i avui també en compartit en la Junta de
Portaveus, estem davant d’una modificació de pressupost que ens permet destinar uns
diners del pressupost d’inversions al que és la segona fase de les obres de l’estadi i podem
incloure així un dels elements que formen part del projecte en el seu conjunt a banda de
l’organització que és la coberta. Per tant, en aquesta pròrroga assegurem que hi ha els
diners disponibles perquè aquest equipament municipal, que serà utilitzat pel Badalona
principalment, es pugui acabar en les condicions que tant l’Ajuntament com el món de
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l’esport ha definit com a òptimes. I a banda, d’aquesta modificació de pressupost també
explicar-vos que també haurà un ampliació de l’encomana a Engestur, que sabeu que és la
empresa municipal en aquest cas que executa, que té el control d’aquests treballs perquè
de les baixes es puguin utilitzar en aquesta segona fase de fet tal com estava previst. La
previsió inicial, que això també era un tema d’avui de la Junta de Portaveus, que ha
comentat el regidor Juan Fernández de la previsió inicial es destina els diners de la baixa a
l’acabament de la segona fase i de la coberta,doncs, fets els números, comptats tots els
elements s’ha vist que faltava una part que és la part que avui portem amb aquesta
modificació del pressupost que us proposem. Responent potser a la pregunta que el regidor
Juan Fernández ha formulat, no sé si anaves perquè, Juan?.
SENYOR FERNÁNDEZ: Sí.
SENYOR LLADÓ: Aquest matí en la Junta de Portaveus ell ha preguntat dels diners de la
baixa, que eren uns 900.000 euros i escaig, i hi havia una part que no s’havia contemplat,
que era la part operacional que això vol dir la direcció facultativa, els estudis, projectes, on
tema també d’escomeses que tot plegat suma si no recordo malament uns 400 i escaig mil
d’euros que per tant, doncs, fan que aquests 900.000 euros que es tenia una mica de joc
per acabar la segona fase incloent la coberta, doncs, fossin suficients. Tot això ho hem
valorat tant amb el Departament d’Esport com amb la gent de Projectes i Obres com la
pròpia empresa municipal,doncs,que té l’encomana de l’acabament d’aquest projecte i s’ha
vist que realment faltaven aquest diners que són els que avui es proposen a aprovació
mitjançant aquesta modificació del pressupost. Entenc que això era la resposta una mica a
la pregunta.
SENYOR FERNÁNDEZ: Si, entengui per simplificar una mica, el que jo volia dir és que hi
havia un compromís amb el Club de Fútbol Badalona per dedicar aquests diners que
s’havien originat de la baixa de l’adjudicació de les obres de l’estadi que s’havien de dedicar
exclusivament a millores de l’estadi municipal i millores en equipament esportiu que hi ha
davant que és el camp de fútbol Montigalà, per tant aquell era l’acord que hi havia amb el
Club de Fútbol Badalona i entenc que aquest acord que es va fer entre el Govern del Partit
Popular i el Club se segueix estant en peu.
SENYOR LLADÓ: No només se segueix i es respecta, si no que a més a més hi ha una
incorporació via pressupost municipal d’inversions doncs d’uns diners que inicialment es
comptava que poguéssim venir , tindríem prou amb la baixa de la subhasta, dels diners
obtinguts amb la subhasta del Camp de l’avinguda Navarra, per tant es manté i es reforça
en certa manera.
Votació
S’aprova per majoria absoluta
Vots a favor 25, dels grup municipal 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.
4. Proposta d'aprovació de l'acord entre la representació de l'IMSP i els comitès de
centres i d'escoles de l'IMSP de data 17 de desembre de 2015 relatiu al complement
retributiu de productivitat especial rendiment per a l'exercici 2016.
Antecedents
1. Acord entre la representació de l’IMSP i els comitès de centres i d’escoles de l’IMSP de
data 17 de desembre de 2015, que modifica els acords de Consell d’Administració de
dates 27 de gener de 2014 i 20 de novembre de 2012 sobre la modificació transitòria de
l’Annex 4.g) del conveni col·lectiu de centres de l’IMSP relatiu al complement de
productivitat d’especial rendiment, d’aplicació amb efectes 1 de gener de 2016.
2. Informe tècnic-jurídic del cap de gestió econòmico-financera i de la cap de gestió jurídica
amb el vist-i-plau de la gerent de data 12 de gener de 2016.
3. Vist l’informe de l’interventor municipal de data 21 de gener de 2016 que literalment
expressa el següent:
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“Vist l’expedient de referència (RH/00012/2016, de l’Institut Municipal de Serveis Personals,
pel que es proposa l’aprovació del complement retributiu de productivitat especial rendiment
2016), aquesta Intervenció informa:
- Aquesta productivitat es valorarà en base als objectius fixats al Pla Anual General i als
Plans Anuals de cada servei durant el període 1 de gener a 30 de novembre de 2016
(factor G), els quals s’han inclòs en aquest expedient, però que a dia d’avui no han estat
aprovats.
- En el complement de productivitat de centres es preveu un pagament mensual de 106,05€
a partir de gener, que restarà abonat independentment de l’existència d’una valoració final
de la productivitat positiva (factor G).
- Pel que fa al crèdit pressupostari em remeto a l’informe tècnic-jurídic en el que s’informa
de l’existència de crèdit.
Per tot l’anterior no informo favorablement aquest expedient”.
4. Vist l’informe tècnic-jurídic complementari de data 21 de gener de 2016, que recull els
següents fonaments:
I.- Atès que de conformitat amb l'article 103 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 de octubre,
sobre la funció pública de l'Administració de Catalunya i els articles 24 i ss de l'Estatut Bàsic
de l'Empleat Públic, podem afirmar que el complement de productivitat especial rendiment
que resulta d’aquest acord de 17 de desembre de 2015 i de la proposta que s’informa, no fa
res més que establir les línies bàsiques de racionalització dels complements de
productivitat vigents a l’organització.
II.- Atès que la definició del complement de productivitat especial rendiment que va ser
aprovat per acord de Consell d’Administració de data 26/11/2003, i que s’ha vist modificat
per diferents acords en els exercicis 2005, 2007, 2009, 2012 i 2014, ha anat implantant les
diferents polítiques de recursos humans d’acord amb la seva definició legal i en especial la
de poder retribuir al personal al servei de l’IMSP de l’Ajuntament de Badalona sota criteris
objectius de resultats, dedicació, esforç i rendiment.
III. Considerant que el Pla Anual General de l’IMSP, que s’elabora i s’aprova anualment,
concreta i sistematitza en objectius operatius les qüestions prioritzades per cada exercici.
Atès que el seu desplegament es concreta a cada centre amb el seu corresponent Pla
Anual de Centre que incorpora de manera específica les línies estratègiques en funció de la
tipologia del servei i l’atenció a les persones. Considerant que el Pla Anual per l’any 2016
estableix uns objectius i uns indicadors de cada objectiu que permeten la valoració i
seguiment al llarg de l’exercici.
IV. Atès que per poder aconseguir els objectius fixats en el Pla Anual 2016, cada
professional s’ha d’implicar amb activitats extraordinàries que han de desenvolupar amb
interès i iniciativa.
V. Considerant que el Plans Anuals Generals de l’IMSP s’aproven en el primer Consell
d’Administració celebrat a l’exercici al qual fan referència i que la proposta d’aprovació del
Pla Anual General per l’any 2016 figura a l’ordre del dia (punt 5è) del mateix Consell
d’Administració on es proposa l’aprovació d’aquest acord de productivitat.
VI. Atès que l’abonament de l’import de 106,05€ mensuals només es proposa per un
col·lectiu minoritari a l’IMSP, ja que no es proposa pels professionals que presten els seus
serveis a Salut Mental ni a Escoles.
VII. Considerant que les funcions que desenvolupen els treballadors que pertanyen a
aquest col·lectiu de l’IMSP són similars a les funcions dels treballadors de l’Ajuntament que
també reben aquest import mensual de conformitat amb la pròrroga de l’acord existent pels
anys 2014-2015 entre Sindicats i Ajuntament, que s’aplicarà durant l’any 2016.
VIII.- Atès que un dels objectius de la proposta d’abonament mensual de l’import de
106,05€ a determinats treballadors de l’IMSP és minimitzar les diferències entre els
treballadors municipals que presten els seus serveis per l’Ajuntament de Badalona, ja sigui
de forma directa o a través dels seus organismes autònoms.
IX.- Considerant l’acord de comissió mixta de data 17 de desembre de 2015 entre la
representació de l’IMSP i els comitès de centres i escoles de l’IMSP on s’estableix el
compromís de destinar l’import mensual de 106,05€ a la realització d’una valoració de llocs
de treball, que s’hauria de portar a terme durant l’exercici 2016.
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Per tot l’exposat, es proposa sotmetre la proposta objecte d’aquest informe a la
consideració del Consell d’Administració pel seu debat i aprovació, si s’escau”.
5. Consta a l’expedient l’aprovació del Pla Anual General l’Institut Municipal de Serveis
Personals de l’Ajuntament de Badalona pel consell d’Administració celebrat en sessió de
data 21 de gener de 2016.
6. En la sessió del Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals de
l’Ajuntament de Badalona de data 21 de gener de 2016 es va adoptar per unanimitat, entre
d’altres, proposar al Ple de l’Ajuntament l’aprovació de l’acord entre la representació de
l’IMSP i els comitès de centres i d’escoles de l’IMSP de data 17 de desembre de 2015
relatiu al complement retributiu de productivitat especial rendiment per a l’exercici 2016.
Fonaments de dret:
1. L’article 11.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en
relació al personal laboral, estableix que “És personal laboral aquell que, en virtut de
contracte de treball formalitzat per escrit, en qualsevol de les modalitats de contractació de
personal previstes en la legislació laboral, presta serveis retribuïts per les Administracions
Públiques. En funció de la durada del contracte aquest podrà ésser fix, per temps indefinit o
temporal. 2. Les Lleis de la Funció Pública que es dictin per desenvolupar aquest Estatut
establiran els criteris per la determinació dels llocs de treball que poden ser desenvolupats
per personal laboral, respectant en tot cas allò establert a l’article 9.2”.
2. L’article 27 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic estableix
que “Les retribucions del personal laboral es determinaran de conformitat amb la legislació
laboral, el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació i el contracte de treball, respectant, en tot
cas, allò establert a l’article 21 del present Estatut”.
3. L’article 21 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, relatiu a
la determinació de les quanties i dels increments retributius, estableix que “1. Les quanties
de les retribucions bàsiques i l’increment de les quanties globals de les retribucions
complementàries dels funcionaris, així com l’increment de la massa salarial del personal
laboral, hauran de reflexar-se per cada exercici pressupostari a la corresponent Llei de
Pressupostos. 2. No podran acordar-se increments retributius que globalment suposin un
increment de la massa salarial superior als límits fixats anualment a la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat”.
4. Atès que la proposta que es presenta s’ajusta a les previsions legals referides a la
determinació del complement retributiu per al personal laboral previstes en la normativa
bàsica, article 24 EBEP i concordants, i als articles 100 i ss del Decret Legislatiu 1/1997, de
31 de octubre, sobre la funció pública de l'Administració de Catalunya, així com també a les
previstes en l’article 23.Uno.E) de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, que aprova la Llei
General de Pressupostos de l’Estat per l’any 2016. Aquesta normativa estableix amb
caràcter bàsic i d’aplicació a les entitats locals la possibilitat que el Ple de l’Ajuntament
estableixi els criteris en què s’ha de distribuir els diferents conceptes de productivitat,
entenent aquest com la retribució que té la finalitat de fomentar l’especial rendiment, la
millora en la prestació dels serveis, l’interès i la iniciativa amb què el personal al servei de
l’Administració Pública realitza la seva tasca professional i l’activitat extraordinària.
5. Atès que la definició d’aquests criteris del complement de productivitat especial
rendiment 2016 actualitzen els criteris vigents derivats dels acords del Consell
d’Administració de dates 27/01/2014 i 20/11/2012 que modifica parcialment l’acord de
Consell d’Administració de complement de productivitat de data 18 de desembre de 2009.
6. Atès que l’article 82 de l’Estatut dels Treballadors regulador del concepte i l’eficàcia dels
convenis col·lectius estableix que “1. Els convenis col·lectius, com resultat de la negociació
desenvolupada pels representats dels treballadors i dels empresaris, constitueixen
l’expressió de l’acord lliurement adoptat per ells en virtut de la seva autonomia col·lectiva. 2.
Mitjançant els convenis col·lectius, i en el seu àmbit corresponent, els treballadors i
empresaris regulen les condicions de treball i de productivitat; igualment podran regular la
pau laboral a través de les obligacions que es pactin.”
7. Atès que els imports relatius al complement retributiu de productivitat especial rendiment
per l’exercici 2016 s’han incrementat de conformitat amb les previsions legals previstes a
l’article 24 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per
l’any 2016.
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8. Conforme allò que preveu l’article 22.2 lletra q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases
de règim local, en concordança amb l’article 52.2 lletra r) 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’òrgan competent per resoldre aquest expedient és l’Ajuntament Ple de conformitat amb
l’article 38 .3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, pel que s’aprova l’Estatut Bàsic per l’Empleat
Públic en relació a l’article 37 apartat d) i k) al tractar-se de negociació els quals afecten a
criteris d’assignació dels complements de productivitat, i es requereix el vot favorable de la
majoria simple del número legal dels membres de la corporació per a l’adopció de l’acord
(art. 114 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril).
9. L’article 82.3 del Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic de les entitats
locals estableix que l’alcalde o el president, per raons d’urgència degudament motivada, pot
incloure en l’ordre del dia, a iniciativa pròpia o a proposta d’algun dels portaveus,
assumptes que no hagin estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
Proposta de resolució
Per tot l’exposat, i d’acord amb l’article 172 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, no es veu obstacle legal ni reglamentari per tal que el Vicepresident de
l’IMSP, a instància del Consell d’Administració de l’IMSP, proposi al Ple de l’Ajuntament,
prèvia declaració d’urgència, de conformitat amb el que preveu l’article 82.3 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, la inclusió a l’ordre del dia, de la
següent proposta:
PRIMER.- Declarar la urgència per a la inclusió d’aquest assumpte en l’ordre del dia.
SEGON.- Aprovar l’acord entre la representació de l’IMSP i els comitès de centres i
d’escoles de l’IMSP de data 17 de desembre de 2015 relatiu al complement retributiu de
productivitat especial rendiment 2016, de la següent forma:
Acord entre la representació de l’IMSP i els comitès de centres i d’escoles de l’IMSP de
data 17 de desembre de 2015, sobre la modificació transitòria de l’Annex 4.g) del conveni
col·lectiu de centres de l’IMSP relatiu al complement de productivitat d’especial rendiment,
d’aplicació amb efectes 1 de gener de 2016.
Objecte i àmbit personal del complement de productivitat especial rendiment per l’exercici
2016.
Per l’exercici 2016, el complement de productivitat especial rendiment retribuirà l’especial
dedicació a tot el personal laboral (llevat el personal eventual, el personal en comissió de
serveis (funcionaris), els directors i el personal amb contracte temporal d’obra o servei
determinat, contracte temporal eventual per circumstàncies de la producció i contracte
temporal de substitució per incapacitat temporal o maternitat) al servei de l’IMSP a través
de l’acompliment individual dels objectius fixats al Pla Anual General i als Plans Anuals de
cada servei durant el període 1 de gener a 30 de novembre de 2016 (factor G).
Es retribuirà l’especial dedicació del personal per l’acompliment individual dels criteris
establerts a continuació:
Es valorarà l’acompliment individual mínim del 80% dels objectius fixats al Pla Anual
General i als Plans Anuals de cada servei durant el període d’1 de gener a 30 de novembre
de 2016, per al personal d’alta en nòmina durant la totalitat d’aquest període. El factor G
valdrà 1 per l’acompliment individual dels criteris i valdrà 0 en cas contrari. L’acreditació de
l’assoliment del 80% dels objectius fixats es realitzarà a través de l’informe emès per la
direcció de cada servei i la gerència de l’IMSP.
El factor CG amb la proporció diferencial inversa entre grups professionals del 0,01 punts
s’aplicarà en la part de G2016.
D’aquesta manera, la fórmula resultant d’assignació individual serà:
Centres:
ER= 106,05*nombre de mesos meritats + G*(G2016*CG).
Escoles:
ER= G*(G2016*CG).
Salut mental:
ER= G*(G2016*CG + D).
Elements d’avaluació i meritació econòmica del complement de productivitat ER 2016
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El complement de productivitat especial rendiment s’abonarà als empleats/des de l’IMSP
mitjançant l’aplicació de la fórmula vigent d’assignació individual ER= 1.272,6/12(1) +
G*((G2016 *CG)) + D(2) ) adaptada als acords en els termes següents:
 L’especial Rendiment (ER) merita econòmicament durant el període 1 de gener a 30 de
novembre de l’exercici 2016.
 S’aplica exclusivament al personal d’alta en nòmina durant la totalitat del període 1 de
gener a 30 de novembre de 2016 i que els correspongui la valoració de G=1 per
consecució del 80% dels objectius. Per tant, és requisit indispensable estar d’alta en
nòmina durant tot el període de 1 de gener a 30 de novembre de 2016.
S’exceptua d’aquest requisit la quantitat mensual de 106,05€ que s’abonarà per mesos
meritats durant l’exercici 2016.
 El factor ER s’assignarà individualment de la següent manera al personal que compleixi
els requisits establerts:
o El factor G: grau d’assoliment d’objectius resultarà exclusivament dels informes
individuals emesos per la direcció de cada servei i la gerència relatius al
període 1 de gener a 30 de novembre de 2016. El factor G valdrà 1 per
l’acompliment individual del 80% dels objectius i valdrà 0 en cas contrari.
o El factor G afecta, en el cas dels centres, de la següent manera:
1.
Al segon sumand, G2016*CG, amb un màxim de 774,14 € pel grup AP i
una diferència percentual de l’1% per grup professional.
Grup
CG
G2016
2n Sumand
A1
1
744,37
744,37
A2
1,01
744,37
751,81
C1
1,02
744,37
759,26
C2(*)
1,03
744,37
766,70
AP
1,04
744,37
774,14
(*) Incloses les auxiliars administratives de les escoles.
o El factor G afecta, en el cas de les escoles, de la següent manera:
Grup
CG
G2016
G2016*CG
A1
1
767,93
767,93
A2mestres 1,01
763,16
770,79
A2fisios
1,01
1.252,15
1.264,67
C1
1,02
1.244,48
1.269,37
o El factor G afecta, en el cas de salut mental, de la següent manera:
Grup
CG
G2016
G2016*CG
D
A1metge
i 1
1.259,99 1.259,99
4.318,05
psiquiatre
A1 psicòleg
1
1.259,99 1.259,99
2.049,44
A2 infermers 1,01
1.252,15 1.264,67
1.595,68
A2
1,01
1.252,15 1.264,67
1.466,30
treballadora
social
C2
1,03
1.236,83 1.273,93
-AP
1,04
1.229,44 1.278,62
-El sumand D, només aplicable a salut mental, indica l’import màxim a abonar en el
cas de compliment dels objectius de conformitat amb l’acord del Consell
d’Administració de data 20 de novembre de 2012, posteriorment aprovat pel Ple de
l’Ajuntament de data 27 de novembre de 2012. Els criteris de retribució d’aquests
objectius es distribueixen en 4 blocs:
1er. Bloc: Objectius que fan referència a l’activitat assistencial realitzada pels
professionals.
2on. Bloc: Objectius que fan referència a l’assoliment dels objectius fixats pel
CatSalut als centres de l’IMSP.
3er. Bloc: Objectius que fan referència als plans terapèutics individualitzats i a la
qualitat assistencial.
4rt. Bloc: Objectius estratègics de l’organització.
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(1) Només aplicable a centres
(2) Només aplicable a salut mental.
Àmbit temporal d’assignació individual del complement de productivitat ER 2016
El complement especial rendiment 2016 s’assignarà en el mes de desembre, prenent la
referència de meritació (jornada i temps de treball) del període 1 de gener a 30 de
novembre de 2016.
El primer sumand de la fórmula del complement especial rendiment s’assignarà, en el cas
dels centres, per períodes mensuals màxims de 106,05 euros i el factor G2016*CG
s’assignarà en un sol terme prenent la referència de meritació de l’1 de gener al 30 de
novembre de 2016 en el mes de desembre – nòmina complementària de novembre.
Deducció – Proporcionalitat del ER 2016
Aquest complement tindrà caràcter proporcional en el cas de personal amb treball a temps
parcial, jornades reduïdes, deduint-ne en valors econòmics d’assignació individual
proporcionals durant el període de meritació econòmica 1 de gener a 30 de novembre de
l’exercici 2016.
Aquest complement no s’aplicarà al personal que sent alta en nòmina durant la totalitat del
període de 1 de gener a 30 de novembre de l’exercici 2016 no hagi acomplert com a mínim
el 80% dels objectius de valoració factor G.
IMPORTS INDIVIDUALS PER CATEGORIES

CENTRES
A1
A2
C1
C2
AP

Treballadors
per categoria
23
43
14
52
3

2013
2.009,00
2.009,00
2.009,00
2.009,00
2.009,00

2014/15
1.997,00
2.004,37
2.011,74
2.019,11
2.026,48

2016
2.016,97
2.024,41
2.031,86
2.039,30
2.046,74

2014/15
760,33
763,16
1.252,15
1.256,80
2.019,05

2016
767,93
770,79
1.264,67
1.269,37
2.039,30

2014/15
5565,56
3296,95
2847,83
2718,45
1261,32
1265,96

2016
5.578,04
3.309,43
2.860,35
2730,97
1.273,93
1.278,62

IMPORTS INDIVIDUALS PER CATEGORIES

ESCOLES
A1
A2 mestre
A2 fisioterapeuta
C1
C2 conveni centres

Treballadors
per categoria
3
51
4
14
6

2013
764,92
764,92
1.255,04
1.255,04
2.009,00

IMPORTS INDIVIDUALS PER CATEGORIES

SALUT MENTAL
A1 metge i psiquiatre
A1 psicòleg
A2 infermers
A2 treballadora social
C2
AP

Treballadors
per categoria
18
15
9
6
17
0

2013
5573,09
3304,48
2850,72
2721,34
1255,04
1255,04

Aquest import s’ajusta a allò que estableix l’art 175 apartat 2b. Del Decret 214/1990, pel
qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, relatiu a l’import
màxim en concepte de productivitat (límit import productivitat: 30% de l’import resultant de
restar a la massa retributiva global la suma de retribucions bàsiques, complement
destinació i ajuda familiar):
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PRESSUPOST IMSP 2016 (en pròrroga 2014)
massa retributiva
retribucions bàsiques
complement destinació
acció social
límit productivitat

2016
12.694.086,14
4.539.783,10
1.817.985,68
29.251,00
1.916.105,93

productivitat pressupostada
Total despesa a data

809.349,52
0,00

compromesa no pagada
0,00
prevista inclòs expedient proposta
0,00
disponible sobre el límit de productivitat
1.916.105,93
disponible sobre el pressupost d'exercici
809.349,52
Vist que existeix crèdit pressupostari adequat i suficient en el pressupost de 2016 en
pròrroga del 2014 i també existeix crèdit pressupostari adequat i suficient a la proposta de
pressupost del 2016 que està en tràmit.
Els imports relatius al complement retributiu de productivitat especial rendiment per
l’exercici 2016 s’han incrementat de conformitat amb les previsions legals previstes a la Llei
48/2015, de 29 d’octubre, que aprova la Llei General de Pressupostos de l’Estat per l’any
2016.
La proposta, per tant, s’ajusta a les previsions legals referides a la determinació del
complement retributiu per al personal laboral previstes en la normativa bàsica (article 24
EBEP i concordants) i també les previstes en l’article 23.Uno.E) de la Llei 48/2015, de 29
d’octubre, que aprova la Llei General de Pressupostos de l’Estat per l’any 2016.
TERCER.- Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre i
a bon fi i execució dels precedents acords.
Votació
S’aprova per unanimitat
Vots a favor 27.
5. Aprovar la rendició del compte justificatiu per l'import de 334.931,52 € de la
subvenció nominativa i finalista presentada per FUTBOL CLUB BADALONA, prevista
singularment en el Pressupost Municipal vigent, per import de 157.200,00 €.
Identificació de l'expedient
Tipus de document
Aprovació del compte justificatiu i pagament del restant 50 % de
la subvenció nominativa i finalista per la competició i promoció
de futbol base durant l’any 2015.
Òrgan que proposa
La 4ª tinent d’alcalde i regidora de Badalona Educadora
Òrgan que resol
El Ple de l’Ajuntament
Caràcter de la resolució Exhaureix la via administrativa
Interessat
Club de Futbol Badalona CIF G58325820
Antecedents
1. El Club de Futbol Badalona va presentar una sol·licitud de subvenció en data 21 d’abril
de 2015 (entrada al Registre de l’Àrea amb núm. 169 en data 22 d’abril de 2015) per la
competició i promoció de futbol base durant l’any 2015.
2. En data 21 de setembre de 2015 el cap del Servei d’Esports va emetre un informe relatiu
a la proposta d’atorgament de subvenció finalista per import de 157.200,00 € per les
activitat esportives de l’entitat en totes les categories, fomentant i promocionant el futbol
base durant l’any 2015. També va proposar minorar la partida321-3411-48908016,
subvencions convocatòria entitats, del pressupost 2015, per l’import de 157.200,00 €, i
dotar una partida per l’import proposat a nom de l’entitat, Club de Futbol Badalona.
En l’esmentat informe es recull que l’entitat promou el futbol de base, que nodreix tots els
altres equips en les diferents categories. Compta amb 25 equips de futbol, i amb més de
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200 llicències federatives repartides en les diferents categories, territorials i nacionals.
Actualment competeix amb 3 equips en categoria prebenjamí, 6 equips de benjamins, 6
equips alevins, 4 infantils, un d’ells a categoria preferent, 2 cadets, un d’ells en categoria
d’honor, 3 juvenils, un en categoria Nacional, i tots ells entrenant i competint per assolir
amb el temps, ocupar un lloc com a jugadors a l’equip sènior de la 2a. Divisió Nacional B, i
amb un objectiu comú, l’ascens a la 2a. Divisió Nacional A.
També fomenta i promociona el futbol base en totes les seves vessants, futbol 11, futbol 7 i
futbol sala. Amb la modalitat esportiva de futbol sala l’entitat compta amb equips en
categoria benjamí, aleví, cadet i juvenil, tots ells amb l’objectiu d’assolir la fita de jugar i
entrenar per pujar de categoria.
El Club de Futbol Badalona fins a la temporada anterior gestionava el seu propi camp, el
Camp del Centenari de l’Avinguda Navarra, però la temporada 2013/2014 va traslladar els
seus equips a entrenar i jugar al Camp Municipal de Montigalà, on comparteix instal·lació
amb altres equips de la ciutat.
3. En data 22 de setembre de 2015 es va emetre informe jurídic d’acord amb el qual l’entitat
reuneix els requisits que, com a beneficiària de la subvenció, exigeix la legislació aplicable
en la matèria i ha completat les obligacions que,li resulten exigibles, amb la salvetat pel que
fa a la situació de no deutes respecte a la Tresoreria de l’Ajuntament, i que posteriorment
l’entitat aporta certificat. El mateix informe jurídic acredita l’excepcionalitat del projecte
presentat que justifica la seva aprovació amb caràcter finalista desvinculada de la
convocatòria ordinària anual en concurrència competitiva, d’acord amb l’informe tècnic del
cap del servei d’Esports de data 21 de setembre de 2015.
4. L’expedient administratiu es va trametre a Intervenció i el 29 de setembre de 2015 va ser
aprovat inicialment la modificació del Pressupost General de 2015 per l’Ajuntament Ple,
publicada definitivament al BOP del 4 de novembre de 2015, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 322-3411-48908016.
5. El representant de l’entitat va acceptar, en la representació que ostenta, la subvenció
nominativa i finalista objecte del present expedient en data 5 de novembre de 2015 i va
signar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i l’entitat Club de Futbol
Badalona que recull disposicions reguladores de l’objecte i la duració del conveni i els
compromisos assumits per l’entitat i per l’Ajuntament.
6. En data 17/11/2015 l’alcaldessa, va dictar resolució aprovant el pagament anticipat del
50 % de la subvenció nominativa i finalista objecte del present expedient i aprovant també,
el conveni de col·laboració d’acord amb l’article 28.1. de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (LGS), el qual disposa que els convenis seran
l’instrument habitual per canalitzar les subvencions previstes nominativament en els
pressupostos.
7. Obra a l’expedient rendició del compte justificatiu presentat per part de l’entitat
beneficiària en data 18/12/2015.
8. En data 21/12/2015, el cap del servei d’Esports, amb el vist i conforme de la regidora
d’Esports, ha emès certificat acreditatitu del compliment fidel de la justificació de la
subvenció referenciada a l’antecedent segon, per part de FUTBOL CLUB BADALONA.
9. En data 30 de desembre de 2015 l’alcaldessa dicta una resolució d’acord amb la qual
aprova la rendició del compte justificatiu per l’import de 334.931,52 € de la subvenció
nominativa i finalista presentada per FUTBOL CLUB BADALONA NIF G5832582-0, prevista
singularment en el Pressupost Municipal vigent, per import de 157.200,00 €, per l’execució
del projecte de – promoció i el desenvolupament del futbol base durant l’any 2015 -d’acord
amb la modificació pressupostària acordada pel Ple de l’Ajuntament aprovada en data 29
de setembre de 2015, publicada definitivament al BOP en data 4 de novembre de 2015,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 322- 3411-48908016. La mateixa resolució aprova
satisfer a l’entitat FUTBOL CLUB BADALONA (NIF G5832582-0) el 50% restant de la
quantitat de 157.200,00 € de la subvenció concedida, l’objecte de la qual ha estat descrit a
l’apartat anterior, amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 321-3411-48908016, i
notificar la resolució a l’entitat interessada.
Fonaments de Dret
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1. L’article 3 de l’Annex IV les Bases d’execució de pressupost en vigor (d’ara endavant
BEP) estableix el règim jurídic de la concessió de les subvencions, i que literalment és el
que segueix:
- La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d’ara endavant
LGS).
- RD 887/2006, de 21 de juliol, Reglament de la Llei general de subvencions (d’ara
endavant RLGS).
- La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’Administració Local (art. 72 de la Llei
7/1985,de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i arts. 189.2, (d’ara endavant
LRBRL); i 214.2. del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (d’ara endavant TRLRHL).
- La legislació autonòmica (arts. 239 i 240 del Text refós de la llei municipal de règim local
de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, d’ara endavant
TRLMRLC; i arts. 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, (d’ara endavant ROAS).
- Normativa europea (Tractat de la Unió Europea, arts. 92 i 93, Reial decret 1755/1987, de
23 de desembre, i disposicions concordants).
- L’Ordenança general de subvencions.
- Les Bases d’execució del pressupost general.
- Bases reguladores de l’atorgament de subvencions que, en cada cas, s’aprovin.
2. Segons el que disposa l’article 118 del ROAS les subvencions tenen per objecte la
disposició gratuïta de fons públics que els ens locals o els seus organismes autònoms
atorguen a persones o entitats públiques o privades per fomentar una activitat d’utilitat o
interès social o per promoure la consecució d’un fi públic. Les formes d’atorgament de les
subvencions, segons el que disposa l’article 125 del ROAS, poden ser per medi de
convocatòria de concurs públic o bé es podran atorgar directament quan estiguin previstes
singularment al pressupost de l’entitat.
3. L’article 23 de l’Annex IV de les BEP 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.
Així mateix, estableix que el conveni serà l’instrument habitual per canalitzar aquestes
subvencions, en aquest o, en el seu cas, en la resolució de concessió, es fixaran, a més del
beneficiari i quantia de la subvenció, l’objecte, el procediment de concessió, les raons que
acreditin l’interès públic, social, econòmic o humanitari i les que justifiquin la dificultat de la
seva convocatòria pública, el règim jurídic aplicable, el termini i la forma de justificació.
En el mateix sentit s’expressa l’article 22.2.c) de la LGS en relació a l’article 28.1 de la LGS,
per la qual cosa, serà necessari subscriure un conveni amb el beneficiari d’aquesta
subvenció.
4. L’Ajuntament podrà procedir al pagament anticipat del 50% de l’import subvencionat,
prèvia acceptació de la subvenció per part del beneficiari, d’acord amb l’article 28 de
l’Annex IV de les BEP, article previst en relació als pagaments anticipats de les
subvencions ordinàries, en relació amb l’article 23 “in fine” que disposa que resultarà
d’aplicació a les subvencions directes i nominatives el règim establert a l’annex en allò que
resulti compatible.
5. Segons es desprèn de l’expedient administratiu instat als efectes per a l’atorgament de la
present subvenció es proposa l’inici dels tràmits legals adients per a la modificació
pressupostària que inclogui en el Pressupost municipal la present subvenció nominativa,
modificació que no altera la quantia global del Pressupost General de Despeses vigent.
D’acord amb l’article 35 i 36 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament
de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, en relació a l’art.177 del TRLRHL, ens
trobem davant un crèdit extraordinari, és a dir, una modificació de pressupost de despeses
mitjançant la qual, s’assigna crèdit per a la realització d’una despesa específica i
determinada que no pot demorar-se fins a l’exercici següent i pel qual no existeix crèdit.
5. L’article 5 de l’Annex IV de les BEP estableix quins són els requisits generals
d’atorgament de les subvencions, especificant el que tot expedient de concessió de
subvencions haurà de determinar.
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6. L’article 7 de l’Annex IV de les BEP estableix que, com a regla general, l’import de la
subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de l’activitat a la s’apliqui, requisit que es
compleix perquè el projecte que presenta l’entitat està xifrat en 330.000 euros, i el projecte
és per a la promoció i desenvolupament de l’esport base durant l’any 2015 i abasta el
funcionament ordinari de l’entitat parcialment per tal de fer-ho possible.
7. L’article 8 de la de la LGS, expressa que els òrgans de les Administracions públiques o
qualssevol ens que proposin l'establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de
concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb
la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les
seves fonts de finançament, supeditant-se en tot cas al compliment dels objectius
d'estabilitat pressupostària, pla que l’òrgan competent de l’Ajuntament no ha realitzat per
l’any en curs.
8. En relació amb la competència municipal, amb caràcter general, l’Ajuntament de
Badalona pot 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, construir, ampliar i
millorar instal·lacions esportives en llur territori, gestionar i supervisar l’ús de les
instal·lacions esportives d’ús públic.
En aquest sentit, l’art. 25.1.l) LRBRL d’acord amb modificació operada per LRSAL,
estableix que els Ajuntaments exerciran com a competències pròpies, en els termes de la
legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, “la promoció de l’esport i instal·lacions
esportives i d’ocupació del temps lliure” i són un servei mínim de caràcter obligatori per tenir
un nombre d’habitants superior amb 20.000, d’acord amb l’art. 26 c) LRBRL de conformitat
amb modificació operada per LRSAL, les instal·lacions esportives d’ús públic.
L’art. 84.2 lletres d) i k) EAC estableixen que els governs locals de Catalunya tenen en tot
cas competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, sobre la regulació i la
gestió dels equipaments municipals i la regulació i la gestió dels equipaments esportius i
d’oci i promoció d’activitats.
Finalment, l’art. 39 TULE desenvolupa la competència autonòmica i estableix les
competències pròpies dels municipis en matèria esportiva:
“1 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.
b) Construir, ampliar i millorar instal·lacions esportives en llur territori.
c) Vetllar per la plena utilització de les instal·lacions esportives existents en llur terme
municipal.
d) Portar un cens de les instal·lacions esportives de llur territori.
e) Vetllar pel compliment de les previsions urbanístiques sobre reserva d’espais i
qualificacions de zones per a la pràctica de l’esport i l’emplaçament d’equipaments
esportius.
f) Cooperar amb altres ens públics o privats per al compliment de les finalitats assenyalades
per aquesta Llei.
2 Els municipis de més de cinc mil habitants han de garantir l’existència en llur territori
d’instal·lacions esportives d’ús públic.”
9. L’article 23 de l’Annex IV de les BEP “in fine” regula que resultarà d’aplicació a les
subvencions finalistes el règim establert al present annex en allò que resulti compatible amb
la seva naturalesa.
10.Segons disposa l’article 214 del TRLRHL, l’article 9.4 de la LGS, i l’article 5 de l’Annex
IV de les BEP, la Intervenció municipal ha de fiscalitzar prèviament l’expedient.
11. L’òrgan competent per la concessió de subvencions previstes singularment en el
pressupost de l’Ajuntament, mitjançant una assignació nominativa i finalista, és el Ple de
l’Ajuntament, en el moment d’aprovar-se o modificar-se el mateix, d’acord amb l’article
125.2 lletra b del ROAS.
En data 29 de setembre de 2015 va ser aprovat inicialment la modificació del Pressupost
General de 2015 per l’Ajuntament Ple, publicada definitivament al BOP del 4 de novembre
de 2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 322-3411-48908016.
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12. El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per l’aprovació de la rendició del compte
justificatiu de les subvencions atorgades per l’Ajuntament de Badalona atès que els articles
124 i 125 del Decret 179/1995, de 13 juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals de Catalunya, regulen que l’aprovació de bases per a
l’atorgament de subvencions de l’Administració local correspon al Ple municipal i que les
subvencions podran atorgar-se directament quan aquestes estiguessin previstes en el
pressupost de l’entitat que aprova el Ple municipal d’acord amb el procediment previst a
l’article 168.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 març, que aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals. En el mateix sentit cal indicar que l’article 22 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local preveu que és
competència del Ple, en tot cas, l’aprovació i modificació dels pressupostos, dels
instruments de regulació de caràcter general com les ordenances i de les que
expressament li confereixin les lleis.
Proposta d’acord
En conseqüència, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que, conforme
amb les previsions dels articles 82.3 i 126.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, el Ple de l’Ajuntament, prèvia declaració de la urgència de l’expedient, adopti
la següent proposta i la converteixi en acord:
PRIMER.- APROVAR la rendició del compte justificatiu per l’import de 334.931,52 € de la
subvenció nominativa i finalista presentada per FUTBOL CLUB BADALONA NIF
G5832582-0, prevista singularment en el Pressupost Municipal vigent, per import de
157.200,00 €, per l’execució del projecte de – promoció i el desenvolupament del futbol
base durant l’any 2015 -d’acord amb la modificació pressupostària acordada pel Ple de
l’Ajuntament aprovada en data 29 de setembre de 2015, publicada definitivament al BOP en
data 4 de novembre de 2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 322- 3411-48908016.
SEGON.- SATISFER, a l’entitat FUTBOL CLUB BADALONA NIF G5832582-0 el 50%
restant de la quantitat de 157.200,00 € de la subvenció concedida, l’objecte de la qual ha
estat descrit a l’apartat anterior.
TERCER.- SATISFER la quantitat referida a l'apartat anterior a l’entitat beneficiària de la
subvenció amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 321-3411-48908016.
QUART.- NOTIFICAR la present Resolució a l’entitat interessada.
Votació
S’aprova per unanimitat
Vots a favor 27.
6. Aprovar la suspensió de l'atorgament de llicències en l'àmbit entorn a la
confluència dels carrers de Sant Anastasi i de Francesc Layret.
Proposta d’acord d’aprovació de la suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques
d’edificació, reforma, rehabilitació, d’ús, de canvi d’ús i instal·lacions d’activitats i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit a
l’entorn de la confluència dels carrer de Sant Anastasi i de Francesc Layret de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 21 de gener de 2016 per la Cap del Departament
Planejament Urbanístic que reproduït literalment diu el següent:
“I N F O R M E
Es presenta a tramitació la suspensió de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o
enderroc de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats i usos i d’altres
autoritzacions municipals connexes en l’àmbit entorn a la confluència dels carrers de Sant
Anastasi i de Francesc Layret de Badalona.
L’afectació per vial que va establir el Pla especial d’alineacions del carrer Francesc Layret
aprovat per la Corporació Metropolitana de Barcelona en data 18 de gener de 1979 i
posteriorment la modificació del mateix aprovada per la mateixa Corporació Metropolita de
Barcelona en data 23 de juliol de 1987, l’àmbit del qual avarca el tram que va des de
l’avinguda Martí Pujol fins el carrer Sant Francesc d’Assís, preveia majoritàriament el seu
desenvolupament mitjançant la cessió de vial parcel·la a parcel·la en el moment de la
renovació de l’edificació amb enderroc i obra nova.
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Donat que la proposta del planejament vigent no s’ha executat només que en petites
intervencions, a més de vint-i-cinc anys d’aprovat el pla, es veu convenient iniciar un
anàlisis acurat i estudiar detalladament les afectacions per àmbits més reduïts, amb la
reflexió sobre les alineacions i condicions d’edificació i la capacitat de les parcel·les per
assolir la seva transformació amb nova construcció.
Donat que es va fer una millora de la urbanització en calçada única del tram central de
Francesc Layret a l’entorn de la plaça de la Vila i la seva relació amb el carrer del Mar,
l’àmbit d’estudi, que permetrà arribar a una proposta urbanística acotada, correspon al tram
entorn de la confluència del carrer de Sant Anastasi amb el carrer Francesc Layret, què
conté les parcel·les amb número de cadastre: 71929.20 fins al 71929.24, 71929.64 i 72922
08.
Com mesura cautelar, amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat de la formulació de proposta
de planejament i d’acord amb el que disposa l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, es proposa la suspensió de
llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o enderroc de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats i usos i d’altres autoritzacions municipals connexes en l’àmbit entorn
a la confluència dels carrers de Sant Anastasi i de Francesc Layret de Badalona (parcel·les
amb números cadastrals 71929.20 fins al 71929.24, 71929.64 i 72922 08).”
Així mateix, en data 25 de gener de 2016 el Departament Jurídic d’Urbanisme de Badalona
Habitable, ha emès un informe favorable a l’aprovació de la proposta presentada, amb el
vist i conforme del Secretari General, que transcrit literalment, diu el següent:
“I. ANTECEDENTS
L’Ajuntament de Badalona es planteja un anàlisi i estudi en profunditat de la normativa
urbanística del Pla General Metropolità referent a les alineacions i condicions d’edificació i
la capacitat de les parcel·les a l’entorn de la confluència dels carrers de Sant Anastasi i de
Francesc Layret per assolir la seva transformació amb nova construcció.
Vist l’expedient número 3/SLL1-16 que instrueix el Servei d’Ordenació del Territori, que té
per objecte la suspensió de la tramitació de llicències urbanístiques d’edificació, reforma,
rehabilitació, d’ús, de canvi d’ús i instal·lacions d’activitats i d’altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit entorn a la confluència
dels carrers de Sant Anastasi i de Francesc Layret de Badalona.
En aquest sentit, en data 21 de gener de 2016, la Cap del Departament de Planejament
Urbanístic subscriu un informe tècnic, en virtut del qual deixa palesa la justificació de la
proposta, per bé que es tracta, en síntesi, d’estudiar detalladament les afectacions per
àmbits més reduïts, amb la reflexió sobre les alienacions i condicions d’edificació i la
capacitat de les parcel·les per assolir la seva transformació amb nova construcció.
Aquest estudi formarà part d’una modificació de planejament urbanístic general, ampliant
els aspectes de contingut urbanístic, que versarà, concretament, sobre les alienacions i
condicions d’edificació i la capacitat de les parcel·les per assolir la seva transformació amb
nova construcció.
II. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
1. PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES
Aquesta proposta de redacció d’actes preparatoris per a la formulació i la tramitació de les
figures del planejament urbanístic ha estat promoguda per aquesta Corporació Municipal a
l’empara de l’article 2 en relació amb l’article 73, ambdós del Text Refós de la Llei
d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) i es tramita d’ofici en virtut de l’article
69 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (LRJPAC).
De conformitat amb l’article 73 i 74 del Text Refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost), en concordança amb els articles 101 a 104 del Reglament de la Llei
d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol, RLUC), els òrgans competents per a
l’aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic poden acordar, amb la finalitat
d’estudiar-ne la formació o la reforma, de suspendre l’atorgament de llicències. Tanmateix,
aquest acord s’haurà de publicar mitjançant anunci en el Butlletí oficial de la Província
(BOP), així com també es donarà difusió a través d’un dels diaris de major circulació de la
província. En aquest sentit, l’article 102 del RLUC disposa que els acords de suspensió
previstos en els articles 73 de la Llei d’urbanisme han de concretar els àmbits afectats i han
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d’incorporar un plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de
tramitació de procediments, en els quals es grafiaran a l’escala adequada i amb detall i
claredat suficients.
El límit territorial de la suspensió proposada, per la seva rellevància, es considera que ha
de garantir de forma adequada la seguretat jurídica i ha de preservar els drets dels
possibles afectats.
El límit temporal que es proposa és d’un any, període que es considera adient per tal de dur
a terme una diagnosi suficientment acurada, així com formular l’instrument d’ordenació
urbanística corresponent.
En conseqüència a l’adopció de la suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques
d’edificació, reforma, rehabilitació, d’ús, de canvi d’ús i instal·lacions d’activitats i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit a
l’entorn de la confluència dels carrer de Sant Anastasi i de Francesc Layret de Badalona, i
d’acord amb allò que preveu l’article 104 del RLUC, un cop adoptats els acords de
suspensió previstos en l’article 73 del TRLUC, quan aquests constitueixin actuacions
preparatòries de la formulació de plans de caràcter municipal, es produeix automàticament
la interrupció dels procediments de tramitació d’instruments urbanístics o d’atorgament de
llicències que ja estiguessin iniciats, i s’ha de notificar l’acord de suspensió a les persones
interessades en els procediments corresponents. En aquest sentit, es tindrà dret a ser
indemnitzats del cost oficial dels projectes i a la devolució, si s’escau, de les taxes
municipals si, un cop aprovat definitivament el pla urbanístic es constata la incompatibilitat
del projectes amb les determinacions del nou pla, i sempre que el projecte no fos
manifestament contrari a la ordenació urbanística vigent en el moment de la seva
presentació.
És per tot l’exposat anteriorment, que la suspensió de l’atorgament de llicències
urbanístiques d’edificació, reforma, rehabilitació, d’ús, de canvi d’ús i instal·lacions
d’activitats i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial, en l’àmbit a l’entorn de la confluència dels carrer de Sant Anastasi i de Francesc
Layret, així com la redacció d’una posterior modificació de Planejament urbanístic general,
són les figures adients que operen en aquest supòsit, donat que possibilitaran analitzar i
després concretar les alienacions i condicions d’edificació i la capacitat de les parcel·les per
assolir la seva transformació amb nova construcció.
La institució de la suspensió de llicències ha estat dirigida històricament a impedir que es
produeixin, a l’empara d’ordenacions urbanístiques preexistents, situacions d’aprofitaments
de sòl que dificultin en el futur l’execució de planejaments en estudi o en tramitació. Es
tracta d’una mesura cautelar que té per finalitat “impedir la construcció d’edificis que puguin
quedar fora d’ordenació, obstaculitzin el desenvolupament del planejament, i que engendrin
situacions que puguin qualificar-se d’aberrants” (STS de 7 de desembre de 1982,
Arz.7949). En aquest context, s’escau fer esment de la jurisprudència del Tribunal Suprem,
entre d’altres (STS de 01-07-96 i 22-01-96), pel que fa a l’adopció d’aquesta mesura
cautelar, la qual té per objecte ésser un acte preparatori per a la formació i preparació de
plans, i és la mesura que atorga l’ordenament jurídic que millor s’adequa a l’excepcional
situació que suposa la protecció de determinats béns. També insisteix que cal una
interpretació restrictiva sobre la possibilitat legal de l’adopció de la mesura cautelar de
suspensió de llicències per tal com suposa, en definitiva, una excepció al caràcter reglat de
l’atorgament de llicències adequades i conformes a la legislació vigent en el moment
d’atorgar-les, o, altrament, en el moment de la sol·licitud. La STS de 30 de maig de 1997
(Ar.1997/4053) afirma:
“ ( ...) és una mesura cautelar encaminada a assegurar l’efectivitat del planejament futur,
tracta d’impedir que es produeixin aprofitaments del sòl que, malgrat ajustar-se a
l’ordenació vigent, dificultaran la realització efectiva d’un nou pla, amb la qual cosa s’evita
que aquest nou pla neixi com un dibuix mort (...) d’acord amb aquesta finalitat, els efectes
de la suspensió han de ser la no tramitació ni resolució de cap sol·licitud de llicència mentre
subsisteixi la mesura cautelar, per a la qual cosa no solament resten afectades les peticions
formulades després de la publicació de la suspensió, sinó també les anteriors”.
2. ÒRGAN COMPETENT I QUORUM PER A LA SEVA VALIDESSA LEGAL
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L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord de suspensió de llicències és el Ple,
tota vegada que també és l’òrgan que amb posterioritat haurà d’adoptar l’acord d’aprovar
amb caràcter inicial la modificació puntual del planejament, en virtut de la facultat que li
atribueix l’article 22.2.c de la Llei 7/1985, LRBRL, en concordança amb l’article 52.2.c) del
DL 2/2003 (TRLMRL), acord que, conforme l’apartat k) de l’article 114.3 del TRLMRLC,
requereix que sigui adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
III. CONCLUSIONS
Per tot l’exposat, caldria proposar al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
Únic.- Suspendre pel termini d’un any l’atorgament de llicències urbanístiques d’edificació,
reforma, rehabilitació, d’ús, de canvi d’ús i instal·lacions d’activitats i d’altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial en l’àmbit a l’entorn de la
confluència dels carrer de Sant Anastasi i de Francesc Layret de Badalona. Aquesta
suspensió de llicències es tramita a l’empara de l’article 73 del TRLUC.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
Atès que aquesta aprovació requereix un quòrum de votació especial, s’ha emès informe
favorable per part del Secretària general, de conformitat amb l’article 179 del Text Refós de
la Llei municipal i règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003.
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 d’urgència al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER.- Suspendre pel termini d’un any l’atorgament de llicències i comunicacions
prèvies d’edificació, reforma, rehabilitació o enderroc de construccions, d’instal·lacions o
ampliació d’activitats i usos i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la
legislació sectorial, en l’àmbit a l’entorn de la confluència dels carrer de Sant Anastasi i de
Francesc Layret de Badalona, que conté les parcel·les amb número de cadastre: 71929.20
fins al 71929.24, 71929.64 i 72922 08. Aquesta suspensió de llicències es tramita a
l’empara de l’article 73 del TRLUC.
SEGON.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i donar-ne difusió
mitjançant un dels diaris de major circulació de la província.
SENYORA ALCALDESSA: Passo la paraula al regidor Lladó.
SENYOR LLADÓ: Bona tarda, recuperant el que hem comentat a la Junta de Portaveus i
també per la Ciutadania que està a la Sala o que ens segueix per l’streaming o per les
xarxes socials. D’una banda, la motivació de l’urgència crec que l’explica la pròpia
naturalesa del dictamen que portem avui a aprovar amb la qual la discreció diguéssim és
obligada i això explica que malgrat ser un expedient en qual treballaven des de feia uns
dies realment fins avui, doncs, no l’hem pogut comunicar amb els portaveus dels grups de
l’oposició. Molt breument, el que portem avui, és això un dictamen que determina la
suspensió de llicències en un àmbit que és un àmbit conegut, ben conegut, per tots els
ciutadans de Badalona són les façanes nord, les façanes de la carretera de la plaça de La
Vila que com sabeu i probablement patiu com a ciutadans. D’una banda, conformen un
conjunt estèticament i a nivell, doncs, en algun cas fins i tot de manteniment que es diu poc
en el que és una plaça o el que ha de ser una plaça, la plaça de La Vila, una plaça de
l’Ajuntament i, d’altra banda també sabeu que són unes finques que estan no alienades
correctament segons el vial que definia el planejament ja des de l’anys de final del 70 de
PGM i que després també es va a tornar a validar a finals dels 80 i per tant unes finques
ofegaven el pas del ciutadà en un àmbit, doncs, això de trànsit intens tant de vehicles com
de persones i per tant és un àmbit que a mi em consta que altres governs també havíem
sospesat en diferents moments fer algun tipus de planejament o de proposta de
planejament per endreçar i que per motius que desconec doncs finalment no es van portar
a terme o no van aconseguir portar-se a terme i que ara aquest govern, doncs, es proposa
fer, es proposa tramitar. En tot aquest conjunt de finques que aniríem per entendre’s des
d’allà on acaba l’edifici de la Sopera fins al Círcol inclòs l’edifici històric d’El Círcol, allò que
busquem n’aquí és una solució de conjunt, és una solució que per tant és això és una
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solució, no és tancar cap porta no és un no, si no que és una proposta que fem i que ens
agradaria, doncs, veure-la recollida per part dels propietaris de les diferents finques
d’aquest conjunt perquè junts poguéssim trobar una solució en la qual tant la Ciutat com els
legítims interessos urbanístics i immobiliaris de les persones que hi tenen alguna propietat
es veiessin respectats. El que volem, en definitiva és una Plaça de La Vila amb un
acabament final digne, que allò que proposem que també sigui possible perquè també una
de les coses que hem vist és que el Pla Especial de finals dels 80 que en principi preveia
doncs que aquí poc a poc progressivament hi haguéssim les propietats, realitzessin els
seus drets urbanístics i poc a poc les finques anéssim reculant després de més de 25 anys
veiem que això no ha passat. Per tant, allò que proposem, una de les coses que volem que
serveixi per desbloquejar i perquè en definitiva millorem en tot l’espai. El debat d’El Círcol
que sabeu que és un tema que ha estat en l’atenció mediàtica i també ciutadana el futur
d’aquesta entitat històrica i sabeu ben estimada pel municipi, d’alguna manera fa oportuna
l’operació però en realitat és una operació que té sentit amb o sense les recents noticies al
voltant d’El Círcol per aquest motiu d’una plaça de La Vila que no tenim ben acabada i que
no tenim ben definida i de fet la casa ja existia i existeixen diferents estudi, dictàmens,
doncs, que parlem de la necessitat d’abordar això d’una altra manera. El que no entenien
que no es podíem permetre es que es precipités una situació que es impedís fer aquest
tractament de conjunt de tota la façana nord de la plaça de La Vila. En tot cas, això que
proposem avui té aquesta fórmula de mà oberta, de convidar a totes que persones que
tenen els interessos basats en aquest casos en la propietat a trobar una solució que sigui
òptima per tots i que ens permeti tant a una banda com a l’altra, tant a l’interès públic que
entenem que és justificadíssim en aquest dictamen que us proposem com les propietats de
les diferents finques, doncs, que guanyem i guanyem. Per tant, tinguem aquesta millora
d’una plaça de La Vila com creiem que es mereix la ciutat. I finalment, també que en la
mesura del possible, i en la mesura que la definició del planejament i l’acord amb les
diferents parts també ens ho permetin i ens ho facin possible també el manteniment de
l’activitat cultural en el lloc on ara es desenvolupa. Per tant , a partir d’aquí,doncs, voluntat
d’arribar a acords, esperem que des de demà mateix, entenem que en un planejament
adaptat a les necessitats de la zona i posat al dia tots hi estem interessats tant nosaltres
com el Govern, i en aquest cas representar l’interès públic com la mateixa propietat com els
mateixos actors en aquest cas El Círcol i altres que hi puguin haver en el sector, tots estem
interessats en trobar una solució que desbloquegi una situació veritablement una anomalia.
I per tant, això és el que us portem a aprovació i resto a la vostra consideració per fer-me
preguntes o comentaris.
SENYOR SUBIRANA: Si, gràcies senyora alcaldessa, regidors i regidores i públic que ens
acompanya i que ens veu per tots aquests sistemes que ja s’han comentat. Avui, nosaltres
votarem a favor i votarem a favor malgrat que és una mesura que és d’un any perquè és
una subvenció de llicències que té un termini d’any. I, per tant, nosaltres des del nostre grup
el que reclamem és que aquesta diem mà estesa que fa el govern, doncs, es compleixi
perquè puguem participar els grups, almenys el nostre, i hauríem de ser tots, dons, en
aquest futur planejament donada la situació com deia el regidor oriol, emblemàtica més allà
del que representa o del que pot representar l’espai cultural i el propi Círcol Catòlic a la
ciutat. Doncs, el que significaria aquest tall urbanístic que dotaria a la ciutat i al centre de
Badalona d’una imatge i d’una visió totalment diferent. Nosaltres, el que reclamen és això
que es tinguin en compte més enllà de la premura de temps, per tant que aquest Govern no
s’adormi amb aquest tema perquè crec que és important per les dues coses que hem
comentant , i estarem nosaltres a temps i necessitaríem la complicitat per tenir tota
informació respecte a aquest tema. Donat que jo avui ho he dit a la Junta de Portaveus,
doncs, que teníem algun perill de que la comunicació sortís més enllà de que la
comunicació ha sortit hi ha antecedents de l’anterior Govern del Polígon Can Ribó que
malgrat que hi havia alguna llicència presentada es va poder fer el que s’ha fet avui,
nosaltres estarem a sobre i donarem suport si això es tira endavant amb les condicions que
hem dit.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Voy a explicar el voto en contra de Ciudadanos al proyecto,
tengo que decir que esta mañana mi voto hubiera sido una abstención pero la nota de
prensa que ha salido esta tarde del Ayuntamiento perjudica ese voto de abstención será en
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contra por lo que voy a decir ahora. Creo que lo que hace retrasar la solución al Círcol, es
decir, el problema es que posiblemente no se puedan quedar en el mismo edificio por el
coste que tiene, retrasa la solución para El Círcol. Y por otro lado, el de dudosa legalidad y
puede ser que nos cueste dinero al Ayuntamiento porque aquí bien dice en el informe
técnico el Plan de Ordenación que ya existe ya prevé que cuando haya una obra nueva se
ceda el vial correspondiente para la calle Francesc Layret, por tanto, el objetivo que se
explica ya está recogido en el nuevo Plan de Ordenación, entonces no se puede hacer un
dictamen a propósito de un caso concreto. Y pudiera ser que los afectados en este caso
interpusiesen cualquier demanda al Ayuntamiento y saliéramos perjudicados, por ese
motivo pienso que hay que solucionar el problema del Círcol pero no podemos hacer un
dictamen a propósito de un tema concreto.
SENYOR GARCIA ALBIOL: Gràcies, senyora Sabater. Anem a veure, nosaltres volem
demanar al govern de Badalona la retirada immediata d’aquest dictamen. Portar un
dictamen com el què avui ens estant presentat d’una suspensió de llicències, el què això
implica, amb la transcendència que té i parlant de l’àmbit que estem parlant amb
amagatotis, a corre-cuita, amagat dels grups polítics on no s’ha informat absolutament de
res, accepte aquest matí a la reunió de la Junta de Portaveus i a on a les sis menys d’un
minut cap dictamen ni cap informació havia arribat als grups polítics, cap ni una a nosaltres
ens sembla que és del tot inadmissible. Nosaltres no entrarem en el fons de la qüestió de si
és o no necessària, si és un projecte que prima l’interès particular o si és un projecte que
prima l’interés global de ciutat, ara no volem entrar en aquest debat. El que si li diem és que
és el primer cop que nosaltres recordem i com a mínim a l’anterior legislatura no hi havia
succeït mai que una suspensió de llicències es porti d’amagatotis com la que s’ha portat. I
no estem plantejant en aquest moment un tema que sigui estrictament urgent i
necessàriament urgent per portar-lo que aquests moments. Si estem parlant d’un
planejament que fa 35 anys que està aprovat, doncs, dic jo que no vindrà d’una setmana
més o d’un mes per explicar-ho als grups i consensuar-ho com havia fet amb l’anterior
legislatura. A mi hem sorprèn que el Govern que li agrada presumir de participació i li
agrada presumir de transparència ens porti un dictamen urbanístic com el que avui estant
portant de la manera que ho estan fent. A l’anterior legislatura que jo recordi es va dur a
terme l’aprovació de 4 o 5 suspensions de llicències, una que feia referència als oratoris a
tota la ciutat, una altra a la prohibició d’instal·lar de suspensió de llicència prostíbuls a la
nostra ciutat. I després, els centre de cànnabis i en tots i cada una de les suspensions que
els vam dur a terme, repeteixo, en totes i cada una de les suspensions que els vam dur a
terme sempre s’informava prèviament als grups polítics. Anterior a la Comissió Informativa,
en la majoria dels casos però necessàriament informats a la Comissió Informativa, perquè
els grups poguéssim dir la seva i alguns hi estaven d’acord i altres no, però existia
participació i existia una forma d’actuar transparent a on en el període que anava des de la
Comissió Informativa fins a la celebració dels Plens qualsevol ciutadà de Badalona tenia
dret de dir la seva. En aquests moments vostès estant actuant d’una manera que ens
sembla totalment injustificable, que des del Partit Popular de Catalunya no podrem admetre
i li demanaríem per no portar a interpretacions legitimes que són les que es poden portar
una part de la població i que apuntava el representant de Ciutadans. Els hi demanem que
perquè tot quedi clar, perquè els grups polítics podem conèixer de primera mà i en detall el
dictamen i la proposta que vostès presentin que retirin aquest dictamen, que si volen
convoquin un ple extraordinari dins d’una setmana, dintre de quinze dies, ens ho expliquem,
ens ho ensenyem i probablement puguem estar d’acord. Ara bé, si vostès segueixen amb
aquesta voluntat de portar les coses d’aquesta manera, negant la participació i negant la
transparència, ja no als ciutadans si no als representants legítims d’aquest ajuntament ens
veurem forçats a votar en contra. Per tant, els hi demano que acceptin la proposta de retirar
el dictamen.
SENYOR LLADÓ: Si, no sé si hi ha alguna pregunta més? A veure vaig per parts, començo
per les paraules del regidor Garcia Albiol, a veure no sé la ciutadania pot pensar que això
ho hem portat i que ho acabem de conèixer ara mateix, i això s’ha parlat abastament i hem
respost les preguntes que se’ns han fet del tema fa unes hores, fins i tot,doncs, el regidor
de Ciutadans ens ha demanat una documentació que ara en el mateix moment li he donat.
Demanem disculpes i us demano disculpes si pots ser hagués tocat fer-vos una informació
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més dintre del mateix dia però en tot cas ho hem comunicat a la Junta de Portaveus i hem
estat l’estona que ens heu requerit responent les preguntes que ens heu fet i per tant la
voluntat, doncs, d’explicació ha estat total. Deixeu-me tornar a dir una cosa que he dit al
principi, la mateixa naturalesa d’allò que ens proposem avui ens porta a aquesta prudència
als casos que ha citat el regidor Albiol , jo crec que són una mica diferents, en aquest cas,
aquí hi ha una vessant immobiliària que fa especialment necessària aquesta necessitat de
discreció, però insisteixo en un format legalment establert com una Junta de Portaveus en
la qual a més amés jo he demanat assistir tot i que no sóc portaveu, doncs, especialment
per explicar de primera mà i per respondre totes les preguntes, doncs, hem estat l’estona
que els grups de l’oposició han volgut i entenc que amb necessitat. I la informació aquí l’ha
demanat, doncs, se l’hi ha donat i si això no ho hem fet abans ha estat per aquest motiu. Jo
crec que hi ha una cosa que no ens convé fer ara, que es precisament retirar aquest punt
havent desvetllat aquest dictamen, això si que crec que no és ni prudent ni és convenient
per al ciutat. Respecte al que comentava el regidor de Ciutadans, si això és o no és una
solució única, una solució a mida, jo crec que és una solució demanada i crec que fins i tot
consensuada per bona part dels partits polítics de la ciutat en termes d’allò de memòria
històrica, fins i tot per una part, de la majoria de la ciutadania que reclama que fem alguna
cosa allà. Per tant, és una solució que busca atendre a un problema, que és un problema
que va de La Sopera fins al Círcol amb una vorera que ofega el pas dels vianants amb els
problemes de seguretat i de comoditat que són prou coneguts i que a més a més aquesta
solució global que es planteja en termes globals, i que a més a més crec que hi ha un
consens de que calia i cal intervenir en aquest sector que està perfectament definit i que a
més a més és perfectament visible aquesta solució global també ens ajuda a adreçar una
solució específica d’un cas concret, però en tot cas és una cosa que per mi és conjuntural,
és secundària. I finalment, el que comentava si això es pot o no pot portar algun tipus de
demanda, evidentment és un tema que hem sospesat que hem estudiat amb els
departaments jurídics, no és la primera vegada que es fa una suspensió de llicències, per
tant és una figura coneguda pel propi Ajuntament, i en aquest cas, doncs, dir que és una
mesura prevista perfetament definida i estipulada per la legislació i que no genera
indemnització, per tant en principi no estaríem en aquest risc i torno a insistir en el que he
dit al principi, entenem que és una proposta que fem, que és una proposta per solucionar i
per trobar un element de desbloqueig en el qual la ciutat guany i tots els actors implicats en
aquest sector, doncs, també tinguin el seu guany no és tancar la porta a res, no és res que
entenem que sigui en negatiu, que sigui a la contra, al contrari, busquem una manera de
desbloquejar un tema històric,entenem.
SENYOR FALCÓ: No sé si hi ha un segon torn? Obrim el segon torn, entenc.
SENYORA ALCALDESSA: Sí.
SENYOR FALCÓ: Bé,sobre aquesta qüestió per completar la intervenció que hem fet
primer com a grup municipal, a mi m’agradaria posar de manifest que em sembla que és
probable que aquesta sigui una suspensió de llicències que l’Ajuntament hagués pogut
escometre amb anterioritat, en l’anterior mandat per exemple o en l’anterior i que en tot cas
aquesta és una qüestió que balla a l’entorn del que és l’agenda política de Badalona, des
de fa molts anys i no hem estat capaços de posar-lo a l’agenda. Per tant, jo ni que sigui
segurament tard jo ho celebro que hi estigui a l’agenda perquè és una manera d’intentar
escometre una qüestió que per mi és conceptual. Des del nostre punt de vista, el centre de
Badalona, aquest centre antic, aquest centre vell, té una virtualitat que no voldríem que es
perdés, té un conjunt de caràcter cultural que ve del passat Societat Coral La BadalonenseCírcol Catòlic i s’entronca en el present més recent de l’actuació pública que des de l’any
79 ha anat fent la ciutadania a l’entorn del que són els nous equipaments culturals, la
recuperació del Zorrilla o el Teatre Principal. Per tant, tenim un petit mapa, un petit cosmos
de caràcter cultural el qual he sabut posar la cirereta del centre cultural del Carme molt a
prop del Museu que li dóna a aquest centre una personalitat cultural que em sembla val la
pena que no ens resignem a perdre. Des d’aquest punt de vista i entenem els temors que hi
pugui haver-hi per part d’algun grup municipal en relació a si ens podem demandar o no en
la meva opinió és difícil que ens puguin posar una demanda de danys i perjudicis perquè
en aquests moments no hi ha sobre la qüestió concreta del Círcol Catòlic que és la que en
el fons de la qüestió estem posant a debat per mi és la cirereta de tot plegat, per mi és la
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palanca de canvi que ens fa reflexionar sobre l’entorn conjunt, però no és la qüestió
fonamental que s’aborda des d’aquest punt de vista. Jo crec que el fet que no hi hagi una
llicència entrada ni una signatura feta i ferma de traspàs de la propietat, de la propietat
actual del Círcol cap a una altra fa que nosaltres en aquest moment tenir el dret com a
ciutat com a ple de l’Ajuntament de reflexionar si tot això que deia al principi té sentit o no té
sentit, per mi en té molt de sentit i per tant jo crec que ha de ser possible primer aflorar qui
és o qui són els que hi tenen interessos darrera d’aquesta promoció de Sol Residencial que
evidentment està qualificada de sòl residencial i amb aquesta decisió que es pren avui no
se’ls hi ha anul·lat pas, ni se’ls hi treu pas, ni se’ls hi expropia pas. En tot cas, és un
reconeixement que hi ha urbanístic d’una realitat que nosaltres hem de poder modificar via
diàleg i via negociació amb la propietat que jo crec que hi ha d’haver-hi formes de tirar-la
endavant. Per tant, des d’aquesta perspectiva de la mateixa manera que vam fer pisos
turístics, que vam fer oratoris, o que vam fer en aquest cas la qüestió del prostíbul del
Polígon de Can Ribó, en aquell cas si, tenim un contenció perquè hi havia una llicència
entrada i en tràmit, em sembla que val la pena que més enllà d’aquestes qüestions, doncs,
afrontem de fons un debat important que és com volem que sigui el centre de Badalona. Si
volem que sigui, cada vegada més,doncs una qüestió residencial o si volem mantenir un
cert caràcter de combinació mixta i privada del que és la tradició de la ciutat de molts anys
endarrere en la incorporació dels motors públics que han permès que tinguem en aquests
moments dos teatres de caràcter privat o dos sales de caràcter privat i dues de caràcter
públic.
SENYOR MAÑAS: Si, escolti, jo els hi volia fer una reflexió, la suspensió de llicències és un
instrument que s’utilitza a molts ajuntaments tant de Catalunya com de l’Estat Espanyol i
que es correspon que s’utilitza precisament en aquells ajuntaments que en matèria
urbanística volem tenir la iniciativa de la planificació urbanística de la ciutat. Si aquest fos
un govern municipal que el que fes els seu regidor d’Urbanisme i al seu govern municipal
fos única i exclusivament aprovar de forma acrítica totes les llicències d’acord amb el
planejament que li siguin entrades per finestreta municipal no haguéssim portat aquesta
suspensió de llicencia avui al Ple. I sabem de què estem parlant, podem comparar aquesta
forma d’actuació a com es desenvolupaven el projectes urbanístics que entraven les
llicències els privats el mandant anterior. S’aprovaven totes, venien a Ple sense cap mena
de debat i sense cap mena de requeriment municipal ni de planificació. Que vol fer el
govern amb aquesta suspensió de llicencies? Una cosa que jo crec que podem compartir
tots els grups municipals, volem tenir una ordenança figurativa al voltant del que són les
façanes de tota la façana nord de la Plaça de La Vila, o sigui des de l’edifici del Royal fins al
edifici del Círcol Catòlic? Volem tenir una ordenança figurativa del que és la façana de la
nostra principal plaça i centre de la ciutat? Volem seguir mantenir una façana nord de la
plaça de La Vila on un seguit de locals els comerços tanquen i obren amb una periodicitat
molt diferent del que fan a la resta d ela ciutat perquè segurament la configuració física de
la vorera no fa prou atractiu aquests baixos. Volem seguir tenim a la plaça de la Vila un
edifici que amenaça runa i que l’administració municipal mai a pres cartes sobre aquest
aspecte que és l’edifici que està situat just enfront de l’edifici del Círcol Catòlic i que té un
popular baix, un popular bar en els seus baixos?. Aquest Ajuntament el que vol es posar
sobre la taula, amb els privats que tenen els seus legítims interessos totes aquestes
qüestions sobre la taula. I a partir d’aquí, definir quines unitats d’actuació fem?, definir
quins equipaments conservem o no en aquest àmbit, definir que fem amb els baixos
d’aquests edificis perquè a mi em sembla que estan en un espai molt emblemàtic i que val
la pena una reflexió sobre quin tipus d’actuació volem tenir perquè configurarà el futur de la
plaça de La Vila i sobretot, en el que es molt important definir un única ordenança figurativa
sobre qualsevol projecte urbanístic que es pugui desenvolupar en aquesta part d ela
Façana. Aquest Govern porta la suspensió de llicencies per fer això i jo li dic senyor López
que és del tot improbable que en aquest moments cap propietari del sector pugui entrar una
demanda a l’Ajuntament, perquè no hi ha cap petició de llicències ni d’obres entrada en
aquests moments a l’Ajuntament. La suspensió de llicències si m’equivoco em corregirà el
senyor Lladó té un termini màxim d’un any, crec. Per tant, en el termini màxim d’un any
l’Ajuntament i aquest govern municipal d’acord amb els grups municipals i d’acord amb es
privats que hi tenen interessos haurà de port en aquest Ple municipal una proposta de
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desenvolupament d’aquest àmbit, per tant jo els hi demano reflexionar perquè sembla que
la proposta que avui es portava el regidor d’Urbanisme és realment una proposta molt
assenyada.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Yo quiero aclarar solamente que estoy de acuerdo en
realizar un plan de ordenación de al zona, estoy de acuerdo en proteger los bienes que
puedan existir, estoy de acuerdo en hacer una plaza de La Vila más transitable, lo que no
estoy de acuerdo es con este dictamen. El problema del dictamen, del dictamen que se
presenta y del informe que se presenta, y la nota de prensa que se acaba de hacer hoy es
que se asocia ese dictamen a un caso concreto. Yo creo que eso nos perjudica como
ayuntamiento y puede hacer que incluso nos pueda suponer algún tipo de procedimient,
entonces para prever eso yo creo que lo que se debería haber hecho es presentar un
informe donde además de citar lo que se ha citado es citar el conjunto y se propusiese
como ha dicho el regidor, mejorar las fachadas, ampliar a la acera, y eso no se ha hecho.
Yo lo que me temo es que este informe, es que este dictamen no está correctamente
elaborado y por eso mi voto es contra. No voto en contra de proteger un bien cultural al
contrario, no voto en contra de un plan de ordenación de la zona la plaza de La Vila, estoy
a favor.
SENYOR GUIJARRO: Sí, una miqueta, jo crec que està tot dit i pel que hem pogut polsar
crec que en el fons del dictamen que se’ns presenta estaríem tots els regidors i regidores
d’acord, si que és cert que a vegades les formes són important. Aquest matí se’ns ha
presentat a la Junta de Portaveus aquest dictamen, se’ns ha demanat discreció perquè si
que coincidim que la tenia i si que és veritat que quan aquestes coses es parlen s’han
cuidar una miqueta les formes. Nosaltres estarem a favor d’aquest dictamen, però per
exemple no ens agrada, jo comentava al regidor López trobar-nos una nota de premsa
anunciant que es farà quelcom que encara hem d’aprovar en aquest Ple i que se’ns ha
demanat que fóssim curosos amb la informació, crec que són coses que s’han de cuidar
perquè al final tots partícips d’aquestes coses sobretot de les coses que es pacten a Junta
de Portaveus. Reiterar la nostra posició favorable però si que recollir una miqueta les
paraules del regidor Subirana i és que és una cosa prou important per tal que tots els grups
podem participar de la definició d’aquest planejament i endavant es faci d’una forma més
participativa.
SENYOR GARCIA ALBIOL: Després d’escoltar les dues intervencions del Govern, els hi
tinc que dir amb tot de respecte però amb molta sinceritat que em sembla que han intentat i
especialment vostè senyor Lladó justificar el injustificable. Com s’atreveix a dir que s’ha
comunicat i s’ha parlat amb els grups. El que ha fet vostè avui poques hores abans del Ple,
és a la Junta de Portaveus que no és l’òrgan de consulta dels projectes urbanístics informar
als portaveus sobre un dictamen que portaven a les poques hores, i es que a sobre s’han
compromès a fer arribar la informació als grups municipals abans del Ple i a les sis menys
un minut no hi havia arribat al grup com a mínim del Partit Popular ni un sols document, la
premsa si però al grup municipal del Partit Popular no hi havia arribat ni un sol document i
vostès pretenen que nosaltres accepten que portin una proposta amb les formes i amb les
maneres que avui ens ho presenten. I diuen no, és que clar com que aquest és un projecte
que s’ha de portar amb molta discreció, en aquest Ajuntament sempre s’han portat
projectes amb molta discreció i s’ha parlat prèviament amb els grups polítics, s’ha explicat
la situació i sempre o gairebé sempre hi hagut un pacte de respecte per no perjudicar a
l’Institució, en aquest cas com a mínim es podria haver fet el mateix. I torno a repetir no
crec que sigui tan urgent portar-lo de la manera que vostès ens ho plategen en aquests
moments. El senyor Mañas que ens té acostumats a parlar sense saber el que diu moltes
vegades o mentint aposta, ha senyalat aquest Govern és diferent a l’anterior perquè en la
forma inclús de tramitar els projectes urbanístics. Jo els hi vull recordar que l’anterior
govern era un govern en minoria i que tots el projectes urbanístics s’han tirat endaavant a
l’anterior legislatura, tots han necessitat el suport con a mínim d’un partit polític. I en el 80%
del casos tenia el suport de més d’un partit polític, perquè hem de recordar que qualsevol
projecte urbanístic que es porta a aprovació de la ciutat no val l’abstenció dels grups si no
que es necessita una majoria absoluta, i en l’anterior legislatura tots els projectes han tirat
endavant. I projectes que en l’anterior legislatura per exemple, no hi era Esquerra
Republicana o no hi era Guanyem, però si que estava Iniciativa per Catalunya, que
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mostrava la seva actitud ferotge en contra del projecte urbanístic com pugui ser per
exemple el Canal del barri del Gorg i que es mostraven en contra i que eren molts durs i
que l’aturarien. La realitat es que segueix tirant endavant, perquè? Perquè són els projectes
per a la Ciutat, però el que passa que com els presentava el Partit Popular fa vuit mesos
eren dolents i ara són tan bons que es tiren endavant. O el Camp de Futbol per exemple si
no recordo que també Iniciativa per Catalunya no hi va donar suport, i aquest projecte de
l’anterior Govern, doncs, ara el Govern tirar endavant i avui ens presenta la aprovació de la
visera i a nosaltres ens sembla molt bé, però l’únic que demanem és una mica de
coherència i nosaltres no farem com feien alguns de vostès de perquè ho presenten el
Govern i un està a l’oposició votar-hi en contra. No, nosaltres en aquest tema no ens hi
pronunciarem però si que els hi diem que creiem que la manera que ho presenten és del tot
inamissibles i una última qüestió senyors del Govern i especialment al senyor Mañas diu en
aquest àmbit no s’havia actuat i ha fet referència inclús hi ha un edifici on està el bar Serra,
que està en un estat lamentable, la façana, i és veritat però ha tornat a mentir, vagi demà
els expedients i veure que l’anterior Govern en el propietari per mantenir la façana com
l’estava mantenint de perillosa li va posar una multa, em sembla li vam posar de 30.000 a
40.000 euros per l’estat de deixadesa en que es trobava. Per tant, li demano que una
vegada més deixi de mentir, siguin una miqueta curosos, siguin responsables, presentin les
coses com corresponen i crec que si ho fan d’aquesta manera hi podem sortir guanyant
tothom. Per tant, els hi tornem a demanar la retirada d’aquest dictamen i si al final,
equivocadament crec, volen seguir endavant el vot del Partit Popular de Catalunya serà un
vot en contra.
SENYORA ALCALDESSA: Mireu, per anar tancant l’estona de debat,per al·lusions donaré
la paraula el regidor Mañas i al regidor Lladó i passarem a sotmetre’l a votació.
SENYOR MAÑAS: Si només per al·lusions amb molta gravetat, perquè ja no parlaré del
dictamen parlaré de la intervenció del senyor Albiol, per parlar de la veritat. El mandat
anterior en aquest Ple no va haver-hi cap votació sobre el Canal, cap ni una, i les actes del
Ple es poden repassar. En aquest Ple, el mandat anterior no es va produir cap debat públic
sobre el Canal del Port i les actes del Ple qualsevol les pot repassar, sobre el Camp del
Futbol vam votar a favor. Li posaré un exemple d’un expedient que vam votar en contra,
sap de que vam votar en contra senyor Albiol? D’un conveni que va fer urbanístic, que va
fer vostè en una empres que es deia Eurostanding on vostè els hi va permutar uns terrenys
a la muntanya amb sòl forestal, amb una empresa que els hi va requalificar com a industrial
i en menys d’un any aquesta empresa ja se’ls hi ha venut en una altre privat. Fem real allò
que li vaig dir en un pel, que vostè li estava regalant quinze milions d’euros a una empresa
privada. D’aquell conveni d’Eurostanding si que li vaig votar en contra.
SENYORA ALCALDESSA. Hauríem d’anar tancant temes. Centrar-nos en el tema que és
urgent que és el debat, senyor Lladó si us plau.
SENYOR LLADÓ: Bé, jo crec que en política i també i especialment en política municipal
que és la que ens ocupa jo crec que està bé ser autocrític i demanar disculpes quan toca.
Avui s’han donat totes les explicacions, jo crec que era l’espai oportú a poques hores del
Ple era la Junta de Portaveus, ens ha semblat que era interessant, doncs, aprofitar que ja
tenim els portaveus convocats i ha assistit en aquest cas el regidor amb responsabilitat, en
aquest cas, amb responsabilitat en l’àmbit d’urbanisme, se’n donat totes les explicacions
que s’han demanat per part de l’oposició i aquí s’havia demanat,doncs, aquesta informació
se’ls ha donat allà mateix en mà. Quan he demanat disculpes crec que tocava en aquest
espai, precisament, doncs explicar que tenien l’intenció de fer una comunicació a la
ciutadania, que si us la llegiu veure-ho que és molt neutra, que és molt explicativa, que s’ha
fet també en un moment atès la importància del tema o el seguiment ciutadà al voltant
d’aquest tema i sembla que era important comunicar-ho i comunicar-ho de primera mà.
S’ha fet molt pensadament, quan ja estava tancat l’horari d’atenció al públic, per tant per
evitar alguna entrada al registre d’algun tipus de documentació, però és veritat que avui en
Junta de Portaveus, doncs, hagués estat bé comunicar-ho i per tant a mi no em fa res i ja
ho veureu que ami no em fa res de demanar disculpes quan toqui. Només una consideració
d’un cosa que ha dit el senyor Juan Miguel amb bon criteri però li explicaré una mica la raó
que ens ha portat, ell ha comentat que aquell dictamen, doncs, no explicava que es volia fer
i això és així perquè aquest dictamen el que fa és definir un àmbit i definir una figura de la

Ple. Acta sessió núm. 1 de 26-01-2016

61

Secretaria General

qual ens dotem que com deia el regidor Mañas és per un any tot i que és prorrogable en el
cas que tramitem, que fem ja l’aprovació inicial d’aquest canvi de planejament. Però en tot
cas, el dictamen que avui aprovem no vol prefigurar la solució d’aquest àmbit, precisament
perquè hem dit això, que volem que tinguem un espai, un espai tranquil, tot i que un any
passa molt ràpid en tramitació urbanística, però en tot cas un espai mínimament tranquil en
el qual tinguem garantida la iniciativa municipal que des del Govern fem extensiva a tots els
grups de l’oposició i també amb els actors, doncs, implicats en aquesta operació.
SENYORA ALCALDESSA: Molt bé, doncs, posats tots els elements en aquesta deliberació,
escoltats les vostres opinions, seria el moment ja, tot i que crec que ja heu manifestat el vot
si no m’equivoco el Partit Popular votaria en contra, Ciutadans votaria també en contra,
Partit Socialista votaria a favor, Convergència i Unió a favor i els partits del Govern votarien
a favor. Per tant queda aprovat. Ens tocaria entrar ja a la part de Control i Fiscalització dels
òrgans de Govern i aquí a l’hora de les Mocions hem de fer esment d’una moció que es
retira i una moció que hem de votar la seva urgència d’incorporar-la. Senyora secretària, si
us plau.
Votació
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.
En contra 11, dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos) i Partit Popular.
II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
Mocions dels Grups Polítics Municipals
L’alcaldessa dóna la paraula al portaveu del grup municipal del Partit Popular a l’objecte
que justifiqui la inclusió de la moció “de suport a la Guàrdia Urbana de Badalona i per a la
no criminalització de les policies locals”, a la part de control d’aquest Ple.
SENYORA ALCALDESSA. Sobre la urgència d’aquesta moció?
SENYOR SUBIRANA: Nosaltres la urgència la votarem en contra.
SENYORA ALCALDESSA: Alguna altra manifestació de vot?
SENYOR FERNÁNDEZ: S’havia acordat una altra cosa a la Junta de Govern, s’havia
acordat...
SENYORA ALCALDESSA: Que l’acceptàvem.
SENYOR FERNÁNDEZ: Exactament.
SENYORA ALCALDESSA. En tota cas, aquí, un aclariment, d’acord, nosaltres hem acordat
a la Junta de Portaveus que acceptàvem aquesta moció per tot el que hem debatut i perquè
era un canvi, una moció que es canvia. Hi ha una que surt a l’ordre del dia, que és la que
s’havia portat en el seu moment, dins del termini, i que després aquesta moció ha canviat i
canviat fins i tot de títol i de contingut. Però hem acordat això però el que passa que des
d’un punt de vista formal, en tot cas potser l’hagués hagut d’explicar així, ara l’han presentat
al Ple, presentada en aquest punt. Des de la Secretaria, se m’insisteix i se m’informa
degudament que des del punt de vista formal, com que l’ordre del dia ja havia estat publicat
amb aquesta moció diferent, s’ha de formalitzar la incorporació d’aquest punt que ja no es
poder entrar en l’ordre del dia perquè s’ha acordat avui, d’acord. Per tant, el què estem fent
és una formalitat, d’allò que avui a la Junta de Portaveus que ja ens hem posat d’acord que
si que acceptàvem aquest canvi de moció malgrat que canviava en títol i en contingut, hem
acordat que l’incloíem però s’ha de fer la votació formal perquè sinó no es pot fer la
modificació a l’ordre del dia.
SENYOR SUBIRANA: Anem a veure, no repetiré el que he dit a la Junta de Portaveus
perquè crec que els portaveus i els que no eren portaveus, ja he explicat el meu
posicionament, que nosaltres accepten aquest canvi no vol dir que estigui a favor jo de
votar la urgència. Jo he manifestat, perquè estava en contra, perquè creàvem un precedent
i perquè cada Junta de Portaveus i perquè cada Ple tenim precedents diferents, jo he
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acceptat que hi entrés, i una altra cosa és que jo estigui a favor o en contra de la moció. I
estic en contra de la urgència que és el què jo he manifestat ara. No estic en contra de què
no entri o que vingui al Ple, jo he manifestat que vingui al Ple enlloc d’una una altra, però la
votació és una altra cosa que no té res a veure amb el que jo hagi manifestat avui, que jo
estava a favor de canvi de moció com un canvi de cromos.
ALCALDESSA: Alguna altra consideració, alguna abstenció o vot en contra. Per tant,
s’aprova la incorporació d’aquesta nova moció a l’ordre del dia i la eliminació de l’anterior,
d’acord?
El Ple aprova per majoria absoluta la procedència del debat, tot d’acord amb l’article 36 del
vigent Reglament Orgànic Municipal.
1. Moció que presenten tots els grups municipals de suport a la Plataforma ciutadana
per a la conservació de les tres xemeneies.
Atès que el passat 28 de setembre de 2015, l’ajuntament de Sant Adrià va aprovar per
unanimitat un dictamen amb els acords següents:
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 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.
Atès que el passat 24 de novembre de 2015 l’Ajuntament de Badalona va aprovar 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. amb 17 vots a favor dels
grups municipals de Ciutadans, 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 10 vots en contra del grup municipal
del Partit Popular,
Atès que el passat 30 de novembre de 2015 es va presentar, i aprovar, a l’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs, una moció per evitar l’enderroc de les estructures que resten de les 3
xemeneies que literalment diu el següent:
PER EVITAR L’ENDERROC DE LES ESTRUCTURES QUE RESTEN
DE LES 3 XIMENEIES
Atès que ENDESA ha presentat el projecte d’enderroc de les estructures que resten de les
3 Xemeneies i de l’edifici de turbines de la Central Tèrmica de Sant Adrià de i Badalona i
Atès que ENDESA ha presentat un recurs contra la moratòria d’un any.
Atès que no hi hagut voluntat política per part de les administracions de protegir la central
tèrmica amb una declaració legal de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) en les dues
ocasions (2003 i 2012) que han tingut per fer-lo i que fins ara no han fet res efectiu per
donar compliment a la voluntat de conservació expressada per la ciutadania a la consulta
ciutadana de 2008, situació que ha comportat la pèrdua irreparable d’importants elements
patrimonials.
El Ple Municipal aprova els següents
ACORDS:
Primer.- L’acceleració de la tramitació de l’expedient d’Urbanisme núm. 33/2015 que faci
efectiva la declaració del tema que queda de l’antiga tèrmica com a Bé Cultural d’Interès
Local (BCIL).
Segon.- Suport a la reivindicació de la Plataforma per a la Conservació de les 3 Xemeneies
en la demanda d’immediata convocatòria de la Comissió Ciutadana de treball del Front
Litoral que doni inici al procés participatiu compromès tal i com marca la normativa vigent.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acords a ENDESA, al Consorci del Besòs, als Ajuntaments
de Sant Adrià de Besós i de Barcelona, a l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona, a la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya, a la Federació d’Associacions de Badalona, a la Plataforma per
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a la Conservació de les Tres Xemeneies, al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica , a
l’AMCTAIC (Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i Arqueologia Industrial de
Catalunya), al TICCIH Espanya (Comite Internacional per la conservació i defensa del
Patrimonio Indústrial), a l’ERIH (The European Route of Industrial Heritage) i a l’E-FAITH
(the Eupean Federation of Associations of Industrial amb Technical Heritage).
Per tot el que s’ha dit, els grups municipals Socialista, de Convergència i Unió, d’ICV-EUiA,
del Partit Popular, d’ERC-Avancem-MES, de Guanyem Badalona en Comú i de CiutadansC’s de l’Ajuntament de Badalona, recolzem la moció que es va aprovar a l’Ajuntament de
Sant Adrià de Besós i sol·licitem al ple l’adopció dels següents
ACORDS
1. Traslladar a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besos i als seus grups municipals, l’acord dels
grups municipals de l’Ajuntament de Badalona donant suport a la Moció i al Dictamen, que
van presentar per declarar com a Bé Cultural d’interès Local les construccions de les tres
xemeneies i l'edifici de la sala de turbines de l'antiga central tèrmica.
2. Donar recolzament a la Plataforma Ciutadana que participa activament per la
conservació de les tres xemeneies de la Central Tèrmica de Sant Adrià de Besòs i
Badalona.
3. Donar trasllat d'aquests acords a ENDESA, al Consorci del Besòs, a l’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs, a l'Oficina de Patrimoni Cultural de Diputació de Barcelona, a la
Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya,
a la Federació d'Associació de Veïns de Badalona, a la Plataforma per la Conservació de
les Tres Xemeneies i a l’AVV del Front Marítim.
SENYORA ALCALDESSA: Molt bé, aquesta poció està vinculada amb una paraula
demanada pels membres de l’Associació de Veïns Front Marítim, per tant si us plau.
Senyora Núria Fernández Soler / Senyor Eloy Valentín Campo en representació de
l'Associació Veïns Front Marítim. Assumpte: Moció de suport a la Plataforma
ciutadana per a la conservació de les tres xemeneies.
SENYOR VALENTÍN: Bona tarda, mireu el meu nom és Eloy Valentín sóc de l’Associació
de Veïns del Front Marítim i porto el tema del càrrec de Medi Ambient. Principalment, són
dos temes; el tema dels dipòsits pluvials que ja ho parlarem en un altre moment i el tema de
les xemeneies. Mireu, pensem que l’associació de veïns és un petit engranatge en totes les
forces i tots els actors que hi ha en aquest tema. Llavors havíem pensat que l’únic que
podríem fer és aportar-ho. Per això, ho dividirem en quatre punts. Primer la marca, segon
les sagrades xemeneies, tercer els actors principals i quart el futur de la zona. La marca, tot
el què ens envolta té marca, un mòbil,un refresc, un cotxe i us posaré un exemple, quan
compres un cotxe d’un cost de 20.000 euros, té una despesa de 800 euros en publicitat, vol
dir que la marca és important, molt important. Barcelona té vàries marques, la Sagrada
Família és una d’elles, hi ha un estudi que aquesta marca li dóna el valor de 90.336.000
euros, l’impacte econòmic, bé, Badalona també té algunes marques: l’Anís del Mono, el
Pont del Petroli, la Tugsal, la Festa del Dimoni, la Festa Medieval, que a més la fa Núria la
meva dona. El desembarcament Pirata, la Penya i el Museu Romà etc. Les sagrades
xemeneies es veuen de lluny, a l’arribar en avió és el primer que és veu, forma part de les
Squared Labs de la ciutat. Si li preguntes a un antropòleg et dirà que és tòtem, és alguna
cosa que marca el territori, és únic i no hi ha un altra igual a la zona, marca una frontera
entre la costa i la terra, és un símbol identitari. Com tercer punt, per posar llum, direm els
actors principals, FECSA-ENDESA va comprar a Costa Agrícola els terrenys i durant 110
anys els ha explotat ha obtingut grans beneficis de la zona. Ara declara, l’any 2005 un
benefici de 1740 milions d’euros, un 17% més que l’any passat, per tant li demanem un
tracte amable. Altres actors de la zona són els terrenys que estan al costat que són dels
bancs, que voleu que us expliqui dels bancs. La zona un gran endoll per generar activitat
econòmica. Estem d’acord amb pisos, hotels, empreses de noves tecnologies, ens sembla
bé. S’ha de controlar la densitat, que hi arribi el tramvia i ara que hi ha espai que es
projecte el dipòsit pluvial. I per últim i quart, el futur de al zona, durant un temps ha estat
una barrera que ha ocupat el front marítim, s’ha de recuperar l’espai públic amb el procés

Ple. Acta sessió núm. 1 de 26-01-2016

64

Secretaria General

participatiu. Hi ha un estudi d’uns arquitectes alemany, en el què proposen fer un jardí
botànic, també hi ha altres ofertes d’un centre d’interpretació de noves energies, bé el que
abans era un Museu, hi ha una ascensor amb el qual es pot pujar a la part de dalt de les
xemeneies. I ja per acabar, tots hem vist les inversions en el Baix Llobregat, demanem una
gran inversió al Barcelonès Nord, és just. Us agraeixo a tots haver-me escoltat i només
després un petit comentari, no ens va arribar per part de Participació o de protocol l’avís de
què havíem de parlar. Només aquest comentari, gràcies.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies. Regidor Lladó referent a la moció.
SENYOR LLADÓ: Moltes gràcies al representant veïnal per posar aquesta llum fent servir
la seva metàfora que és molt oportú i molt apropiat tenint en compte que les tres xemeneies
en el municipi veí de Sant Adrià és coneixen molt encertadament com la fàbrica de la llum.
A veure, molt breument per l’actual govern i jo crec que fins i tot diria, que és molt compartit
en aquest Saló de Plens. Estem parlant d’una peça en la qual recordem que la ciutat de
Badalona té un 20% de tot el sòl del sector, per tant, no és només un tema del municipi veí,
sinó que és un tema també nostre i com a tal ens l’hem d’aprendre i sabeu que és un tema
que ens estem prenent molt seriosament i també ens prenem molt seriosament la moció
que avui es proposa aprovar. Des d’aquest punt de vista pel govern, el sector de la tèrmica i
això que suposa les tres xemeneies no són ni al final de Badalona, ni al principi de Sant
Adrià, si no que és una peça que connecta i com això, ens l’hem d’aprendre. És una
oportunitat per resoldre moltes assignatures pendents que tenim com a ciutat, algunes són
francament i clarament visibles com les tres xemeneies, però algunes no tant. Per exemple
tenim un tema relacionat amb les infraestructures de sanejament que és realment molt
important i que el desenvolupament d’aquest projecte ens pot permetre adreçar i solucionar
amb el que seria la millora del col·lector transversal, etc... diferents aspectes que haurien
d’estar previstos en l’operació. Però no només això, si no que al final també parlem de la
millora de l’espai públic en un sector on la ciutadania doncs ja l’utilitza de forma intensiva i
que té un potencial encara molt més gran d’utilització, perquè al final estem parlant d’un
capital enorme, ciutadà que hem d’aprofitar i defensar. Aquí és on des d’un punt de vista
del govern entenem que les tres xemeneies són un element de singularitat i que per a
nosaltres la singularitat en aquest món que comentava el representant veïnal, globalitzat i
on tot tendeix a replicar-se allò que hi havia infinitament. La singularitat és igual, o ha de ser
igual, o pot ser igual a valor, hi ha valor de ciutat, hi ha valor de peça que ens serveixi per
solucionar, i aquí a Sant Adrià evidentment, hi té moltíssim interès perquè em sembla que
Sant Adrià és un municipi que té uns problemes similars als nostres, però potser fins i tot
agreujats de vertebració urbana. I en aquest sentit, per a nosaltres el sector de la tèrmica i
aquí estem ha de ser una peça que ens permeti fer ciutat, que ens permeti travar des d’un
punt de vista urbà, i no ha de ser allò que en algun moment semblava que hagués pogut
ser, i que en tot lluitarem perquè no sigui, que és una illa separada, una illa molt tancada,
amb una densitat desproporcionada, molt enfocada a usos més aviat restringits, molt
vinculat amb el luxe, o amb les activitats que no ens permetin fer aquesta connexió de
ciutat. La implicació de la ciutat i del govern i d’alguna manera també esperem que tots els
grups del Ple Municipal en aquest projecte, serà un fet properament, perquè Sant Adrià
està liderant un procés participatiu en el qual ens han demanat que també hi participem
com a municipi, en el qual també es demanarà als grups municipals que també hi participin.
Aquest interès, aquesta voluntat d’implicació no només circumscriu en aquest procés
participatiu, si no que sabeu també que hem demanat la incorporació en el Consorci del
Besòs, que és un dels actors que està liderant aquest desenvolupament per ser membres
de ple dret. Per tant, per poder exercir la nostra mirada i defensar l’interès públic des del
punt de vista de la ciutat. Per tant, les tres xemeneies és un element de singularitat, això vol
dir que és un element de valor i el valor des del nostre punt de vista i per això proposem el
vot a favor d’aquesta moció que és convertir aquest sector, que és un sector enorme i únic
en tot el territori del país, pel seu potencial que serveixi per fer ciutat, que no sigui només
un pàrquing de pisos, sinó que es permeti aportar aquest valor. I aquí doncs, les tres
xemeneies amb el seu valor simbòlic, fins i tot per alguna gent sentimental, entenem que
estan cridades a jugar un paper.
SENYORA ALCALDESSA: Hi ha paraules sobre aquesta moció, algú vol intervenir?,
regidor Falcó, regidor Jurado.
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SENYOR FALCÓ: Si, breument, per part del nostre grup, jo la intervenció que s’ha fet per
part del representant de l’AAVV del Front Marítim em sembla correcte en termes generals.
Jo crec que la ciutat de Badalona aquí té un repte molt important que és saber situar-se bé
en el que serà el debat de fons d’aquesta qüestió. Com deia el tinent d’alcalde de Territori o
d’Urbanisme, és veritat que aquesta és una peça única i jo crec que molt, molt important en
el que és la configuració de l’Àrea Metropolitana. En aquest sector hui jugarà un paper
determinant la ciutat de Barcelona, la de Sant Adrià i la nostra, a l’entorn d’aquest Consorci
del Besòs, que crec que és un encert que nosaltres ens hi sumem i en el fons hi haurà el
govern de la Generalitat a través d’un Pla Director Urbanístic que haurem de vetllar i que
haurem de saber gestionar a favor del què siguin els nostres interessos, però pensant que
aquesta és una peça que no és només nostra, sinó que és de tots. Per tant, més enllà del
procés participatiu, més enllà de la qualificació sentimental que li vulguem donar a les
xemeneies, jo crec que estem davant d’una enorme oportunitat per a tots nosaltres de vestir
una autèntica connexió amb Barcelona i que l’hem de saber aprofitar, per fer d’aquest front
un espai d’excel·lència. I en aquest sentit, em sembla que el repte que tenim és donar-li
molta importància als treballs que faci el Consorci a partir d’ara, implicar-nos molt amb el
Pla Director Urbanístic que es farà per desenvolupar tot aquest sector, i evidentment
escoltant la gent tenint molt present que el que tenim entre mans és un espai únic que no
n’hi ha cap altre en tot el país. Per tant, mereixerà la màxima consideració i la màxima
atenció de tots els governs locals que hi participin.
SENYORA ALCALDESSA: Senyor Jurado.
SENYOR JURADO: Gràcies. Bona tarda, regidores i regidors. Quan en el Ple del mes de
novembre varem acordar atorgar a Sant Adrià la capacitat de gestionar l’espai públic de
l’espai que teníem de la llicència d’enderroc de l’espai que pertanyia a Badalona, un 8% si
no m’equivoco. Des del Partit Popular varem fer la proposta que era necessari implicar-se
en el Consorci de Besòs per desenvolupar amb ple dret tot el planejament urbanístic que
venia de temps enrere. També varem fer la proposta de què era necessari donar suport a
les iniciatives que tenia Sant Adrià perquè era el responsable entre ells de presentar el pla
de protecció, tal i com ha fet de les tres xemeneies. Per tant, és una continuïtat l’aprovació
que estem fent avui i amb la que el nostre partit hi està d’acord, a la proposta que varem fer
en el mes de novembre. És important desenvolupar aquest planejament urbanístic com ha
dit abans el regidor Falcó perquè d’alguna manera l’espai públic quedi liberal, però també
fer una connexió perfecta d’aquest cul de sac que significa el pas per la tèrmica des de
Sant Adrià a Badalona o de Badalona a Sant Adrià. Però trobo a faltar senyor Lladó que en
tot el discurs que vostè ha fet, trobo a faltar la preocupació pel Medi Ambient a la zona
marítima, perquè mentre ja s’ha tirat el pantalà i aquest pantalà podia haver servit o pot
servir perquè Endesa es comprometi a fer un escull que regeneri el medi biocultural de la
zona. És el moment perquè Endesa té diners i a més té una associació o una fundació
creada per això, començar a demanar a Endesa que es preocupi de la regeneració
ambiental de la zona marítima, amb un dic sec. Hem tret els tubs del pantalà, els estan
tirant, no sé si eren aprofitables o no, però indubtablement, sí que crec que és el moment i
si Badalona també està inclosa dintre de la zona del Consorci del Besòs, anar demanant a
Endesa que amb els beneficis que ha tingut es gasti alguna cosa a regenerar el que durant
tantes dotzenes d’anys, cent i escaig, ha fet malbé el que és la regeneració del frontal
marítim. Per tant, li demano que es posi també a l’agenda la preocupació per la regeneració
de la zona de la platja.
SENYOR ALCALDESSA: Moltes gràcies, senyor Guijarro.
SENYOR GUIJARRO: Sí, primer felicitar-nos per tractar-se d’una moció que presentem tots
els grups municipals i que a vegades veiem els debats acalorats que hi ha en el sí d’aquest
Ple, doncs també està bé que presentem una moció en la qual tots els grups hi estem
favorables, en primer terme. Agrair en aquest cas, la intervenció del representant veïnal i de
totes les persones que formen part de la plataforma ciutadana per a la conservació de les
tres xemeneies. No em reiteraré amb el que tots s’han excusat, tenim el gran repte que
suposa per a la ciutat aquest sector, però sí que volia incidir en una cosa que ha comentat
el representant veïnal i que certament m’ha agradat i és que ha parlat, primer de marca i
després de comarca i creiem que potser hem fet poca bandera d’aquesta comarca, que és
el Barcelonès Nord, que crec que és bo aprofundir en aquest sentiment i en aquesta
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bandera de comarca i fer mocions com aquesta donant suport a l’Ajuntament de Sant Adrià,
o aquella que varem presentar com declaració institucional sobre la MAT per l’Ajuntament
de Santa Coloma, fa que lliguem els forts lligams que tenim entre poblacions que estem
agermanades, més enllà del continuum urbà que ens uneix i crec que és del tot positiu.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies. Alguna paraula més? senyor López. Disculpi
tenia apuntat l’ordre de paraules, ho sento, la senyora Maria Gallardo m’havia demanat
abans la paraula, després li donaré a vostè, disculpi.
SENYORA GALLARDO: Bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. En la línia del company
Guijarro, efectivament nosaltres, sobretot aquelles persones que venim del moviment
obres, coneixem la història de les tres xemeneies i tot el que ha representat, precisament
pel potencia-la que ha tingut en el seu moment el Barcelonès Nord i el potencial que té la
zona del Barcelonès Nord. Nosaltres felicitem, agraïm la constància del representant dels
veïns i veïnes que estan defensant una figura, un símbol tan emblemàtic com són les tres
xemeneies per la seva trajectòria de lluita, pel seu potencial i pel que representa com
símbol o com un element molt important en aquesta part de la comarca. Per tant,
senzillament donar suport aquesta reivindicació dels veïns i prèviament reivindicada per
altres moviments de la comarca, com el moviment obrer.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, ara sí, senyor López.
SENYOR LÓPEZ: Jo estic a favor del manteniment , Ciudadanos está a favor del
mantenimiento de les chimeneas, però no quiero que nos pase como el dictamen
urbanístico que hemos aprobado hace un momento. Esperaba la intervención del señor
Falcó que tiene un cargo en la Generalitat que tiene que ver con todo este tema para ver
que nos decía, pero creo que tenemos que ponernos a trabajar sobre que queremos que
pase en esa zona, como se debe comunicar Barcelona con Badalona. Esa solución tiene
que ver también con el puerto de Badalona, con el Plan del Gorg, es decir que no nos pase
que llegue un momento que un privado quiera hacer una actuación y tengamos que salir
corriendo porque tengamos que pararla haciendo un dictamen a propósito. Creo que lo que
debemos hacer és buscar una solución que haga posible el mantenimiento de las
chimeneas y a su vez el desarrollo de la zona.
SENYORA ALCALDESSA: D’acord, moltes gràcies, hi ha alguna altra paraula més?. doncs
com és evident perquè l’hem presentada conjuntament, s’aprovarà per unanimitat, però els
representants veïnals tenen dret a rèplica i poden tornar a intervenir. (parlen de lluny)
S’aprova per unanimitat perquè l’hem presentada conjuntament i cap grup retira el seu vot.
(parlen de lluny).
SENYORA NÚRIA FERNÁNDEZ SOLER: Doncs com a representant de la presidenta de
l’Associació de Veïns del Front Marítim, vull donar les gràcies a tots els grups municipals
per la seva sensibilitat que han tingut amb el tema de les xemeneies. Volia dir que, això és
un començament, que el camí és llarg i que nosaltres i que nosaltres per la nostra part
continuarem col·laborant amb la plataforma a favor de les tres xemeneies de Sant Adrià
perquè pensem que s’ha de recuperar tota la zona, tot el litoral que Fecsa Endesa té una
Fundació que col·labora amb molts projectes mediambientals. Llavors pensem que hem de
demanar a Fecsa, igual que al Consorci del Besòs que s’impliquin en la recuperació de la
fauna marina, perquè el tema del pantalà va ser destruït i això pensem que és un gran error
perquè hi havia una quantitat de fauna i de vida marina impressionant que això s’ha perdut.
Llavors com a compensació pensem que s’ha d’incloure dintre de tot el pla de les tres
xemeneies i tota la rehabilitació de la zona, el tema de crear una barrera, un escull submarí
perquè continuï la vida i això regeneri tot el litoral i tot el fons del mar, que els que no fan
pesca submarina o no es posen dintre no es veu, perquè tothom només veu la superfície,
però dintre és com una muntanya i veus tota la quantitat de fauna i flora i això s’està
perdent. Res més, moltes gràcies i a continuar treballant.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies i evidentment com no podia ser d’una altra
manera, la feina que hem de fer per a la ciutat, doncs conjuntament entitats i administració,
amb un objectiu comú, i segur que avançarem en aquest sentit. Tanquem aquest tema i
passem al següent. Deixeu-me dir només, perquè s’ha parlat molt del Consorci del Besòs i
només voldria deixar dit i m’agradaria que constés en Acta que aquest Consorci del Besòs
no hi som, però hi serem perquè és voluntat del govern ser-hi, va ser una de les sorpreses
per part nostra quan l’Ajuntament de Sant Adrià ens reuníem amb l’alcalde de Sant Adrià
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des de les primeres coses que varem fer en el mandat, no sé si era juny o principis de juliol,
la sorpresa per no ser presents en un organisme on és tan important la nostra presència, la
nostra sorpresa perquè no fos fins ara que nosaltres hem fet aquesta petició i aquesta
voluntat de ser-hi, que aquest Ajuntament no s’ha plantejat ser-hi activament en un moment
com aquest, en el que dirimeixen coses tan importants des d’un punt de vista conjunt. Per
tant, els tràmits estan engegats i ben aviat podrem ser-hi i en algun Ple hi haurà un punt en
el qual tots tindrem l’oportunitat de votar-hi a favor. Passem a la següent moció si us plau.
Votació
S’aprova per unanimitat
Vots a favor 27.
2. Moció que presenten els grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Partit
Popular i Ciutadans (Ciudadanos), per a l’eliminació de les barreres comunicatives
de la ciutat i per la igualtat d’oportunitats per a les persones sordes de Badalona.
Les Persones Sordes residents a la ciutat de Badalona, es troben en situació de desigualtat
en relació a la resta de ciutadans a l'hora d'accedir a la informació que s'emet tant des de
l'Ajuntament com des d’altres entitats que en deriven, afavorint l'aïllament i agreujant la
situació de desigualtat que per les característiques d'aquesta discapacitat li són pròpies.
Els socis i usuaris que acudeixen regulament a la Llar de Persones Sordes de Badalona,
són persones sordes que utilitzen la llengua de signes com a llengua vehicular, amb unes
mancances comunicatives a nivell oral i escrit importants. Són ciutadans que requereixen
dels serveis d'intèrprets de llengua de signes per gestionar tràmits burocràtics, accedir als
serveis municipals i a la informació de notícies locals a través de la Televisió Pública de
Badalona (30' escassos setmanals depenent la temporada, i actualment paralitzat), etc.
Segons la legislatura vigent:
LEY 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y
se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas.
La llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana, estipula:
La llengua de signes catalana és la llengua de les persones sordes i sordcegues signants
de Catalunya. Es tracta d’una llengua natural de modalitat gestual i visual emprada per part
del col·lectiu de persones sordes i sordcegues com a sistema lingüístic primari.
Al Capítol II. El dret d’ús, l’aprenentatge, la docència, la recerca i la interpretació de la
llengua de signes a l’ Article 4. L’ús de la llengua de signes en els serveis de caràcter
públic. Les persones sordes i sordcegues signants tenen garantit el dret a usar la llengua
de signes catalana en l’àmbit de les administracions públiques catalanes en condicions
d’igualtat, d’acord amb la normativa a què fa referència la disposició addicional primera.
La Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. A l’
Article 840. Accés de les persones amb discapacitat a la comunicació audiovisua, exposa:
1. Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual, amb l’objectiu de fer efectiu
l’accés als continguts audiovisuals, tenen les obligacions següents:
a) Establir els mecanismes tècnics pertinents per a garantir l’accés de les persones amb
discapacitat als continguts.
b) Incorporar progressivament, en el cas de prestadors de serveis televisius, en llur
programació la subtitulació per a persones sordes, la llengua de signes catalana i
l’audiodescripció per a les persones cegues, per tal d’afavorir l’accés de les persones amb
discapacitat a la comunicació audiovisual.
La Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual (LGCA) a l’Article 8
estableix:
1. Les persones amb discapacitat visual o auditiva tenen el dret a una accessibilitat
universal a la comunicació audiovisual, d’acord amb les possibilitats tecnològiques.
2. Les persones amb discapacitat auditiva tenen el dret que la comunicació audiovisual
televisiva, en obert i cobertura estatal o autonòmica, subtituli el 75% dels programes i
compti almenys amb dues hores a la setmana d’interpretació amb llengua de signes. [...].
Amb l’objecte de garantir la qualitat del servei i la satisfacció de les persones destinatàries,
els prestadors del servei de comunicació audiovisual s’han d’atenir, en l’aplicació de les
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mesures d’accessibilitat, a les normes tècniques vigents en cada moment en relació amb la
subtitulació, l’emissió en llengua de signes i l’audiodescripció.
Donada la situació actual de desigualtat i desatenció comunicativa de les persones sordes i
atès que les lleis que garanteixen els serveis bàsics a les persones sordes i sordcegues en
matèria d’accessibilitat i d’accés a la informació, la Llar de Persones Sordes de Badalona,
sol·licitem al ple l’adopció dels següents
ACORDS
1. Instar al govern municipal a complir la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes
catalana, en allò que fa referència a l’accessibilitat als serveis públics bàsics. Dotant a la
nostra ciutat dels mitjans necessaris per agilitzar la sol·licitud de servei d’intèrpret atenent
les demandes puntuals tant de les persones sordes interessades, com de les entitats
públiques que ho sol·licitin.
2. Establir una via definitiva a través de la Llar de Persones Sordes de Badalona, com a
entitat experimentada i representativa de les Persones Sordes de Badalona, per tal de
donar resposta a les demandes reals i puntuals, gestionant i proporcionant amb rigorositat
el servei d’intèrpret, evitant solucions temporals.
3. Establir el compromís de fomentar el compliment de la Llei d’Audiovisuals d’1 de
Desembre de 2005, Article 80. Accés de les persones amb discapacitat a la comunicació
audiovisual, augmentant a Badalona Comunicació els mitjans necessaris per a l’ampliació
progressiva de l’oferta informativa actual adaptada a la llengua de signes.
4. Dotar progressivament a la nostra ciutat d’accessibilitat a l’oferta cultural de les entitats
municipals.
5. Traslladar aquest acord al Govern de l'Estat i al de la Generalitat de Catalunya per al seu
coneixement i efectes.
SENYORA ALCALDESSA: Aquesta moció va vinculada a una paraula, escoltem primer la
paraula.
SENYORA BOTEY: Una d’ordre senyora alcaldessa, però com que hi ha una altra moció en
la mateixa línia potser seria bo llegir els dos acords perquè els representants de la Llar de
persones sordes sàpiguen realment què cada una de les mocions, perquè en el fons són
cinc acords idèntics excepte en un paràgraf molt concret.
SENYORA ALCALDESSA: D’acord, llegim els acords.
5. Moció que presenten els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya Avancem - MES, Guanyem Badalona en Comú i Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, a proposta de la Llar de Persones Sordes de Badalona,
per a l’eliminació de les barreres comunicatives de la ciutat i per a la igualtat
d’oportunitats per a les persones sordes de Badalona.
Les Persones Sordes residents a la ciutat de Badalona, es troben en situació de desigualtat
en relació a la resta de ciutadans a l'hora d'accedir a la informació que s'emet tant des de
l'Ajuntament com des d’altres entitats que en deriven, afavorint l'aïllament i agreujant la
situació de desigualtat que per les característiques d'aquesta discapacitat li són pròpies.
Els socis i usuaris que acudeixen regularment a la Llar de Persones Sordes de Badalona,
són persones sordes que utilitzen la llengua de signes com a llengua vehicular, amb unes
mancances comunicatives a nivell oral i escrit importants. Són ciutadans que requereixen
dels serveis d'intèrprets de llengua de signes per gestionar tràmits burocràtics, accedir als
serveis municipals i a la informació de notícies locals a través de la Televisió Pública de
Badalona (30' escassos setmanals depenent la temporada, i actualment paralitzat), etc.
Segons la legislatura vigent:
LEY 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y
se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas.
La llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana, estipula:
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La llengua de signes catalana és la llengua de les persones sordes i sordcegues signants
de Catalunya. Es tracta d’una llengua natural de modalitat gestual i visual emprada per part
del col·lectiu de persones sordes i sordcegues com a sistema lingüístic primari.
Al Capítol II. El dret d’ús, l’aprenentatge, la docència, la recerca i la interpretació de la
llengua de signes a l’ Article 4. L’ús de la llengua de signes en els serveis de caràcter
públic. Les persones sordes i sordcegues signants tenen garantit el dret a usar la llengua
de signes catalana en l’àmbit de les administracions públiques catalanes en condicions
d’igualtat, d’acord amb la normativa a què fa referència la disposició addicional primera.
- La Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. A l’
Article 840. Accés de les persones amb discapacitat a la comunicació audiovisual, exposa:
1. Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual, amb l’objectiu de fer efectiu
l’accés als continguts audiovisuals, tenen les obligacions següents:
a) Establir els mecanismes tècnics pertinents per a garantir l’accés de les persones amb
discapacitat als continguts.
b) Incorporar progressivament, en el cas de prestadors de serveis televisius, en llur
programació la subtitulació per a persones sordes, la llengua de signes catalana i
l’audiodescripció per a les persones cegues, per tal d’afavorir l’accés de les persones amb
discapacitat a la comunicació audiovisual.
- La Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual (LGCA) a l’Article 8
estableix:
1. Les persones amb discapacitat visual o auditiva tenen el dret a una accessibilitat
universal a la comunicació audiovisual, d’acord amb les possibilitats tecnològiques.
2. Les persones amb discapacitat auditiva tenen el dret que la comunicació audiovisual
televisiva, en obert i cobertura estatal o autonòmica, subtituli el 75% dels programes i
compti almenys amb dues hores a la setmana d’interpretació amb llengua de signes. [...].
Amb l’objecte de garantir la qualitat del servei i la satisfacció de les persones destinatàries,
els prestadors del servei de comunicació audiovisual s’han d’atenir, en l’aplicació de les
mesures d’accessibilitat, a les normes tècniques vigents en cada moment en relació amb la
subtitulació, l’emissió en llengua de signes i l’audiodescripció.
Donada la situació actual de desigualtat i desatenció comunicativa de les persones sordes i
atès que les lleis que garanteixen els serveis bàsics a les persones sordes i sordcegues en
matèria d’accessibilitat i d’accés a la informació, la Llar de Persones Sordes de Badalona
presenta aquesta MOCIÓ i demanem que es debatin i passin a aprovació del Ple de la
Corporació Municipal els següents acords:
1.- Instar al govern municipal a complir la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de
signes catalana, en allò que fa referència a l’accessibilitat als serveis públics bàsics. Dotant
a la nostra ciutat dels mitjans necessaris per agilitzar la sol·licitud de servei d’intèrpret
atenent les demandes puntuals tant de les persones sordes interessades, com de les
entitats públiques que ho sol·licitin.
2.- Establir que l'estructura pública municipal garanteixi el servei d'intèrpret per a les
persones sordes de la ciutat, amb el rigor necessari, evitant solucions temporals i donant
resposta a les demandes reals de la població.
3.-Establir el compromís de fomentar el compliment de la Llei d’Audiovisuals d’1 de
Desembre de 2005, Article 80. Accés de les persones amb discapacitat a la comunicació
audiovisual, augmentant a Badalona Comunicació els mitjans necessaris per a l’ampliació
progressiva de l’oferta informativa actual adaptada a la llengua de signes.
4.-Dotar progressivament a la nostra ciutat d’accessibilitat a l’oferta cultural de les entitats
municipals.
5.- Traslladar aquest acord al Govern de l'Estat i al de la Generalitat de Catalunya per al
seu coneixement i efectes.
Senyor Pedro Jara Blasco en representació Llar de Persones Sordes de Badalona.
Assumpte: Moció Barreres Comunicatives.
SENYOR JARA: Bona tarda a tothom. Primer de tot volia agrair la meva assistència aquí al
Ple, que m’hagueu obert les portes. El motiu és que fa poc, al mes de novembre, crec
recordar, vam mantenir una reunió amb la regidora de Serveis Socials, l’Agnès Rotger, i
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vam estar parlant sobre el tema de la subvenció de 2015, ja s’havia acabat, s’ha tancat
l’any. Llavors, el projecte que tenim en ment és un servei d’intèrpret que doni continuïtat a
aquest projecte que he dut a terme al 2015, perquè ha funcionat molt bé el servei, ha estat
un èxit realment. La reunió també era perquè saber a partir del 2016 quin seria el futur
d’aquest servei, que la seva continuïtat es pogués garantir d’alguna manera. Però la
resposta va ser que com a Ajuntament, la subvenció ja s’havia tancat, és a dir, que aquesta
via ja quedava tancada. L’altra opció era, què passa, que la subvenció la convocatòria
s’obra al maig o al juny, i ens hem d’esperar de gener a juny a no tenir intèrpret fins que
s’obri la convocatòria, s’aprovi, ens donin la resolució i al final només queda de setembre a
desembre un servei d’intèrpret, i queda un servei intermitent, durant tres mesos sí i la resta
de l’any no hi ha intèrpret. Les persones sordes realment necessiten intèrpret, tots els dies
de l’any, és important, per exemple per anar al metge, o a una reunió amb els pares a
l’institut, anar a l’advocat, una entrevista laboral, per qualsevol tema necessiten un intèrpret,
però si està el servei d’intèrpret parat... Llavors, el que voldríem és demanar-vos que el
tema de la subvenció anual que tenen les entitats estigui separat, o sigui, que el tema de la
convocatòria sigui per a l’entitat però per a d’altres temes, per exemple per activitats
culturals, per formació, per altres coses, i vagi vinculat a això. I en canvi, el servei d’intèrpret
s’ha de garantir la seva continuïtat d’alguna manera, per una altra via, no es pot paralitzar.
Demanem que aquest tema si es pogués fer un conveni de dos anys, d’un any, del que
sigui, que pugui ser prorrogable, i que posi en funcionament aquest servei. El servei
d’intèrpret significa que les persones sordes tenen dret a accedir-hi, perquè és una
accessibilitat per estar en igualtat de condicions que l resta de la societat. Si el servei
d’intèrpret es paralitza significa que estem en desigualtat de condicions i en situació de
marginació. Estem molt preocupats per aquest tema perquè ja fa temps, no recordo quan,
però hi havia un servei d’intèrpret durant dos mesos l’any, després tres mesos, però sempre
quedava paralitzar, era de forma intermitent, i ja ha arribat un punt que no podem resistir
més aquesta situació, i des de la llar, que portem 41 anys treballant i lluitant pels nostres
dret, ja hem tingut molta paciència, he esperat molt, pensem que la idea és anar a millor,
però no veiem la solució, no veiem encara que el servei d’intèrpret estigui vigent, i volíem
sol·licitar que vosaltres poguéssiu fer un exercici de reflexió, donar-nos suport per què
tinguem un accessibilitat plena. Sabeu que a l’ONU, a la convenció de l’ONU, es va dir que
totes les persones tenen dret a l’accessibilitat, a la informació, però realment s’ha de
complir aquesta llei. Llavors espero que vosaltres pugueu fer un exercici de reflexió, no sé
si això que vagi el servei d’intèrpret ara funcionant, ara parat, ara funcionant, no ens
compensa. Nosaltres, la nostra proposta era que e pressupost del servei d’intèrpret, si el
gestionem des de l’entitat, des de la Llar, que nosaltres ens proposem per fer-ho, què
passa? Que normalment un servei d’intèrpret hauria d’estar accessible per a tota la ciutat.
És a dir, en qualsevol entitat pública hauria d’haver-hi un intèrpret, per exemple a tots els
centres culturals, a l’hospital, a totes les entitats públiques hi hauria d’haver una intèrpret
fixa durant vuit hores a cada entitat. I això és el que diu la Llei, perquè quan hi vagi la
persona sorda pugui tenir accessibilitat, si no hi ha intèrpret com ho ha de fer? Això és el
que hauria de ser. Però què passa? Que és molt car, entenem que és una bajanada i que
no és possible perquè seria un cost molt elevat. Llavors, des de la Llar, el que proposem és
gestionar nosaltres el nostre propi servei d’intèrpret per a la ciutat, i garantir que sigui una
ciutat accessible. Que nostres puguem gestionar el servei d’intèrpret a través d’un
pressupost molt més baix en el qual, només quan la persona sorda ho sol·liciti, accedeixi a
aquesta entitat pública que demana, és a dir, a demanda. Després també volia parlar de la
televisió de Badalona, des de fa vuit anys que es va posar en funcionament la incorporació
de servei d’intèrpret a la televisió, però pensem que realment faltaria una ampliació d’hores,
estem estancats, i també subtítols, hauria d’anar-se ampliant, perquè ens ha d’arribar
també la informació local del que passa a la ciutat. significa que hi hauria d’haver informació
per a tots els ciutadans. Hem estat durant set mesos sense servei d’intèrpret perquè hi
havia reformes estructurals a la televisió, llavors, tots hem estat esperant, hem tingut la
paciència de veure què passava a la ciutat. Per fi, divendres passat es va estrenar el
programa, però quina ha estat la nostra sorpresa que pensàvem que l’estructuració era
millor, i al contrari, la finestreta de la intèrpret ha quedat reduïda a una quarta part quan
abans era gran, i bé, volíem avisar que a nosaltres això no ens acaba de convèncer perquè
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mitja hora que tenim a la setmana i ha de ser en un format tan petit. Ens agradaria que ens
poguéssim posar d’acord en aquest punt perquè hi tenim dret. Gràcies per escoltar-me.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies per la seva aportació.
Senyora Marta Bosch Baliarda. Assumpte: Moció Barreres Comunicatives
SENYORA BOSCH: Bona tarda a tothom. sóc la Marta Bosch i Baliarda i el meu signe és
aquest un tall a l’orella. Sóc lingüista de llengua de signes i també formadora d’intèrprets i
guies-intèrprets des de fa quinze anys. També sóc especialista en comunitat sorda.
Actualment, estic treballant dins d’un grup sobre l’accessibilitat als medis de comunicació
de la Universitat Autònoma de Barcelona. El nom del projecte és L’Hbb4all, el signe és
aquest, el tema d’aquest projecte parla sobre la subtitulació, les audiodescripcions i també
sobre la llegua de signes amb intèrpret al mitjans de comunicació. Jo sóc responsable del
grup d’investigació de la llengua de signes. Ara continuaré parlant oralment perquè sóc una
persona oïdora. Tenint en compte context el que els he parlat la meva intervenció se
centrarà tan sols en el punt 3, sobre el compliment de la Llei d’Audiovisuals 22/2005. Per
començar, només dir-los, igual que ha citat el president de l’Associació, Pedro Jara, que no
només existeixen aquests textos legals, sinó que també és molt important que tots els
països estats de la Unió Europea van ratificar la Convenció de la ONU que garanteix els
drets de les persones amb discapacitat, i vull citar-los textualment l’apartat que fa referència
a l’accessibilitat universal als mitjans audiovisuals. En concret es tracta de l’article 30,
l’apartat 4 que és el que fa referència al tema que ara us esmentava: "Les persones amb
discapacitat han de tenir dret, en igualtat de condicions amb les altres, al reconeixement i al
suport de la seva identitat cultural i lingüística específica, incloses la llengua de signes i la
cultura dels sords." Però també hi ha un altre text legal que penso que és important, que és
la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que és la Lley 7/2010 i també en cito
l’article 8, apartat 2 que diu: "Las personas con discapacidad auditiva tienen el derecho a
que la comunicación audiovisual televisiva, en abierto y cobertura estatal o autonómica,
subtitule el 75% de los programas y cuente al menos con dos horas a la semana de
interpretación en lengua de signos." Imagino que vostès estaran tots d’acord amb mi que la
llei s’ha de complir, però moltes vegades la llei no regula per exemple, les televisions locals,
i igualment hem de vetllar per garantir l’accessibilitat universal als mitjans audiovisuals,
tamé en les televisions locals tot i que la llei no en hi obligui. La televisió de Badalona
durant els últims anys ha comptat de forma intermitent amb un servei d’interpretació que
com bé s’inclou a la part expositiva de les mocions han estat uns escassos 30 minuts
setmanals, en els millors dels casos. És cert que és bo complir les quotes, però cal garantir
també la qualitat i la rellevància d’aquesta emissió. Quins programes s’interpreten? En
quina franja horària? Com es fa la difusió d’aquest servei? Com apareix la intèrpret a la
pantalla? En quines condicions pot treballar? Són qüestions fonamentals. Des del meu punt
de vista professional els vull transmetre que les llengües de signes són llengües de
gestovisuals, i el mitjà audiovisual, òbviament, és visual. Per tant, si nosaltres tenim en
compte les llengües es transmeten la part lingüística, amb la forma dels dits, l’expressió de
la cara, això ha de ser clarament visible a la televisió i s’ha d’emetre amb una qualitat.
Factors com la il·luminació, factors com el color de la finestra, la mida de la finestra, la
posició de la finestra, però també el pla de gravació de d’intèrpret són determinants pel que
fa a la intel·legibilitat d’aquesta llengua a la pantalla. Aleshores, només cal entrar, com ha
comentat el President de la Llar, en el web dels Set Dies a la Carta i com, després de més
de set mesos en què no hi ha hagut emissió en llengua de signes, quan per fi ha tornat a
reemetre’s, la intèpret ha canviat de posició, estava a la part central a la banda esquerra,
ara està a la part inferior a la banda dreta, ha canviat el color del fons de la pantalla, la mida
s’ha disminuït a un quart del que apareixia fins al juliol de l’any passat. I òbviament, només
perquè entenguin la comparació, fins i tot les lletres de la mosca són més grosses que les
mans de la intèrpret, entenem que ha de ser llegible també la llengua de signes per als
usuaris sords que ho necessiten. En el projecte en què treballo, els usuaris moltes vegades
ens han fet arribar les seves preocupacions, les seves experiències, les seves valoracions i
sovint, quan es troben amb una inserció de l’intèrpret en què la qualitat no és suficient
apaguen la tele i decideixen no veure-ho. Per tant, sembla il·lògic o sembla incongruent,
que quan en una ciutat s’inverteix en un bon servei d’accessibiltiat, necessari, fer-lo
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inaccessible és una incongruència i una forma, al meu entendre, de malgastar els diners i
els recursos humans també. Només volia fer esment que dins del col·lectiu de les persones
sordes hi ha un col·lectiu encara més desconegut, que és el col·lectiu de les persones
sordcegues, especialment jo em refereixo al col·lectiu de persones sordes signants que per
algun motiu tenen un dèficit visual, que pot ser de diferents graus, i per aquest col·lectiu
aquesta qualitat en la inserció de l’intèrpret encara és molt més important, perquè
entendreu que l’accés a la informació per part d’aquestes persones és molt difícil. A banda
d’aquestes qüestions, també volia referir-me a un últim punt i és que la presència de la
intèrpret de llengua de signes a la televisió no només és imprescindible per garantir l’accés
a la informació per part del col·lectiu de persones sordes sigants, sinó que també és
imprescindible per millorar l’estatus lingüístic i social de la llengua de signes catalana. La
televisió és una plataforma que permet difondre la la llengua de signes, ajuda a visualitzar
aquest col·lectiu de persones sordes, a conscienciar a tota la ciutadania de les necessitats
comunicatives d’aquest col·lectiu i també és una eina d’integració i de promoció de la
llengua per a tota la ciutadania. Per tant, l’intèrpret de la televisió beneficia a les persones
sordes, però ens beneficia a tota. Per acabar, els demano que vetllin per un bon servei
d’accessibilitat a la nostra televisió i que treballin per acordar un mínima guia de bones
pràctiques alguna qüestió que faci que l’accessibilitat als mitjans audiovisuals de la ciutat
sigui accessible. Moltes gràcies.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies. Com que són dues mocions diferents, totes
dues sobre el mateix tema, entenc que amb alguna diferència que ja ens remarcaran els
portaveus d’aquests mocions.
SENYOR BOTEY: Bona tarda a tothom. Primer voldria agrair al president de la Llar de
persones sordes, el Pedro Jara i a la senyora Bosch, que hagin plantejat aquest tema aquí
en aquest Saló de Plens, perquè la veritat és que de vegades nom som prou sensibles. És
a dir, parlem molt de totxana, parlem molt de pressupost, però de vegades ens oblidem
d’aquelles persones que fan el dia a dia més agradable i més just. Nosaltres hem presentat
una moció, tal i com la Llar de persones sordes ens van demanar, i després hem analitzat
la que presenta el govern, i l’única cosa que els voldríem assenyalar, és que estaríem
evidentment d’acord amb la presentada pel govern també, el que passa és que no voldríem
deixar de banda que tal com es diu en aquesta moció, s’estableixin les mesures que calguin
perquè els garanteixin els serveis d’intèrprets. És a dir, que la nostra moció i la presentada
pel govern seria gairebé la mateixa, el que passa és que jo els demanaria que tinguin com
a interlocutor el que ha estat l’interlocutor durant aquests últims 40a anys, és a dir, l’entitat
de la Llar de les Persones Sordes, sempre, sempre, sempre ha treballat per al bé de la
ciutat, sempre ha col·laborat amb totes les activitats que s’han fet a la ciutat, i penso que
hauria de ser l’interlocutor vàlid per prestar aquest servei d’intèpret. I després, i tal com diu
ambdues mocions, s’ha de revisar molt seriosament el tema dels mitjans de comunicació.
És a dir, jo no ho havia vist, la veritat és que desconec aquest programa del que ens estan
parlant, que és l’informatiu aquest de mitja hora, però penso que és de justícia social
analitzar la programació de la nostra programació local i afavorir els mitjans que siguin i que
calguin perquè totes aquestes barreres que hi ha, arquitectòniques, comunicatives i de
qualsevol tipus, cada vegada es vagin eradicant de manera seriosa. Per tant, agraeixo de
veritat a les dues persones que han demanat la paraula, perquè segurament faran que ens
fem una mica més sensibles, que de vegades ens cal. Moltes gràcies.
SENYORA ROTGER: Bona tarda a tothom, jo també començaré igual, agraint les paraules
d’avui, que ens posen sobra la taula un tema que realment no podem mirar cap a una altra
banda, que de fet, és la igualtat de drets de tothom. Tal com ja s’ha comentat, jo vaig tenir
una reunió amb la Llar de les Persones Sordes a finals de l’any passat i de seguida ens
vam posar d’acord amb els objectius, realment estem molt en línia amb el que ells
demanen. I jo crec que ens vam entendre en el sentit que es lligués un servei que tenen
dret a tenir, a una subvenció a una entitat. Per això, perquè és un dret i no pot ser que
estigui vinculat a unes accions concretes que a més a més, sembla que amb el pressupost
que hi havia no podia garantir tot aquest servei. Creiem que havíem de desvincular-ho
d’aquí i per tant, estem contents que es plantegi d’aquesta manera. També han estat
interessants, efectivament, les reflexions sobre els mitjans de comunicació que sovint,
potser perquè no és un col·lectiu tan gran o tan visibles com d’altres, no es tenen tan en
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compte com s’haurien de tenir. Tot i així, la moció que nosaltres presentem, tal com també
s’ha dit, difereix només en un dels punts, que és el segon punt si no m’equivoco, que
atribueix a aquesta entitat concreta la gestió del servei d’interpretació. Nosaltres, valorem
moltíssim la feina que estan fent, no cal ni dir-ho i a més no hi ha cap dubte que és l’entitat
de referència, sinó l’única, i segur segur, la més important de la ciutat. Tot i així, no ens
sembla correcte lligar una entitat amb un servei concret a dins d’una moció, per qüestió
d’igualtat d’oportunitats. Sí bé és cert és que el més lògic és que acabin gestionant-ho ells,
ja que són l’entitat de referència, podria ser que d’aquí a dos mesos per alguna raó,
n’aparegués una altra que també pogués oferir aquest servei. Per tant, no seria just que
amb aquest mecanisme ens lliguéssim amb aquesta entitat. Per tant, és una qüestió de
matís, el reconeixement hi és igual, el compromís d’anar avançant per fer complir aquests
drets d’una part de la ciutadania és total, però no podem estar d’acord amb aquest segon
punt.
SENYORA EGEA: Bona tarda a tothom, nosaltres agrair també la participació de les dues
persones que han pres la paraula en representació de l’entitat. Jo volia centrar la meva
intervenció en dos punts, el primer és que nosaltres donem suport i creiem que és positiu
poder unir forces en poder solventar problemes com és el tema de l’accessibilitat, pel que fa
al a comunicació audiovisual amb persones que tenen problemes, però també creiem que
l’altra part de la intervenció d’aquestes dues persones que han demanat la paraula, crec
que el govern ha de seguir treballant i els ha de donar una solució. Penso que era una
moció que en principi comptàvem que la presentaríem conjuntament tots els grups, veig
que ara ha canviat el panorama, i més que res fer palesa la nostra insistència en què se
solucioni aquest servei d’intèrpret i en definitiva que s’avanci en aquest camp per facilitar el
dia a dia a aquestes persones.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Yo sumarme a las dos mociones porque son prácticamente
igual y el objetivo es común, que es favorecer que las personas que tienen esa dificultad
puedan acceder a todos los medios en igualdad de condiciones. Por lo tanto debemos
hacerles llegar ese acuerdo a la televisión de Badalona que en la medida de sus
posibilidades corrija los defectos que ellos han apreciado en la emisión del programa.
SENYORA ALCALDESSA: Alguna altra intervenció? Suposo que ha quedat prou clar quina
és la diferència entre les dues mocions, són idèntiques en el seu contingut, a proposta de la
Llar de les Persones Sordes, excepte en el punt en què la moció que presenta el govern no
inclou el fet que obligatòriament el servei de traducció i interpretació hagi de ser adjudicat
directament a l’entitat, tot i comptar, com molt bé s’explicava, que el més segur és que
s’adjudiqui a l’entitat, el fet de deixar-ho per escrit en una moció fins i tot ens situa en un
punt d’irregularitat respecte al que és la concurrència pública. En el sentit que la manera
com s’adjudiquen els serveis de contractació, entrem en una línia que des d’un punt de
vista de normativa pública i d’igualtat d’oportunitats, aquest punt, el fet de deixar-lo com a
obligatori, no ens semblava que fos pertinent, sense que això vulgui dir, en absolut,
menystenir, i que segurament com serà durant molts anys, seguirà sent aquesta entitat la
seguirà fent el servei. Però el fet del compromís en la moció no ens semblava correcte. Per
tant, entenc que les haurem de votar per separat.
Votació moció núm. 2
S’aprova per majoria absoluta
Vots a favor 17, dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos), Convergència i Unió,
Partit dels Socialistes i Partit Popular.
Abstencions 10, dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES i Guanyem Badalona en
Comú.
Votació moció núm. 5
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor 27.
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SENYORA ALCALDESSA: Molt bé, sempre hi el dret a rèplica de les persones que han
demanat la paraula, però hauria de ser una de sola perquè ja han parlat dues persones,
com que són dues mocions... si volen intervenir.
SENYOR JARA: Primer de tot volia agrair la consciència que heu tingut i en el debat tot el
que heu dit, nosaltres volem expressar que el que realment ens interessa és que el servei
d’intèrpret funcioni i es tiri endavant, que no es paralitzi mai i continuï tot l’any,
independentment de qui ho gestioni. Simplement volíem assegurar-nos que la gestió fos la
correcta. Se n’encarrega l’Ajuntament, perfecte, nosaltres només ens oferíem per la nostra
experiència, perquè nosaltres ja l’hem dut a terme, perquè ha estat un èxit i perquè ho hem
organitzat bé, perquè els usuaris així ens ho han traslladat. Però si se n’encarrega
l’Ajuntament cap problema, nosaltres col·laborarem amb el que podrem. El que és més
important és que continuï el servei d’intèrpret i si us plau, que es faci durant tot l’any. Sabeu
que hi tenim dret per arribar a la igualtat. Moltes gràcies
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies a vostès i a l’Entitat per la seva aportació i
perquè com sap, i com ja vaig manifestar també el dia que vaig fer la visita a l’entitat,
tindrem en compte i segur que aquesta Badalona més justa i inclusiva que anhelem, la
construirem junts. Moltes gràcies.
3. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular, de suport a la Policia
Municipal de Terrassa i de rebuig a les declaracions de la regidora de la CUP del
municipi, posant en dubte la bona praxis del cos policial i l’ordenament jurídic.
La precedent moció es retira.
4. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos), sobre la
transparència en convenis, contractes i subvencions de l’Ajuntament, els seus
organismes autònoms, societats mercantils, consorcis, patronats i fundacions.
La transparència en la gestió dels recursos públics i en l'acció de govern és un objectiu
fonamental dels responsables de l'administració pública. El ciutadà, té dret a ser informat
d'aquesta activitat de la manera més senzilla possible. Per tant, és obligació del ple
municipal posar a la disposició de la ciutadania tota la informació rellevant, en un format
adequat, sobre aquells actes de govern que tenen a veure amb la correcta utilització dels
fons públics.
Les administracions públiques amb la finalitat expressada en el paràgraf anterior, de
transparència en la gestió dels recursos públics, han desenvolupat diverses iniciatives
encaminades a millorar la informació que arriba als ciutadans. Per exemple, el govern
d'Espanya té el portal transparencia.gob.es, el de Catalunya, transparencia.gencat.cat, i
l'ajuntament de Badalona, transparencia.badalona.cat.
El portal de transparència municipal fins a 2014 va aconseguir tots els objectius que el
Transparency International España (transparencia.org.es) valora per qualificar les
administracions locals. No obstant això, aquest portal no està sent actualitzat
adequadament i existeixen possibilitats de millora, com resultarà si es consideren els
acords que es proposen en aquesta moció, i que es refereixen a la presentació d'informació
rellevant d'una manera pràctica per a la consulta del ciutadà.
Alguns dels indicadors que la llei de transparència considera importants i que es recullen en
la metodologia de l'índex de transparència dels ajuntaments 2014, de l'organització
Transparency International España, són els que es refereixen a Contractes, Convenis i
Subvencions - apartat F, subapartat 2, indicadors 68 a 73 -. En aquest apartat es considera
la publicació de contractes, convenis i subvencions, periòdicament; indicant els seus
imports, procediments, objectes, adjudicataris i finalitats.
L'objectiu d'aquesta moció, va més enllà de la mera presentació de la informació sobre
Contractes, Convenis i Subvencions per complir el requisit de l'organisme d'avaluació
Transparency International España, ja que es refereix a la presentació d'aquesta informació
de manera que sigui fàcilment consultada i entesa pel ciutadà i recopili, en un mateix lloc, la
corresponent als actes del tipus referits de tots els organismes i entitats municipals:
Organismes Autònoms, Societats Mercantils, Consorcis, Patronats i Fundacions.
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Al portal de transparència de l'Ajuntament, hauria d'aparèixer un enllaç a Contractes,
Convenis i Subvencions, i a la pàgina web corresponent es presentarien tres llistats
cronològics a manera de taula que continguin la següent informació: data d'aprovació,
nombre d'expedient i organisme o entitat municipal. En el cas dels Convenis s'indicarà a
més el títol o objecte, entitat que subscriu el conveni i àrea municipal responsable si
s'indica. En el de les Subvencions s'anotarà el programa associat, el pressupost concedit i
l'entitat que rep la subvenció. Finalment en el cas dels Contractes de béns i serveis
s'afegirà l'adjudicatari, l'anualitat, la tipologia i el tipus de procediment.
La Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú (RJAPPAC) en el seu article 35 de Drets dels ciutadans reconeix que
“els ciutadans tenen dret a relacionar-se amb les Administracions Públiques utilitzant medis
electrònics per l’exercici dels seus drets com obtenir informació, realitzar consultes i
al·legacions, formular sol·licituds, manifestar consentiment, entaular pretensions, efectuar
pagaments, realitzar transaccions i posar-se a les resolucions i actes administratius.”
A l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) a l’article 71.4 de l’Administració de la
Generalitat, ratifica que “L’Administració de la Generalitat, d’acord amb el principi de
transparència, ha de fer pública la informació́ necessària perquè̀ els ciutadans en puguin
avaluar la gestió́.”
La Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG)
dins l’apartat 3 del preàmbul diu que “entén la transparència com una obligació a càrrec de
l’Administració, que ha de facilitar de manera proactiva – és a dir, sense necessitat de
demanda expressa– la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són
referencials respecte de la seva organització, funcionament, presa de decisions més
importants i la gestió dels recursos públics.”
A més, especifica dins l’article 5 de Transparència en l’activitat pública que “La informació
subjecta al règim de transparència s’ha de fer pública en les seus electròniques i els llocs
web dels subjectes obligats, d’una manera clara, estructurada i en format reutilitzable (…)
han de garantir la transparència de la informació pública per mitjà d’un sistema integral
d’informació i coneixement en format electrònic.”
Tant en matèria de contractació pública (art.13), convenis de col·laboració (art.14) i
l’activitat subvencional (art.15) a cada article s’esmenta la informació que s’ha d’incloure al
portal de transparència.
Article 13. Transparència en la contractació pública apartat 2 diu que “La informació en
matèria de contractació pública ha de constar en un espai diferenciat del Portal de la
Transparència, configurat com una plataforma electrònica de publicitat específica en aquest
àmbit.”
Article 15. Transparència en l’activitat subvencional apartat 2 s’especifica que “Les bases
reguladores de la concessió de subvencions i ajuts públics que es puguin atorgar per un
import superior a 10.000 euros han d’incloure l’obligació dels beneficiaris, si són persones
jurídiques, de comunicar als subjectes obligats la informació relativa a les retribucions de
llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques. En els supòsits
legals en què no s’apliqui un procés de concurrència per a atorgar les subvencions o els
ajuts, aquesta obligació l’ha d’incloure l’acte o el conveni corresponent.”
Proposta d’acords:
1. Millorar la transparència de la web municipal transparencia.badalona.cat, actualitzant la
informació trimestralment.
2. Incorporar un enllaç a la pàgina principal del portal de transparència municipal titulat
Convenis, Subvencions i Contractes que ens dirigeixi a una pàgina amb tres taules que
cronològicament, atenent a la data d'aprovació, indiquin les dades rellevants dels Convenis,
Subvencions i Contractes de béns i serveis realitzats per l'Ajuntament i els seus
Organismes, Societats, Fundacions, Consorcis i Patronats, a saber: IMPO, Patronat de la
Música, Museu de Badalona, Badalona Cultura SL, IMSP, Engestur SA, Marina Badalona
SA, Badalona Comunicació SA, Badalona Serveis Assistencials SA, Consorci Badalona
Sud i Fundació Europea del Basket.
3. En tots els apartats de las tres taules (Convenis, Subvencions i Contractes) s'indicarà la
data d'aprovació, el nombre d'expedient, l'entitat que subscriu, rep o és l'adjudicatària; del
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conveni, la subvenció o el contracte; respectivament; i l'organisme municipal a què es
refereix l'acte.
4. En el cas dels Convenis a més s'indicarà el títol o objecte del conveni. En el de les
subvencions, el programa associat i el pressupost concedit. I en el cas dels Contractes de
Béns i Serveis, l'anualitat o l'import, la tipologia (servei, obra, adquisició...) i el procediment
(despesa menor, obert…).
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Uno de los objetivos de Ciudadanos como partido político
es la regeneración democrática, la lucha contra la corrupción y mejorar la transparencia de
las administraciones públicas. Esta moción va en ese sentido, porque aunque es cierto que
el Ayuntamiento en 2014 obtuvo la máxima puntuación en transparencia, es todavía posible
mejorar, porque los ayuntamientos se someten a la revisión de la Agencia Internacional de
Transparencia, que en el contenido de los requerimientos, por lo que se refiere a
convenios, contratos y subvenciones, lo único que dice es que haya un link donde aparezca
la información. Nosotros pensamos que para que la información sobre algo tan importante
como los contratos, convenios y subvenciones, sea accesible a todo el público en general,
esa debe ser lo más transparente posible i lo más simple. En ese sentido, pensamos que
una manera de mejorar esa transparencia, consiste en utilizar la página de transparencia
del Ayuntamiento, para que aparezcan tres tablas, una de contratos, una de convenios y
otra de subvenciones. En cada una de esas tablas y ordenado cronológicamente, se
pondría el objeto del contrato, del convenio, el adjudicatario, la cantidad y la fecha de
aprobación. Eso permitiría a acceder a esa información de una manera simple. También
pedimos en la moción que la información que hay en la página web de transparencia se
actualice periódicamente y la propuesta es que se haga trimestralmente.
SENYOR TELLEZ: Agrair la moció de Ciutadans, que evidentment com a govern hi votarem
a favor perquè compartim i el regidor ho sap, aquests anhels de transparència, de màxima
transparència en tots els àmbits. Votarem a favor perquè a més, moltes de les coses que
diu l’únic que demana al govern és que compleixi la llei, una llei que de recent compliment
del Parlament de Catalunya, una llei molt potent i bastant pionera, que és la Llei 19/2014, si
no m’equivoco, la Llei de Transparència, que és molt més exigent en les seves demandes,
com bé explica la moció, que els criteris que té per avaluar l’ONG de transparència
internacional, que té uns criteris una mica laxes i que dóna puntuacions una mica altes,
com va posar per exemple a l’Ajuntament de Badalona al 2014, sí, és veritat tenia la
màxima puntuació i estava en el número 1 del pòdium de transparència conjuntament amb
altres ajuntaments, com per exemple Sabadell, que va comptar amb molts detingut i
imputats per corrupció. Per tant, per creiem que el que hem de treballar és per complir la
Llei de transparència del Parlament de Catalunya, la Llei 19/2014, i amb aquest objectiu
estem treballant com a govern i a més, ens va bé que presenti aquesta moció perquè estem
a punt d’estrenar el nou portal de transparència, que ha estat un esforç de col·laboració
amb l’Administració Oberta de Catalunya, que té un portal específicament per omplir tots
els ítems que demanda la Llei de Transparència, que és un Portal que ja està en format
beta i que recull moltes de les demandes de la moció. El problema que hem tingut és que
fins ara no hi havia cap protocol d’actuació gaire clar en els departaments per treballar amb
transparència i això ens ha donat un sèrie de problemes. Ara és el Departament de
Secretaria General que està liderant aquest procés fins que fem una estructura a la Casa i
marquem un protocol i una guia d’actuació perquè tots els departaments passin i elaborin
els contingut tal com marca la Llei de Transparència. I de la mateixa manera que en
l’anterior Ple el regidor de Ciutadans va presentar una moció per presentar instàncies online, i que la feina s’està fent i que també presentarem aviat, i que jo em vaig comprometre
en aquest Ple que un cop tinguéssim una fase beta, convidaria al mateix regidor que va
presentar la moció per haver mostrat interès a què provés aquesta eina, també em
comprometo públicament amb el regidor a fer-li una presentació perquè vegi aquest nou
portal abans de fer-lo públic, que també ens comprometem a fer una presentació pública a
tots els grups municipals i a la ciutadania interessada. I deixar clar que tot i que quan
presentem aquest portal quedarà molta feina, per exemple dels organismes autònoms cada
consell d’administració haurà de parlar i haurà de crear uns protocols clars de veure de
quina manera ens passen la informació perquè es pugui actualitzar trimestralment com diu
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la moció. Però compartim l’esperit de la moció i deixem palès que el govern municipal està
treballant per poder complir amb la Llei de transparència tal com diu la moció.
SENYOR SUBIRANA: Manifestar el nostre vot a favor i simplement reiterar tot el que s’ha
dit perquè evidentment el que pertoca és complir la llei però ser el més transparents
possible perquè tothom tingui l’accessibilitat. I com deia el regidor Téllez, tenir el títol del
més transparent però després, al rerefons no ser-ho, més val començar a treballar per
posar les coses en ordre i quan ens el donin o ens el tornin a donar, que tinguin
coneixement de base que les coses en aquest Ajuntament s’estan fent de manera
excel·lent.
SENYORA HERVÀS: A veure, des del nostre grup municipal creiem en l’esperit d’aquesta
moció, apostem i hem apostat perquè els ciutadans tinguin tota les facilitats possibles per
tal d’accedir a la informació pública. I apostem també en aquest sentit, de la mateixa
manera que ja ho hem fet i ho vam fer, i ho vam demostrar àmpliament, durant la legislatura
passada, encapçalada aquesta institució pel govern del Partit Popular. I vull fer èmfasi en
què va ser el govern del Partit Popular, el que va estar pioner en aquesta institució, en
matèria de transparència municipal a la ciutat de Badalona. I vull recordar dos ítems, i és
que l’Ajuntament va aconseguir per primera vegada el segell que atorgava la Universitat
Autònoma de Barcelona, que era el segell infoparticipa, en què certifica la bona qualitat en
matèria de transparència en la comunicació pública als ciutadans de Badalona. I d’altra
banda, com ja s’ha comentat aquí, vam rebre la màxima certificació, la màxima distinció, la
màxima puntuació, amb matèria de transparència municipal, per part de l’entitat
Transparència Internacional a Espanya. Per tant, la feina feta va suposar que l’Ajuntament
passés d’allò que era la reracua dels ajuntaments de tot l’Estat Espanyol a estar a ser
l’Ajuntament capdavanter en transparència a l’Estat Espanyol. Per tant, ara han passat ja
molts mesos, han passat ja molts mesos d’aquest govern que vostès presideixen. I per tant,
es dóna la paradoxa que ve l’oposició a reclamar-los la transparència que vostè tan han
manifestat, tan han donat lliçons de transparència i de radicalitat democràtica, com vostès
han dit. I per tant, jo crec que obras son amores y no buenas razones.
SENYOR TÉLLEZ: Sí, moltes paraules, jo no tocaré al grup del Partit Popular perquè crec
que s’ha de reconèixer que s’ha fet una feina aquests darrers quatre anys en transparència,
també no era difícil superar respecte a mandats anteriors on la transparència era no zero,
sinó menys cinc, i altres persones que estàvem a l’oposició, no en el Ple, però sí al carrer,
la patíem bastant. L’únic que és això el que hem explicat, ara hi ha una Llei de
Transparència de la Generalitat de Catalunya que va aprovar el Parlament, que ens exigeix
molt més que a vostès els exigia l’Agència de Transparència Internacional i que estem
vetllant per complir-la, i que hem trobat a faltar els protocols interns per poder recollir i
elaborar tota aquesta informació. Estem fent un pas mes, tal com ens reclama la Llei, i en
això estem treballant i jo crec que aquest mes de febrer ja podrem fer públic el nou portal
de transparència i podran jutjar la feina feta. Només això.
SENYOR ALCALDESSA: Molt bé doncs, passem a la votació d’aquesta moció. Alguna
manifestació d’abstenció o de vot en contra? Doncs entenc que l’aprovem per unanimitat,
com no podia ser d’una altra manera. Moltes gràcies.
Votació
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor 27.
6. Moció que presenta el grup municipal de Guanyem Badalona en Comú, a favor de
l’ús responsable a les xarxes socials dels càrrecs electes de l’Ajuntament de
Badalona.
La presentació d’aquesta moció ve motivada per l’alarmant augment i normalització amb
què últimament la societat viu actituds masclistes, comentaris xenòfobs i, en general,
pensament discriminatori cap allò que algunes persones poden considerar “diferent” o
“desconegut”.
Cal reconèixer el paper positiu que les xarxes socials tenen pel què fa a l’accés lliure a
informacions plurals, així com a la possibilitat que qualsevol persona pugui emetre
lliurement la seva opinió en aquests nous mitjans de comunicació del segle XXI. Tot i
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l’encara existent bretxa digital a la nostra societat, podem afirmar que les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació han permès augmentar el grau d’informació i de debat polític
de gran part de la població.
Alhora, però, s’ha donat un fenomen preocupant i que va en la direcció contrària. Emparantse en una mala entesa “llibertat d’expressió”, grups marginals d’ideologies totalitàries han
trobat en la xarxa un altaveu a les seves proclames d’odi i discriminació cap a qui pensi o
actuï de forma diferent a la que ells consideren correcta. De la mateixa manera, les xarxes
socials també van plenes d’insults i comentaris vexatoris, fets per persones particulars i
dirigits cap a les dones i cap a les persones immigrades, només pel fet de ser-ho. Massa
vegades veiem també com a les xarxes es passa fàcilment del debat polític a l’insult gratuït
basat en l’origen nacional, la forma de vestir, l’estatura o la complexió física d’una persona
o d’un col·lectiu determinat.
La solució a aquesta problemàtica és complexa i a llarg termini. Treballar els valors de la
diversitat i el respecte mutu en tots els nivells de l’educació d’infants i joves, promoure
missatges en positiu des dels mitjans de comunicació, legislar per tal de penalitzar els
comportaments discriminatoris, etc. Part d’aquesta solució també passa per l’actitud i el
comportament públic de figures públiques que la nostra societat considera rellevants i que
la ciutadania pot valorar com a “exemples a seguir”. No cal dir que els càrrecs electes, en
major o menor mesura, pertanyen a aquesta categoria de persones significades i és per
això que el seu comportament ha de ser curós i ha de servir per visualitzar en positiu el
respecte a la diversitat i la promoció dels valors universals dels drets humans. I més enllà
de declaracions puntuals o de debats públics, gran part dels missatges que els càrrecs
electes fan arribar a la societat es produeixen a les xarxes socials com Facebook i Twitter,
mitjans que demanen molta immediatesa i interacció ràpida i que a vegades són utilitzats
de forma poc responsable, emetent missatges poc ajustats a la realitat o bé que poden ser
fàcilment malinterpretats.
Davant d’aquesta situació, els càrrecs electes del Ple municipal de Badalona ens
comprometem a:
ACORDS
1. Promoure i garantir el bon ús de les xarxes socials, emetent missatges respectuosos i
que fomentin, des de la saludable discrepància política, els valors de la veritat, el respecte,
la convivència i la diversitat.
2. Vetllar per tal que les eines de comunicació digital, tant les personals com les dels partits,
no puguin ser utilitzades per terceres persones per difondre missatges amb contingut
masclista, xenòfob, homòfob o que suposi una falta de respecte cap a individus o col·lectius
de la ciutat.
3. Comunicar aquests acords als grups polítics del Parlament de Catalunya, a l’Institut
Català de les Dones, a SOS Racisme, al Front d’Alliberament Gai de Catalunya, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, als mitjans de
comunicació locals i comarcals, i sobretot a la societat civil organitzada de Badalona i a la
seva ciutadania.
SENYORA TALEB: Bona tarda a tothom. Senyora alcaldessa, regidores, regidors,
ciutadans i ciutadanes. Les xarxes socials vinculades a les TIC com facebook, twitter o
instragram, són una eina per connectar amb els altres, compartir i intercanviar informacions,
projectes, preocupacions, novetats, fins i tot es poden denunciar situacions d’injustícia
social i més. Les persones som responsables, i sobretot les persones que estem aquí,
càrrecs electes, som responsables dels nostres comentaris, imatges i del que compartim
dels altres. Així mateix, som responsables dels comentaris que altres persones pengen a
les nostres pàgines i per tant, hem de vetllar perquè els usuaris o seguidors no publiquin
opinions o comentaris ofensius, discriminadors, xenòfobs, masclistes, racistes, classistes,
aporofòbics, que promouen l’odi i l’exclusió de persones i col·lectius de diferents orígens,
cultures, creences, edat, gènere, o condicions físiques. Amb material, vull compartir amb
totes vosaltres uns exemples de mentides publicades pel regidor Albiol, que van incitar i
insults i promovien actituds violentes, tant a les xarxes d’internet, com al carrer. I aquí són
comentaris de la pàgina de faccbook del senyor Albiol, que per exemple quan va publicar
una notícia falsa, una mentida, dient que el govern marroquí volia construir una mesquita a
Badalona. Resulta que comentaris com per exemple, en una conversa diuen una mujer,
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una mora de mierda que se vaya su puto país a su puta casa a hacer su puta mezquita a
gastarse su puto dinero; altres comentaris, a ver si la mora de mierda se pone a hablar
delante de los moritos de mierda que se creen que España es su pertenencia; en el mateix
tema altres deien, les pondría duchas, entiéndase el doble sentido, a estos moros; las ratas
follacabras deben ser exterminadas. I el pitjor, una persona que es dirigeix al senyor Albiol i
li diu Albiol, yo creo que te equivocas, deberíamos dejarles montar la mezquita más grande
de Catalunya y cuando estén todos dentro les metemos las cámaras de gas o una bomba y
que no quede ni uno. I més comentaris, per no llegir-ne molts. A part d’això, quan va
publicar la notícia del Centre Cívic de la Salut, dient que el centre de la Salut la regidora l’ha
convertit en un oratori, en una sala d’oració, aquest comentari amb fotos, ara ja no està a la
pàgina de facebook. Són uns exemples, no vull llegir-ho tot, però són unes exemples a les
xarxes socials. Tots i totes, alguna vegada ens hem equivocat amb el tema i hem tolerat
comentaris fora de to en els nostres murs, però això no vol dir que es converteixi en un
costum amb l’excusa que no podem controlar els seguidors i que ells tenen dret a publicar
el que volen. Perquè si fos jo, a part d’esborrar el comentari, em dirigiria a la persona que
l’ha comès i la convidaria a què reflexionés i directament li preguntaria si s’adona del que
està fent i de les seves conseqüències. Des de Guanyem Badalona en Comú, som els
primers que ens comprometem a donar exemple i convidem a la resta de grups municipals
a sumar-se a aquesta tasca en pro del respecte i la convivència. Per això, demanem el vot
a favor d’aquesta moció. Gràcies.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Ciudadanos votará a favor de la moción porque es de
sentido común estar a favor del uso responsable de las redes sociales, pero no me ha
gustado la intervención de la regidora porque ha utilizado unas palabras, unos insultos, sin
decir quien los hace. Por lo tanto, queda en entredicho, yo no sé quién ha dicho esas
palabras porque son muy fuertes, yo creo que si usted pone en evidencia un insulto tiene
que decir quién lo hace, porque sino parece que somos los regidores del ayuntamiento, los
cargos electos. Fijémonos que dice la moción, moción a favor del uso responsable de las
xarxes sociales por los cargos electos. Yo pienso que ningún cargo electo del Ayuntamiento
ha usado esa terminología. Pregunto. Lo que la regidora ha dicho yo creo que esto no lo ha
dicho nadie. Si no lo ha dicho nadie no debería haber utilizado esas palabras en este Pleno.
SENYORA ALCALDESSA: En tot cas, crec que la regidora ho ha deixat molt clar, que el
mal ús de les xarxes per part d’un electe, d’un regidor, està tan en el que publica ell, com
amb el que deixa que estigui en el seu mur. Perquè cadascú ha de ser responsable de la
seva xarxa, de la seva pàgina. Jo personalment, jo, reviso el que posen en el meu mur i els
aviso, jo no bloquejo ningú mai per discrepància política, però els aviso, en el meu mur no
permetré insults. I per tant, quan una persona insulta aquell missatge desapareix del meu
mur. No sé si vol afegir res.
SENYORA TALEB: Nosaltres aquí estem parlant de l’ús útil, l’ús responsable de les xarxes
socials, l’ús responsable. Quan estàs a la teva pàgina de facebook, o twitter, en aquest cas
més el facbook, tu ets el responsable de la teva pàgina, i si comenten en el teu mur,
almenys eliminar o cridar l’atenció a la persona que està publicant o compartint en el teu
mur, perquè tu ets responsable de publicar, compartir en el teu mur, i si persones fan tots
aquests comentaris, estan a la pàgina de facebook del senyor Albiol. Per tant, si no te’n fas
responsable, doncs què vol dir això? I ho deixo aquí.
SENYOR FALCÓ: Breument perquè a mi m’ha donat la sensació que aquesta és una moció
que es presenta per retroalimentar les posicions d’un grup polític envers un altre grup
polític, i no sé fins a quin punt això és útil. Jo crec que hauríem d’intentar en aquest Ple
municipal, anar tots a favor de la ciutat des del màxim respecte a les posicions de cadascú.
I he de dir-los que a mi particularment, una moció que parla de qüestions genèriques, però
apunta clarament cap a un dels regidors del consistori, en aquest cas l’exalcalde de
Badalona, el senyor Albiol. Ho dic perquè per mi seria més fàcil que si es fa una moció de
reprovació del regidor Albiol, doncs parlem clar i directament parlament d’això, perquè sinó
algú podria pensar que aquest ús o mal ús de les xarxes el podem haver fet tots, i no tots
l’hem fet. Jo particularment, crec que mai, mai, mai, he fet un ús indegut de les xarxes
socials en quant a manifestar qualsevol qüestió de els que en aquesta moció es pretenen
censurar. Sí que m’he vist, per part d’algun dels grups que ara governa, amb cara de gos,
substituint un cos, que jo com que me’ls estimo molt als gossos a mi no em va fer res, però
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evidentment això, les meves filles o la meva família potser van pensar una altra cosa quan
ho van veure, i això ho va fer un dels grups que en aquest moment està governant a la
ciutat de Badalona. Jo no tinc rancúnia cap a res, ni cap a ningú, però allò també va ser un
ús indegut de les xarxes o de la propaganda política. Com quan, i evidentment li vaig
acceptar les seves disculpes, el regidor tinent d’alcalde d’Hisenda d’aquest Ajuntament, va
comentar que després d’haver-se reunit amb mi s’havia de dutxar amb lleixiu. Allò també ho
vaig considerar fora de lloc, però evidentment ni li guardo rancúnia i a més a més, crec que
hem iniciat una molt bona etapa de relació personal que espero que pugui continuar. Per
què dic tot això? Perquè no sé fins on ens porten discussions d’aquestes caractarístiques,
francament. Crec que són mocions sobreres, i jo el que li proposo a l’Ajuntament de
Badalona i al Ple, és que atenent el seguiment que he fet de la intervenció de la regidora i
dels exemples que ell ens ha posat, que jo crec que són impresentables i gravíssims, tots
aquests cúmuls de twitts que han estat penjats en el mur del regidor Xavier Garcia Albiol, i
que suposo que si ell no té un comunity mánager i ell no ho fa manualment, els ha deixat
allà. Jo crec que això no està bé, però sí que més enllà d’una moció genèrica, jo proposo
accions concretes. Jo els proposo que agafem aquest paquet de comentaris i que els
portem davant de la Fiscalia d’odi i discriminació. A mi em sembla que això és el que hem
de fer, i no enredar-nos en qüestions que afecten col·lateralment algun de tots nosaltres. Jo
crec que els qui han fet aquests comentaris i són responsables d’aquests comentaris que
deia la regidora i que a mi em semblen gravíssims i fora de lloc, són els que han de
respondre davant de la Fiscalia davant d’aquests comentaris que han posat en una xarxa
social, perquè estic segur que cap de nosaltres comparteix ni el fons, ni la forma amb què
han estat expressats. En resum, em sembla que el que s’ha de fer davant d’una qüestió
com aquesta, no és una moció en contra o disparar al pianista, per entendre’ns, sinó que
em sembla que hem de fer accions concretes. I per defensar els valors de la ciutat que
volem que prevalguin, em sembla que el que hem fe fer és agafar aquest munt de
comentaris a la xarxa i posar-los a disposició de la Fiscalia contra l’odi i la discriminació,
que efectivament obrirà una investigació, buscarà les IPS dels autors i els citarà
probablement perquè o els retirin o en donin explicacions oportunes. Més enllà d’això, el
demés, aquesta moció, em sembla que és una discussió estèril sobre una manera d’utilitzar
les xarxes que no tots, hem de reconèixer, que no tots en aquest Ple han sabut utilitzar com
pertoca. Però jo seria més partidari , en aquest cas almenys nosaltres, d’abstenir-nos
d’aquesta batalla que es vol plantejar a partir d’aquesta moció genèrica, i de demanar que
aquests comentaris siguin, efectivament per part de l’Ajuntament de Badalona i dels seus
serveis jurídics, portats davant de la Fiscalia contra l’odi i la discriminació.
SENYOR MAÑAS: Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció i crec que toca parlar molt
clar. Segurament als vint-i-set regidors i regidores que estem aquí, pel fet de ser càrrecs
públics, estem exposats a la crítica, i sovint podem estar exposats a la crítica de gent que
pot no guardar les mínimes normes d’educació o de comportament democràtica en la seva
crítica, i ho assumim. Però en l’esperit d’aquesta moció, i el per què d’aquesta moció, ve
donat a perquè en aquest Consistori, aquest mandat hi ha una regidora que professa la
religió musulmana. I perquè hi ha una regidora que professa la religió musulmana, la crítica
que molts sovint pot passar-se de to a les xarxes socials per part dels seguidors de les
nostres pàgines, no és que es passi de to, és que és clarament delictiva, no és que sigui
insultants, és que és clarament delictiva. Per tant, parlem clar, hi ha algú en aquesta Sala
que pugui compartir els comentaris que la senyora Taleb ens ha llegit a tall d’exemple?
Estic convençut que no. Per tant, per què pot permetre un dirigent polític que aquests
comentaris segueixin presents a la seva xarxa social, a la seva pàgina de facebook. I ho dic
jo perquè poden repassar la meva pàgina de facbook i mai trobaran cap insult al senyor
Garcia Albiol, i s’han publicat, i jo els he eliminat. I si n’hi ha algun que se m’ha passat m’ho
poden dir perquè el trauré. No ho he hagut de fer, afortunadament, molt sovint, perquè jo sí
que bloquejo, m’és igual, sempre he entès que la meva pàgina de facebook és meva i per
tant, a qui insulta el puc bloquejar, sigui d’un costat o d’un altra. Però no trobaran cap insult,
i s’han publicat, perquè hi ha gent que no valora la crítica. Però en aquest cas no és que
estiguem parlant de crítiques que insulten, de crítiques que ratllen la mala educació, estem
parlant de gent que comet delicte, que fa metàfores amb les càmeres de gas, i a més a més
es deuen pensar que són graciosos. Són males persones, parlem clarament, qui pengi
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aquests comentaris o a qui li facin gracieta aquests comentaris o a la gent que digui, que
pugui estar present a la Sala, que li sembla que no pot haver-hi una regidora musulmana i
que no s’ho mereix, simplement i clarament, són males persones. diguem-ho clar. Per tant,
em sembla que és una moció oportuna i em sembla oportú el que ens deia el regidor Falcó
que segurament són comentaris que les hem de portar a la justícia. Nosaltres ja vam portar
un dia al senyor Garcia Albiol al fiscal contra l’odi i la xenofòbia. Per tant, si aquests
comentaris no s’esborren estarem plenament d’acord en tornar-lo a portar.
SENYOR LLADÓ: M’afegeixo tant al que ha comentat el Ferran Falcó, com el regidor
Mañas, d’estudiar realment el tema de la Fiscalia. En tot cas, sí que em sembla un debat
oportú el que proposa la moció que estem debatent per la gravetat d’alguns d’aquests
comentaris, com ha recollit la regidora Taleb, però especialment per la regularitat amb què
es produeixen. I em sap greu dir-ho, però no puc evitar pensar també amb el càlcul i la
gestió volguda, perquè aquí no estem parlant d’un partit o un responsable polític que no
tingui un coneixement de xarxes, ni que no tingui un equip que l’assessora amb tot el tema
de la comunicació 2.0, precisament és un polític i és un partit que ha excel·lit tècnicament
en la utilització d’aquestes xarxes. Per tant, aquí jo crec que no s’hi val al·legar la falta de
temps, al·legar la falta de coneixement, i per tant, jo crec que aquí hi ha unes
responsabilitats evidents. No estic d’acord amb el que comentava el regidor de Ciutadans,
el Juan Miguel quan deia, què és l’ús? Doncs clar, l’ús també és la moderació de l’espai
personal com a càrrec electe i la pàgina de facebook d’un partit polític d’un representant
electe que representa un partit polític és un espai públic i per tant, subjecte a allò que
defineix, no la llibertat d’expressió, perquè no estem parlant de llibertat d’expressió aquí, no
estem parlant d’opinions en contra o a favor, per dures que puguin expressar-se en
moments determinats, sinó que estem parlant de coses que no només trepitgen la línia,
sinó que la passen abastament. I per tant, és una qüestió realment molt greu que jo crec
que podríem situar en molts casos en una part delictiva o d’estudiar si es poden emprendre
mesures per aquestes persones que utilitzen aquest espai públic gestionat políticament i
que aquí tenen un altaveu, un altaveu per expressar amenaces i expressar insults a un
càrrec electe. Per això, a mi aquest em sembla un debat oportuníssim i de gran valor polític
i que només faltaria que no el tinguéssim i segurament fins i tot ja trigàvem a tenir-lo. Som
responsables, som allò que diem i també som allò que deixem que es digui, allò que
deixem que es digui a casa nostra, i al final, el nostre espai a una xarxa social és casa
nostra, i també som allò, també som allò que s’expressa en aquest espai encara que no ho
haguem dit nosaltres. I quan s’expressen amenaces, i quan s’expressen insults, jo crec que
aquí hi ha una responsabilitat i per tant, en aquest cas és una responsabilitat política que jo
demanaria i demano, al regidor Albiol i el seu equip que reconsiderin la gestió d’aquest
espai, perquè hi tenen una responsabilitat. I per tant, el debat és oportú i hem d’explorar si
l’hem de portar un pas més en la línia del que comentava el regidor Falcó.
SENYOR GUIJARRO: Jo crec que aquí tenim dues línies de debat o dos nivells de debat, i
crec que tots condemnen de manera rotunda les expressions a les quals s’ha referit la
regidora Taleb i que està molt clar que no s’adiuen i que fins i tot, penso que el tema ja està
a la Fiscalia, i potser vaig errat, però crec que aquest tema ja està en mans de la justícia.
Amb la qual cosa, crec que tots condemnem que aquestes coses passin. Crec que aquest
un debat, una línia de debat, i una altra és anar a la moció que es presenta per l’ús
responsable de les xarxes socials dels càrrecs electes en aquest cas. Nosaltres estem a
favor de l’ús responsable de les xarxes socials per part dels càrrecs electes, òbviament.
També creiem que ens presenten una moció després que per part de molts membres
d’aquest Consistori hi ha hagut fets, que s’han destacat ja i que no crec que calgui tornar a
remarcar, fets certament curiosos o expressions que no s’adiuen, i a més, han estat
directament proferides per membres d’aquest Consistori. El que passa és que no tenen la
gravetat del que comentava la regidora Taleb. El regidor Albiol per exemple, recordo es va
referir a nosaltres, el PSC, com qué pena de gente, per exemple, no em sembla certament
respectuós. Però bé, com que deixem passar les coses potser és per això que passen
aquestes coses. Ja hem parlat del cas del regidor Falcó i el regidor Téllez, o recentment,
recordo un twit d’una persona insigne d’un dels partits que formen part de la coalició del
govern referir-se al president del nostre grup, l’Àlex Pastor, com a psoecópata, crec que
certament també és condemnable. Aquestes coses des donen per part de tots. Jo recordo
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també, no era càrrec electe, però en campanya em vaig passar de frenada en algun
moment i recordo haver-ho parlat amb el regidor Fernández i vam trobar una mica de punt
de defensem les postures però guardant el respecte. Ho torno a dir, molt d’acord amb la
moció, crec que arriba tard, crec també que això és com els que sou més grans i vau fer la
mili, que el valor se suposa, doncs el respecte en aquest cas se’ns ha de suposar també.
Això ho hauríem de portar de casa i no crec que calgui una moció que ens digui que hem
de ser respectuosos. Però sí que m’agradaria el fet de diferenciar dues línies de debat del
que és pròpiament la moció i del que comentava la regidora Taleb, que crec que forma part
d’un altre àmbit i que condemnem profundament.
SENYOR GARCIA: Miri, jo el primer que vull dir és que quan ens hem situat en aquest Saló
de Plens la voluntat d’aquest grup era votar a favor d’aquesta proposta, perquè jo crec que
ningú pot estar en contra d’una proposta per a un ús racional i responsable de les xarxes
de comunicació. I per tant, la voluntat del Partit Popular de Catalunya aquí a Badalona és
votar a favor d’aquesta proposta. Però no és menys cert que després d’escoltar les
intervencions, tant de la ponent com després alguns altres membres del govern, ens ho
estem repensant. Volem votar-ho a favor, però ens ho estem repensant. I crec que el
senyor Falcó ha dit una cosa que és certa, aquesta no és tant una moció, que és el que en
principi voldríem, dirigida a fer un missatge que hi coincidim, de responsabilitat, sinó que és
una moció amb ganes de posar el dit a l’ull, en aquest cas al Partit Popular i més
concretament a mi. Però sap què passa? Que no ho aconseguiran, no ho aconseguirà
perquè jo en aquest debat no hi entraré. Aquí la regidora ponent ens ha fet referència, ho
dic perquè tinguem clar tot, ens ha fet referència amb un estat d’indignació, d’emoció fins i
tot, hi ha hagut un moment que semblava que s’emocionés, amb uns fets que es van
produir, que són inacceptables, que són inacceptables, però que es van produir al mes de
setembre, es van produir fa sis mesos, i passats cinc mesos sembla que la indignació ens
ha sortit i ens ha portat a fer aquesta moció i a emocionar-nos i posar-nos gairebé a plorar,
però hem trigat sis mesos. I repeteixo, em sembla que són inadmissibles alguns
comentaris. I miri si crec que són inadmissibles alguns comentaris, que no ara, sinó en el
moment en què vam tenir coneixement dels mateixos, es va esborrar tota la notícia, es va
votar sencera. Perquè, sap quina és la diferència, i és una diferència objectiva, però sap
quina és la diferència entre vostès i nosaltres o el meu cas? Doncs miri, que la senyora
alcaldessa ha fet referència o algú ha fet referència a què ella té quatre mil seguidors i tal,
clar, és que jo en tinc trena set mil quatre-cents cinquanta quatre, que són deu vegades
més. I controlar proporcionalment els comentaris que fan trenta set mil quatre-centes
cinquanta-quatre persones, és molt més difícil que no si tens un nombre més limitat de
seguidors, això és evident. I miri si costa de controlar que ara, quan hi ha hagut el debat jo
m’he posat a buscar, anem a veure de les últimes coses que jo he penjat en el facbook a
veure què comenten, i me m’he anat a una notícia i veig els comentaris i em trobo un
comentari com ara aquest Xavi, vés a cagar a la via i si passa el tren millor. Visca
Catalunya lliure. Això en aquests moments està penjat al meu facebook, oi que coincidirem
que és un insult? Oi que sí? I està penjat, per tant, el que els estic dient és que portar un
control sobre unes xarxes que tenen tants seguidors, no sempre és l’efectiu que a tots ens
agradaria. Les crítiques i els insults personals, en la mesura que tenim la capacitat de ferho, es retiren, perquè creiem que no són admissibles, i jo ja he explicat aquest fet en
concret. Però un ha de tenir el control sobre el que diu i sobre les seves pròpies xarxes, i en
aquest cas s’ha fet referència a què s’han fet comentaris per part de seguidors de la meva
persona, o amics de la meva persona. Vostès no trobaran cap comentari ofensiu, insultant
ca a cap rival polític, no el trobaran, busquin, no el trobaran. En canvi, companys del seu
partit sí que han penjat aquesta fotografia amb un tret al cap d’aquest regidor, i ho ha fet el
senyor Téllez, que està allà assegut, que és el deu partit o de la seva coalició, aquest sóc jo
amb un tret al cap i amb un bigoti de Hitler, i això no ho ha fet un seguidor d’algun de
vostès, això ho ha fet el senyor Téllez. O per exemple, quan el mateix responsable, el tinent
d’alcalde del seu partit diu que amb ganes de ficar-me a la dutxa i ruixar-me amb lleixiu, i li
pregunta un què ha passat, t’ha tocat l’Albiol? I diu no, pitjor, en Ferran Falcó. Això no ho ha
fet un seguir que és un esverat, un radical, que n’hi ha, que n’hi ha, això ho ha dit aquest
senyor que diu me’n vaig a la dutxa amb lleixiu que estic contaminat, i diu que t’ha tocat
l’Albiol? No pitjor, el Falcó. D’acord? O un altre, que és el president de Podemos a
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Badalona que quan ve Mariano Rajoy al mes de setembre a Badalona diu, últimament es
veuen més escombraries i més xoriços del normal a Badalona, amb la foto de Mariano
Rajoy a Badalona. Escolti, això no ho ha fet un esverat, això ho ha fet un responsable
polític. Per tant, control i mesura amb el tema dels mitjans de comunicació, bé, aquí tenim
un senyor que és assessor del grup que vostè forma part, que diu no hi ha pau sense
justícia, euskal presoak eskatual erria, o sigui, presos a Euskalerria, això és una opinió
política que per mi és un insult, per mi és un insult. És una opinió política però per mi és un
insult, i el fa un senyor que és el responsable del grup municipal de vostès. Doncs escolti,
això ho hem de controlar, ho hem de controlar també. Hem de fer un esforç perquè els
seguidors facin comentaris mesurats i aquell que exageri, aquell que insulti, aquell que falti
s’hagi de retirar, endavant. Jo no tinc cap tipus de problema, no sé qui ho ha dit que
semblava que ja ho havien portat a Fiscalia, no hi ha noticia, però per nosaltres no hi ha
cap tipus de problema. El que sí que li dic és una cosa, miri, i li dic amb tot el respecte, jo
de la religió no en faré una batalla, no faré una batalla, ni en funció de les meves creences
religioses aniré de víctima, d’acord? Jo no aniré de víctima en funció de les meves
creences religioses. Els comentaris que jo he pogut penjar en els darrers mesos des que
vostè és regidora, són comentaris en base a notícies que han sortit publicades a mitjans de
comunicació, entrevistes al diari El Punt, articles al diari ABC, per exemple el que es deia
de la mesquita, que ha dit que el senyor Albiol ha penjat una mentida. Jo no sé si he penjat
una mentida o no, escolti, és una notícia de dues pàgines que va sortir en un diari que deia
que el gobierno de Marruecos estava estudiando instalar una mezquita en Badalona, no ho
vaig dir jo, ho diu un diari. I després, permeti’m que li digui, és opinable, vostè diu que
instal·lar, utilitzar el Centre Cívic del barri de la Salut durant un mes, amb les catifes allà,
durant un mes sencer per resar, per a vostè no és un oratori, i per mi, utilitzar un centre
cívic durant un mes amb les catifes a tota la sala, amb dues-centes o tres-centes catifes un
mes sencer, per mi és utilitzar un centre cívic com a oratori. Però això és opinable, i això jo
ho comparteixo, no ho comparteixo, no perquè sigui de religió musulmana, sinó que el fet
d’utilitzar durant trenta dies un centre cívic om del de la Salut per dur a terme pràctiques
religioses en exclusiva, jo no ho comparteixo. Però aquest és un altre debat, aquest és un
altre debat que hi podem entrar un altre dia. Jo si que els dic que si ho deixem aquí, aclarits
els plantejament de tots, que em sembla que tots més o menys hem anat en la mateixa
línia, i no ho acabem d’esguerrar, el Partit Popular tenim la voluntat de votar a favor
aquesta moció, però si vostès, el govern, o alguns del govern pretenen entrar en més
debat, possiblement el resultat no serà el que voldríem tots.
SENYORA TALEB: Jo no volia, perquè ho sàpiga tot el món, jo no volia entrar en cap
debat. És una moció per a l’ús responsable de les xarxes socials, i jo què he dit? És que si
no em deixen parlar... jo no he vingut ni a crear conflictes, ni a obrir, però això són fets. I de
fet, com ha dit el regidor Ferran Falcó i també com han dit els regidors Socialistes, hi ha
dues qüestions, una que són els fets que ja estan on han d’estar, totes les proves, tots els
comentaris, tot això ja està on ha d’estar. I aquí jo he intervingut en relació a una moció que
em toca a mi intervenir, i he posat aquests exemples perquè segueix, el senyor regidor
Albiol, diu que això fa temps, sembla que ara no està passant, però jo puc citar-vos
comentaris de fa dies, però no vull fer-ho, no vull fer-ho, anem a la moció, i si de cas,
podem parlar-ho després del Ple. Aquí estem per fer un esforç, jo he comentat que hem de
fer un esforç totes i tots per fer un ús responsable de les xarxes, ni més ni menys, i m’hi he
inclòs a mi mateixa quan dic que totes i tots hem comès errors, però hem de ser
responsable. I em refereixo a què a partir d’ara, si voleu i per no entrar en més debat, a
partir d’ara cada un i cada una és responsable de l’ús del seu facebook, twitter, insagram o
el que sigui. I per respondre al senyor Miguel, que em diu que els comentaris hauria de dir
qui és i tal, això jo no ho puc comentar perquè ja sabeu que són dades personals, però jo
ho tinc aquí les captures de pantalla i si vols en qualsevol moment t’ho puc ensenyar. I ho
deixo aquí per no estendre’m més amb el tema.
SENYORA ALCALDESSA: Hi ha paraules, si ho sol·liciteu haurem d’obrir un segon torn, no
sé si voldrà fer tothom ús de la paraula.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Jo quiero decir es que estoy a favor del uso responsable de
las redes sociales, pero es una contradicción lo que la regidora ha hecho, porque ha puesto
en el muro del Pleno del Ayuntamiento una serie de frases que están fuera de lugar. Usted,
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lo que está proponiendo en la moción, que es bueno, se contradice con la exposición que
ha hecho, la exposición es reprobable, porque ha puesto una serie de frases que ha
colocado en el muro del Pleno del Ayuntamiento. Precisamente lo que la moción pretende,
que es criticar que en el muro de facebook de los regidores aparezcan cosas que no han
dicho los regidores, la regidora lo ha puesto en el muro del Pleno del Ayuntamiento. Por lo
tanto, Ciudadanos votará a favor, pero reprueba utilizar ese lenguaje, que no es de ningún
regidor, sino de gene externa del Ayuntamiento, es un error.
SENYOR FALCÓ: Jo, la veritat és que escoltant una mica el debat, se m’acut que potser
del que estem volent parlar en el fons, ho dic perquè si aprovem aquesta moció aprovarem
una declaració d’intencions, i tenint en compte que em sembla o m’han dit, que tots aquests
comentaris que llegia la Fàtima, han estat duts davant de la Fiscalia, tal com jo proposava.
Per tant, a l’espera que això es pugui resoldre, a mi se m’ha acudit mentre us escoltava,
que potser el que hauríem d’intentar bastir és un codi de conducta. Ho dic perquè la
Secretaria del Govern que porta els temes de transparència, ens ha passat, o he pogut
llegir un codi de conducta que hem d’intentar seguir o hem de seguir tots els que formem
part, en aquest cas del Govern de la Generalitat, i que em sembla perfectament
transposable a tots els regidors d’aquest Ajuntament. I té a veure, amb un ús responsable
de les xarxes, evidentment, però també té a veure amb la nostra agenda de reunions, per
fer-la oberta; amb un règim que ens orienta sobre el que és l’acceptació de determinats
regals que poden arribar, per exemple per Nadal, per part de segons qui, i ens posa uns
límits i unes orientacions; les relacions que hem de tenir amb les mitjans de comunicació,
basats amb quins valors han de ser; la relació que hem de tenir amb els diputats electes del
nostre Parlament; o amb els regidors electes de les nostres ciutats i dels nostres pobles i
les nostres viles; les relacions i com ens hem de relacionar amb els proveïdors dels serveis
que es fan amb l’Administració; les relacions que hem de tenir amb les empreses. És a dir,
a mi em sembla en el fons, que del que podríem estar parlant, per treure’n alguna cosa de
bo, és de per què no mimetitzar un codi de conducta que poguéssim acollir els vint-i-set
regidors d’aquest Ple, que deixés de banda aquesta moció sobre l’ús responsable de les
xarxes socials i que de retorn, incorporés aquest ús responsable, però altres qüestions
relatives a la conducta que hem de tenir tots nosaltres com a servidors públics i com a
representants sobirans de la sobirania del poble, per mirar de bastir un gran acord en
aquest sentit. Jo crec que si l’Ajuntament de Badalona poguéssim fer una presentació d’un
codi de conducta, equiparat al que ha treballat la Secretària de Transparència del Govern, i
en poguéssim fer una difusió i a més a més, dur-lo a la pràctica, evidentment, i en això els
qui sou membres hi tindreu membres del govern hi tindreu més responsabilitat dels qui som
oposició, perquè us obligarà amés coses que no pas a nosaltres, jo crec que faríem un gran
favor al que crec que tots estem perseguint, que és al final, prestigiar la política i prestigiar
l’acció que fem cada dia. No sé si aquest comentari que us faig serveis per alguna cosa, si
es vol aprovar la moció doncs que s’aprovi, però més enllà d’això jo crec que podríem mirar
de treballar per bastir això del que us parlava.
SENYOR TÉLLEZ: Per fer referència a això del codi, que és un petició que ha arribat des
de Secretaria perquè forma part de la feina que s’està fent del tema que parlàvem abans, la
Llei de transparència, és un dels ítems a què ens obliga la Llei de transparència a omplir en
el portal de transparència. Per tant, forma part d’aquesta tasca que hem comentat abans i
que no només l’hem de fer, sinó que és un obligació per acomplir la Llei. Per tant, molt bona
idea, i haurem de començar a treballar properament per tenir aquest codi.
SENYOR RIERA: Jo des del grup del Partit Popular lamentar profundament que una moció
que semblava que sortiria amb els vots favorables de pràcticament tothom, per una
presentació poc acurada, per no dir lamentable, de la ponent, que jo crec que anava amb
molt gones intencions però l’ha perdut una mica l’entusiasme, i a més, portava un culpable
únic i condemnat a més. Perquè al senyor Mañas se li ha escapat una paraula que a mi, la
meva intervenció està motivada bàsicament per aquesta frase, de dir que aquí hi ha una
persona de religió musulmana, i jo crec que és molt bonic el tema del laïcisme i el tema de
la separació de la religió, sempre que és l’església catòlica, o sempre que és un altra
religió. Per tant, jo crec que si algú se sent ofès o algú se sent molest en aquest consistori,
no és per part dels regidors, sinó que és per part de terceres persones que han dit coses,
perquè en moments crítics es diuen coses que amb tota seguretat cap dels que estem aquí
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compartim, però no és per la religió musulmana, senyor Mañas, perquè la religió no té res a
veure amb tot això. La religió, vostè ha dit que hi ha una persona de religió musulmana i
que per tant, per això es porta aquesta moció encara que facin cinc mesos que s’havien dit
aquestes frases. I això no té res a veure amb la religió musulmana, ni el senyor Garcia
Albiol ha fet mai aquestes afirmacions i aquestes manifestacions, no les ha fet mai. I per
tant, no calia presentar aquesta moció per fer-li un escarni, que en definitiva és el que es
pretenia, no ho ha aconseguit evidentment. I a vostè l’ha traït el subconscient portant el
tema de la religió, perquè jo com a catòlic estic cansat d’aguantar ofenses i d’aguantar
insults i bules per part de moltíssima gent, o de carnavals pagats per ajuntaments o
històries, i jo me’ls menjo i no passa res, vostè mateix ha criticat a l’església catòlica perquè
no paguen l’IBI. És a dir, és molt fàcil això, això altre és molt més complicat, perquè els
altres les gasten d’una altra manera. I per tant, jo ja sé que la carn és dèbil i que és molt
fàcil atacar només a una banda, perquè aquests no fan res, els altres sí. I jo no els identifico
a tots iguals, però en els altres hi ha una pandilla de fanàtics que no les gasten com els
catòlics, m’entén? I sé distingir els uns dels altres, i sé distingir que aquí tenim una regidora
de religió islàmica que no és violenta, jo ja ho sé distingir, ja ho sabem distingir tot això. No
li carreguin al regidor Garcia Albiol unes reaccions d’unes persones, unes reaccions
escrites d’unes persones que ell no ha posat i que en el moment en què té coneixement
d’això les retira del mur. I que a més, ell mateix ha rebut insults de tota mena i de tot tipus,
miri, aquí possiblement l’únic que està lliure de pecat sóc jo, perquè no tinc ni facebook, ni
twitter i ni en vull tenir. Per tant, jo crec que si recomponem la moció i ho reconvertim la
podem salvar, sinó nosaltres amb l’exposició que s’ha fet amb aquesta moció,
lamentablement, molt lamentablement no la podem votar a favor.
SENYORA ALCALDESSA: Jo crec que ja hauríem d’anar tancant per anar a votar, jo faig la
meva intervenció per finalitzar el debat i passar a votació, a mi si que m’agradaria contestar
algunes de les coses que s’han dit. Jo no he parlat de quants seguidors tinc perquè ni ho sé
perquè ni ho miro, però ja que vostè ho ha tret, justament aquí la quantitat sí que importa.
Entenc que el que estem votant és una moció que diu el que diu, i en tot cas, celebro que el
senyor Falcó la segona intervenció que entenia quin era l’objectiu i em sembla que això de
compartir el codi ètic, nosaltres en tenim un com a Govern, aquesta línia de codi ètic pot ser
un una molt bona eina que ens pot ajudar a governar. Però escolteu, si els exemples que
s’han posat són uns, segurament és perquè és un tema de quantitat i gravetat. És a dir,
tots, tothom pot fer error, s’han dit aquí exemples que són un exemple que va existir o dos,
sí quantitat i gravetat. A veure, a ningú se li escapa que tothom pot ser objecte d’insult, però
hi ha uns col·lectius que en són més, les dones polítiques rebem un tipus d’insults que no
reben molts homes polítics... miri senyor Albiol, vostè parla quan parlen els demés, avui jo
no li he cridat l’atenció, avui jo no li he cridat l’atenció, perquè cada Ple li he de cridar
l’atenció, però ara tinc la paraula, i vostè em deixarà que jo faci ús de la paraula, no l’he
interromput quan parlaven vostès. Llavors, penso que hi ha coses que passen i és lògic que
es tregui un exemple i no se’n tregui un altre, per il·lustrar la gravetat. I aquí, hi ha hagut
una cosa que ha passat una cosa que ha passat una mica desapercebuda de la moció però
que també en parla, la moció parla de les mentides, i aquí sí que jo he d’intervenir i us ho
he de demanar a tots, a tothom, evidentment, govern i oposició, però més a l’oposició,
perquè de vegades es confon la discrepància i el joc polític amb l’ús sistemàtic de
mentides, i l’ús sistemàtic de mentides hauria d’estar absolutament desterrat de l’ètica
política. Una cosa és usar la discrepància, el marge que pot tenir una interpretació, tot això
ja ho sabem, pot formar part del joc polític, però la mentida sistemàtica, aquesta sí que està
en boca de molts regidors, i aquí, les conseqüències més enllà d’aquesta incomoditat que
mostra el senyor Juan Miguel, aquesta incomoditat perquè aquí s’han dit paraules que
ofenen. Doncs pensi que aquestes paraules que ofenen hi ha persones que quan anem pel
carrer ens les vénen a dir, perquè com que les han llegit dites pel líder polític es pensen
que són veritat. Per tant, no menystinguem la gravetat del que s’està debatent aquí. Jo crec
que és molt important que aprovem aquesta moció pel que diu, després, ja ho sabem, ja
sabem que les mocions, com vosaltres mateixos heu dit, pot ser una declaració d’intencions
i prou. Però a mi em sembla que aquesta declaració d’intencions ha d’anar acompanyada
d’aquest debat que estem fent aquí, que jo crec que és important que el fem, perquè mireu,
sinó les coses van quedant, van quedant, ningú en parla, però els que ho patim diàriament,
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i si a les xarxes, i si em deixeu que faci servir una expressió tècnica que es va fer servir a
les jornades de seguretat per part d’un dels catedràtics que va intervenir d’aquest efecte
que n’hi diuen “efecte finestra trencada”, en el qual si tu una cosa que es comença a fer
malbé no intervens de seguida, allò es va degradant. I això ho comprovem contínuament en
espais públics, quan no es neteja, quan hi ha un lloc que està malament i la brutícia crida
brutícia, o el mel fer crida mal fer. Doncs què passa, que si no som estrictament curosos
amb això, i no en parlem i no ho eliminem d’una manera radical, la gent es pensa que tot és
possible. Si jo puc posar un comentari xenòfob, o una amenaça de mort, o un comentari
pejoratiu cap a una regidora, o cap a l’alcaldessa, o cap a qualsevol regidor i ningú em diu
res, no passa res, quedo impune, i aquesta impunitat fa que molta altra gent es vagi
animant, perquè aquí tot s’hi val. I penso que si s’hi fixen bé en l’anàlisi dels exemples que
han posat vostès, quan parlen d’alguna cosa que ha passat, que de seguida salten totes les
alarmes, quan algú dels que ara mateix som aquí, això mateix del lleixiu, de seguida al
mateix moment ja hi ha una reacció que fa que un es disculpi, que l’altre ja vigili més un
altre dia de veure què escriurà, hi ha un mecanisme d’autoregulació, que no s’està produint
en unes pàgines, que algunes tenen milers i milers de seguidors, i que per tant, si ningú
qüestiona el que hi ha allà, la get es pensa que allà, allò està bé posar-ho. Per tant, jo
penso que aquesta reflexió ètica que estem fent aquí és important, i sobre el tema de les
mentides sistemàtiques, sí que els demano, i aquí ja com a víctima principal de mentides
que sistemàticament s’estan dient, i aquí em sap greu perquè he de fer al·lusió directa, hi
ha mentides que són d’acció de govern que generen malestar a la ciutadania i generen
reaccions, i la mentida sobre la cavalcada que no hi hauria caramels, que es va dir en ràdio
directament, es va dir en directe per una emissora que va sentir-ho tot el país, aquella
mentida dita per una persona que havia estat l’alcalde, i per tant, té una credibilitat, va
generar molt de malestar, perquè allò ho estava dient un personatge públic electe que havia
estat alcalde de la ciutat, i per tant, tothom que escoltava allò li donava una credibilitat, i era
una mentida absoluta. Com és mentida que jo sigui de la CUP i n’estic tipa, n’estic tipa que
vostès ho estan fent servir contínuament, ho diu i ho publica i ho torna a dir i ho publica en
premsa municipal, ho publica en premsa de la ciutat, i és absolutament mentida. Escolti’m,
això ha de quedar en Acta i ha de quedar sentit per tothom, pels que són aquí al Ple, per la
ciutadania que ens escolten: prou de dir mentides, prou de dir mentides. O sigui, facin servir
totes les eines que vulguin per fer la seva oposició política, però les mentides no, i en
podríem fer aquí una llista de moltíssimes i li podem dedicar un altre Ple si volen. Jo no
penso que ara sigui el moment d’anar traient tota la llista de mentides, però crec que n’hi ha
que ja n’hi ha prou, ja n’hi ha prou. I tampoc faig servir l’skoda, ni l’he fet servir mai, ni el
faré servir mai. Per tant, facin el favor de tenir ètica. Penso que el contingut de la moció que
es presenta tots l’hem de poder assumir, i, com que hem posat més èmfasi en el tema dels
insults, jo recupero el de les mentides perquè crec que és important que tots com a polítics
electes, per l nostra dignitat i pel bon nom i del bon crèdit dels polítics que estem aquí,
penso que les mentides, igual com els insults, han estar eradicats de la nostra forma de fer.
SENYOR GARCIA: Per al·lusions, senyora alcaldessa.
SENYORA ALCALDESSA: He tancat, he tancat.
SENYOR GARCIA: Per al·lusions, jo li demanaria que poguéssim una explicació.
SENYORA ALCALDESSA: He tancat, i escolti, tot això que jo he dit és una cosa
constatable, no és cap cosa, hi ha mil escrits on vostè diu l’alcaldessa de la CUP,
l’alcaldessa de la CUP, n’hi ha mils.
SENYOR GARCIA: Sí, i és que ho és. És que ho és.
SENYORA ALCALDESSA: No senyor, no sóc l’alcaldessa de la CUP. I prou.
SENYOR GARCIA: Que no és l’alcaldessa de la CUP vostè? Que no? Que vostè no és
l’alcaldessa de la CUP, vaja, i jo no mesuro dos metres. Li puc contestar?
SENYORA ALCALDESSA: no, no, passem a la votació.
SENYOR GARCIA: O sigui, vostè és la que decideix el que és mentida i el que ho és. Vostè
té aquest do.
SENYORA ALCALDESSA: És que això ho és, i ja està.
SENYOR GARCIA: Té aquest do, que el que diu el Partit Popular és mentida i el que vostè
pensa és la veritat absolta.
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SENYORA ALCALDESSA: Passem a la votació si us plau? Passem a la votació perquè les
coses són o no són, i aquesta ho és i no hi ha discussió possible sobre ella. Passem a la
votació si us plau.
Votació
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor 27.
En aquest moment, la regidora Teresa González Moreno surt del Saló de sessions.
7. Moció que presenten els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya Avancem - MES i Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa de
suport a les mobilitzacions i accions contra del Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre.
El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets que
inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) entre els
quals es troba el de l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de les nou comunitats
autònomes que rega el riu Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el País Valencià).
Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les al·legacions que
diverses associacions, entitats, partits i institucions van presentar per denunciar l’impacte
negatiu i la greu amenaça que representava el Pla, tant per a la sostenibilitat del tram final
del riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres que
s’hi desenvolupen.
El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre aprovava
amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals per al tram final
del riu Ebre i el Delta amb tres propostes diferenciades; per a anys secs, normals i humits.
Així, segons les conclusions dels estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec
hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any normal hauria de ser de 7.732 hm3/anuals
i per a un any humit, de 9.907 hm3/anuals. A més, s’incorporava una proposta de cabal
mínim d’excepcionalitat per a casos de sequera prolongada amb 3.518 hm3/anuals.
Aquesta proposta de cabals ambientals que garantia la subsistència del Delta, el
manteniment de l’activitat pesquera i el gran ecosistema del Delta, va ser presentada en
forma d’al·legacions per la Generalitat de Catalunya perquè s’inclogués en el nou Pla
hidrològic de la Conca de l’Ebre, però no va ser atesa.
En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals (sense
diferenciar anys secs o humits) és a dir, 5.000 hm3/anuals menys, que els proposats per la
Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Així que, en cas que s’implementi,
tindrà un impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels planificats pel Ministre Arias Cañete
al Plan Hidrológico Nacional. Mentre que algun altre Pla de conca ha fixat els cabals
ecològics en el cent per cent de les masses d'aigua, el de l'Ebre estableix únicament un vuit
per cent del total de les masses de l'aigua.
Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de nous
regadius en 450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans de l’Estat
espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria d’aquestes hectàrees no tenen concessions i
van lligades a 56 noves infraestructures de regulació (embassaments).
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va presentar
més de 4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que havia fet la Comissió
Europea al Govern espanyol que no van ser acceptades. La Comissió va constatar que
mancava molta informació als diversos plans de conca espanyols per adaptar-se a les
normatives europees, i va requerir al Govern espanyol que ho modifiqués. La Comissió va
adreçar preguntes molt concretes al Govern sobre el contingut del Pla de Conca de l’Ebre;
de fet, va assenyalar 32 discrepàncies, 10 de les quals eren idèntiques a les de la queixa
que va fer arribar la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al futur
socioeconòmic i mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els seus
pobles, els Grups municipals d’ERC-Avancem-MES i ICV-EUiA proposen al Ple l’adopció
dels següents:
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ACORDS
1. Manifestar al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament de Badalona a
l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va tenir lloc en Consell de
Ministres el passat 8 de gener de 2016.
2. Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra el Pla
hidrològic de la conca de l’Ebre.
3. Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així com altres
institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i altres organismes de
caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats per
la Comissió per la Sosteniblitat de les Terres de l’Ebre.
4. Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el
compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees d’Aigua, Aus i
Hàbitats.
4. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la conselleria d’Agricultura de la
Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern
espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
SENYORA ROTGER: Aquesta moció s’explica molt fàcilment. Amb aquesta moció
defensem que es mantingui el cabdal d’aigua necessari al tram final del riu Ebre,
simplement perquè si no és així el Delta desapareixerà i amb ell, un ecosistema
extraordinari, amb grans danys no només per al patrimoni ecològic, sinó també per
l’economia i la societat del territori. Creiem que no està justificat de cap manera aquest
perjudici que seria irreparable. Per tant, proposem que Badalona es manifesti en contra del
Plan Hidrológico Nacional, que va aprovar el govern Espanyol just després de Reis i a favor
de totes les accions en defensa de la conca de l’Ebre, començant per la manifestació que
es farà a Amposta el proper 7 de febrer. Gràcies.
SENYOR MAÑAS: Amb molta brevetat i per donar un exemple molt concret. No podem
estar gestionant els recursos hídrics en l’any 2015 amb plans hidrològics que es remunten
al pacte del Magèstic. I per què dic això? No ho dic en un sentit polític, no ho dic per fer
partidisme, ho dic perquè avui hi ha una evidència clara que cal canviar tota la gestió del
nostre cicle integral de l’aigua, perquè hi ha evidència clara que vivim en un país que cada
vegada tindrà episodis de sequera més servers i episodis de pluges torrencials més severs.
Per què dic això? Perquè quan el Pla hidrològic nacional es dissenya en el seu dia, alguns
dels defensors d’alternatives al Pla Hidrològic Nacional, defensaven una alternativa com
podia ser el transvasament del Roina. Avui, el Roina és intransvasable, perquè el Roina
està patint una sequera severa. O sigui, han passat molts anys, ha pogut molt poc o ha
plogut molt en pocs dies, per fer servir la dita popular amb un argumentari que serveixi per
l’argumentari del que estic dient. És inaudit que es ressusciti ara el Pla Hidrològic Nacional
perquè han canviat les condicions climàtiques del país de forma substancial. És inaudit
perquè des del govern de la Generalitat feia anys que es treballaven alternatives possibles
per les comunitats de regants de les terres de Lleida, que necessitaven en part el Pla
Hidrològic Nacional, i el que és més inaudit políticament, és que ho faci un govern que
actualment està en funcions. Per tots aquests motius, hem recolzat i votarem favorablement
aquesta moció. Gràcies.
SENYOR LÓPEZ CEGARRA: Bona tarda a tothom, ja gairebé nit. Des de Guanyem
Badalona en Comú, ens sumem al suport a aquesta moció, i volem destacar la gran feina
que segueix fent a dia d’avui la Plataforma en defensa de l’Ebre, segurament el moviment
popular més potent que les terres de l’Ebre han tingut mai, i un dels més actius en la
defensa del territori i la sostenibilitat del país. La Plataforma en Defensa de l’Ebre va néixer
l’any 2000, quan el govern Espanyol, presidit per José Maria Aznar, amb el suport del
govern de Convergència i Unió, presidit per l’ex Molt Honorable Jordi Pujol, va voler
imposar el primer Plan Hidrológico Nacional, que suposava el transvasament d’aigua cap al
Nord, Barcelona i Tarragona, i cap al sud, País Valencià, Múrcia i Almeria, trencant
l’equilibri de l’ecosistema del riu i del Delta de l’Ebre, i apostant per un creixement urbanístic
de complexos hotelers i camps de golf, que el temps ha demostrat que era, insostenible i
irracional. No podem oblidar les paraules prepotents del ministre Arias Cañete, del Partit
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Popular, que van ser el Plan Hidrológico Nacional se va a aprobar por huevos y su
tramitación será un paseo militar, repeteixo, un paseo militar, que van portar a sol·licitar el
seu cessament per part del president i vicepresident d’Aragó del moment. Cal recordar
també, les grans manifestacions del mateix any 2000, Amposta vint mil persones, a
Saragossa tres-centes mil persones, l’any 2001 a Barcelona tres-centes mil persones i a
Brussel·les deu mil, l’any 2002 a Barcelona quatre-centes mil i a Mallorca deu mil, i una
mobilització social quasi diària mai vista a les Terres de l’Ebre. Passats els anys, i amb
l’actual govern en funcions, aprovant projectes que semblen del segle passat, tornem a
trobar-nos amb la resurrecció de l’esperit d’aquest Plan Hidrológico Nacional, i caldrà
doncs, tornar-nos a mobilitzar en defensa del territori i la seva gent, la nostra gent. Com diu
el lema de la mobilització del poder 7 de febrer a Amposta, “l’Ebre sense cabdals és la mort
del Delta. Lo riu és vida. No als transvasaments.”
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Ciudadanos se abstiene a la moción que se presenta y voy
a explicarlo. El desarrollo de las sociedades y la civilización siempre hace modificar la
naturaleza en beneficio del hombre. El Plan Hidrológico que se aprobé en enero, fue
aprobado por un consejo en el que estaban representados la Administración del Estado, las
comunidades autónomas, los ayuntamientos, los organismos de cuenca. Nosotros
pensamos que el agua es un bien de interés general, que en el caso de las cuencas que
riegan varias comunidades autónomas tiene que ser la administración del estado,
conjuntamente con confederaciones hidrográficas y atendiendo a las comunidades
autónomas, el que tomen una decisión. Por eso, aunque estamos de acuerdo con algunos
puntos de la moción, como el que trata de un caudal mínimo del agua, que sea la Comisión
Europea a través de la directiva marco del agua i de las directivas que tienen que ver con
las aves i el hábitat, la que vigile y controle el cumplimiento de esas directivas, pensamos,
como sucede por ejemplo en el área metropolitana de Barcelona, que posiblemente el
trasvase más ecológico medioambientalmente hablando, y el trasvase con más sentido
para el área metropolitana no sea el del Ródano, como bien ha explicado, ni sea el del
Segre, sea de las aguas del Ebro hacia el área metropolitana de Barcelona. Por lo tanto,
nuestra posición es, atendiendo a las zonas donde bajan los ríos, teniendo en cuenta que el
agua es un bien de interés general, que hay que preservar el medio ambiente, en cada
caso hay que ver si el desarrollo de las comunidades sugiere que es factible un trasvase.
Por eso nuestra abstención.
SENYOR FALCÓ: Nosaltres per manifestar el nostre vot favorable a aquesta moció,
malgrat algunes de les intervencions o algunes de les expressions que s’han fet per
defensar-la per part d’altres grups. Jo crec que nosaltres ens mobilitzem de manera
preventiva davant d’aquesta iniciativa del govern Espanyol, que vigilem, sobretot a Europa,
per la defensa dels nostres interessos. Però també m’agradaria o m’hagués agradat que
aquesta moció, a més de ser genèrica, pogués incorporar algun detall al voltant de la
mobilització que des de Badalona es prepara per poder arribar a la manifestació. I jo crec
que hagués estat bé que aquesta moció que aprovarem es comprometés a què
l’Ajuntament fes difusió de mobilització que a través de l’ANC es farà amb sortida
d’autocars, a cinc euros per persona el dia de la manifestació anar i tornar. Em sembla que
això hagués estat bé, que ens comprometéssim com a Ajuntament a fer la difusió que es
podrà anar a aquesta manifestació a través d’una organització de la ciutat que promourà la
sortida des de la ciutat. Per tant, ens quedem amb un anunciat genèric, però això no treu
que vostès com a govern, puguin fer això que jo els demano. Més enllà d’això i de certes
proclames que s’han fet aquí, jo crec que hem de recordar a tots plegats, ens hem
d’autoimposar una mica d’humilitat, en el sentit d’acceptar que aigua de la que bevem a
Barcelona, ens prové de Girona i ens prové del Ter, i ningú no posa en dubte que aquest
transvasament no hagi estat bo per a Barcelona i hagi pogut perjudicar, en alguna mesura,
a la demarcació de Girona, per posar un exemple. O també cal explicar que el
transvasament de l’Ebre, quan es va fer cap al Camp de Tarragona va permetre
desenvolupar tota la petroquímica i donar un bon servei al Camp de Tarragona i generar
molta activitat econòmica positiva. No defenso la bondat del transvasament perquè estic
d’acord amb el fons del que plantejava el regidor Mañas en quant a la necessitat d’un canvi
de gestió integral del que és aquest recurs. Però sí que les expressions generalistes sobre
el que és bo i el que és dolent, sempre s’han de saber posar en context. Jo, la qüestió del
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Pla Hidrològic la vaig viure en primera persona de manera molt intensa, podria explicar
moltes anècdotes viscudes al voltant del que va ser la tramitació d’aquell Pla Hidrològic.
Però tan se val, ara ens trobem davant un amenaça de transvasament, amb partits que
estan a l’hemicicle amb molts diputats, Ciudadanos n’és un, que apostaven en els seus
programes electorals pel transvasament de l’Ebre sens cap mena de dubte. Estem a punt
de conformar, o s’estan a punt de conformar segons quins tipus de pactes, a Madrid, poden
perjudicar les aspiracions de Catalunya de gestionar l’aigua de manera més raciona, i per
tant, d’evitar aquest transvasament de l’Ebre. I bé, jo crec que ens hem de mobilitzar de
manera preventiva. Dit això, les afirmacions sobre el que és bo i és dolent, sempre són
relatives i s’han de contextualitzar. En tot cas, nosaltres donarem suport a aquesta moció i
convidem als badalonins a participar en aquesta manifestació i a usar els mitjans que
posarà l’Assemblea Nacional Catalana per poder-hi arribar el dia set.
SENYORA AGÜERA: Hola bona nit. Molt breu. Jo només apuntar que fa ja gairebé tres
mesos que aquí no plou, concretament 83 dies, això representa un problema i s’ha de
buscar una solució. Per tant, els plants hidrològics són unes solucions que intenten, una de
les coses, el transvasament, poder solucionar aquestes coses, èpoques de sequera etc.
Llavors, em sembla una mica irònic que un partit com Iniciativa presenti aquesta moció
quan solució que ell va presentar en el seu moment en el govern del tripartit, amb el seu
conseller Francesc Baltasar, va ser una política enfront de la sequera, per exemple, a base
d’oracions i pregàries a la Mare de Déu de Montserrat. Clar, també podem buscar una
solució tan original com dir-li a més d’un que canti aquí i potser també plou. Crec que hem
de ser una mica més seriosos i més curosos en aquest tema i buscar solucionar reals.
També dir als de Convergència i Unió que ara el cabal els sembli poc o que votin en contra
d’aquesta moció em sembla estrany, em sorprèn ja que al 2001 es va pronunciar a favor del
Pla Hidrològic Nacional, on el text garantia un cabal, mínim de tres mil cent cinquanta-sis
hectòmetres cúbics, o sigui, més o menys el mateix. Dir que no em sembla gaire seriós
menysprear totes les mesures que es recullen en el Pla de Conca per cobrir els objectius
mediambientals, millorar la qualitat de l’aigua, o combatre els efectes de la sequera i
inundacions, o millorar la governança de l’aigua. Per tant, votarem en contra.
SENYOR MAÑAS: Recordar-li senyora Agüera, que la dessaladora del Prat no la va pagar
la Mare de Déu de Montserrat, sinó que es va pagar des dels pressupostos de la
Generalitat de Catalunya. Simplement això.
SENYORA AGÜERA: Ja, però la dessaladora també té gent que no és molt avantatjosa.
No?
Votació
S’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor 15, 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 1, del grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos).
En contra 10, del grup municipal del Partit Popular.
En aquest moment el regidor Ferran Falcó Isern surt del Saló de sessions.
La regidora Teresa González Moreno entra al Saló de sessions i passa a ocupar el seu
escó.
8. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular, de suport a la Guàrdia
Urbana de Badalona i per a la no criminalització de les policies locals.
La matinada del proppassat 31 de desembre de 2015 es va produir un multitudinari incident
al barri de Sant Roc, en el que un grup de ciutadans va atacar diferents agents de la
Guàrdia Urbana que realitzaven una intervenció especial de control de trànsit.
Atès que l’operació va requerir la intervenció de fins a 30 agents de la Guàrdia Urbana i
dels Mossos d’Esquadra, fruit de la inexistència d’una unitat de reforç especial per fer front
a aquest tipus de situacions més delicades i conflictives.
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Atès que el resultat per a la Guàrdia Urbana de Badalona va ser el de sis agents ferits, que
van patir contusions a diferents parts del cos, cops d’ampolles i fractures, quatre dels quals
han causat baixa laboral.
Atès que l’Ajuntament de Badalona ha decidir no presentar-se com a acusació popular en la
denúncia, no vetllant d’aquesta manera pels drets, interessos i honorabilitat dels guàrdies
urbans de Badalona.
Atès que el sindicat de la Plataforma Sindical Unitària –PSU- sí s’ha presentat als jutjats
com a acusació popular, en defensa dels treballadors públics de l’Ajuntament de Badalona.
Atès que l’alcaldessa de Badalona, Maria Dolors Sabater, va assistir el proppassat
divendres 15 de gener a un acte a Terrassa, organitzat per la CUP del municipi, per donar
suport a una regidora de la formació antisistema denunciada per 15 agents de la Policia
Municipal de la seva ciutat per un presumpte delicte d’injúries i calúmnies.
Atès que la querella criminal interposada per la Policia terrassenca està motivada perquè la
regidora de la CUP, en el ple del mes de juliol de 2015 celebrat a Terrassa, va posar en
dubte la bona praxis professional de la policia local a l’hora de perseguir i detenir
delinqüents així com el nostre ordenament jurídic.
Atès que la sra. Dolors Sabater havia rebut amb anterioritat a la celebració de l’acte, tant
per part de diferents partits polítics així com de diferents representants de la Guàrdia
Urbana de Badalona, diversos comunicats per tal de que no assistís en representació de la
ciutat de Badalona a un acte a on es criminalitzava l’actuació de la policia local de Terrassa.
Atès que el proppassat divendres i dissabte es van celebrar a Badalona unes jornades de
seguretat clarament partidistes ja que només van participar ponents relacionats amb la
CUP, Podemos i persones molt properes als moviments independentistes.
Atès que en aquestes jornades es va convidar a un membre destacat d’EH-Bildu-Aralar,
formació política independentista basca que fa una campanya permanent per l’acostament
dels presos bascos al País Basc.
Atès que en aquestes jornades es va convidar com a experts en seguretat a regidors de
diferents ciutats que només fa sis mesos que governen i que representen a formacions que,
sovint, el que fan és criminalitzar la policia local i els cossos i forces de seguretat del país.
El Ple de l’Ajuntament de Badalona acorda els següents
ACORDS
1.- Mostrar el suport més incondicional possible a la Guàrdia Urbana de Badalona, així com
a la Policia Municipal de Terrassa i la resta de policies locals de Catalunya, que exerceixen
la seva tasca amb una professionalitat excel·lent vetllant sempre pel bon funcionament i la
bona convivència als municipis.
2.- Exigir el govern de la ciutat que torni a dotar de forma immediata la Guàrdia Urbana de
Badalona d’una unitat de reforç i emergències per evitar que situacions com la del
proppassat 31 de desembre es tornin a repetir i acabin amb sis agents ferits.
3.- Exigir el Govern de Badalona que es presenti com a acusació popular en la demanda
interposada contra les persones que van causar aquest incident al barri de Sant Roc, en
defensa dels guàrdies urbans de Badalona i contra les persones que atempten a la
seguretat de la nostra ciutat i a les llibertats dels nostres ciutadans/ciutadanes.
4.- Reprovar l’alcaldessa de Badalona per assistir a un acte clarament partidista i a favor
d’una persona que qüestiona la professionalitat i la bona praxis de la Policia Municipal de
Terrassa.
5.- Reprovar l’alcaldessa de Badalona i tot el govern de la ciutat per organitzar unes
jornades de seguretat convidant a un membre d’una formació política relacionada amb
l’entorn proetarra.
7.- Informar del resultat d’aquesta moció a la Guàrdia de Badalona, l’Ajuntament de
Terrassa, la Policia Municipal de Terrassa, els diferents sindicats de policies locals a
Catalunya, la Delegació del Govern a Catalunya i la Generalitat de Catalunya.
SENYORA ALCALDESSA: Aquesta moció va lligada a una petició de paraula, si vol
prendre la paraula si us plau, senyor Cayuela.
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Senyor Pedro López Cayuela en representació de la Secció Sindical PSU. Assumpte:
Moció de suport a la Policia Municipal de Terrassa.
SENYOR LOPEZ CAYUELA: Anava començar amb un solemne veïns, veïnes, autoritats
bona tarda, però ens conformem amb bona nit per l’hora que és i els que us heu quedat sou
uns valents perquè l’oració, la fan molt bé, són autèntics oradors els polítics de la ciutat,
enhorabona. Ja s’ha dit, em dic Pedro López sóc guàrdia urbà de Badalona i també sóc un
dels representants dels treballadors de l’Ajuntament i pertanyo a una organització molt
petita, no són sigles tradicionalment conegudes. Considero el Ple municipal un espai propi
dels veïns de la ciutat i no dels sindicats, per això no acostumo a venir aquí, és molt difícil
que se’m vegi. No obstant això, avui tinc la necessitat d’expressar aquí en el Ple municipal
,que els meus companys de Terrassa ho estan passant molt malament i que la Guàrdia
Urbana de Badalona no va bé. Aquest divendres passat pel matí vaig estar a Terrassa
donat suport als meus companys d’allà que s’estan defensant de les acusacions d’una
regidora de la CUP, una regidora allà i el mateix divendres a la tarda vaig anar a escoltar-la
a vostè, senyora alcaldessa, a les Jornades Ciutadanes sobre Seguretat sota l’eslògan de
“Una Badalona amable, una ciutat segura” absolutament d’acord. Avui vinc al Ple perquè
m’escoltin vostès, si volen, perquè vull demanar-los principalment que intentin de donar a
entendre que alguns serveis de la policia són només repressius o són antiavalots, també
aprofito per demanar-los que respectin que restitueixi aquestes unitats a Badalona, sembla
que les volen també eliminar de Terrassa, a veure si vostè amb la influència els diu que no
cometin aquest error i vull demanar-li que la restitueixi després de la gota que ha fet vessar
el got, els gravíssims incidents de l’últim dia de l’any on una multitud va acorralar als meus
companys a Sant Roc, els varem pegar i es van acarnissar en particular en un, posant
greument en perill la seva integritat i la seva vida. Vostè Dolors també va estar a Terrassa
en unes xerrades debat fent front comú amb la regidora de la CUP, jo no dic que vostè sigui
l’alcaldessa de la CUP, però vostè va fer front comú amb la regidora de la CUP, o almenys
en les xerrades on a vostè se l’anunciava es deia “Rompamos con los modelos policiales
repressivos otra vez”. La regidora de la CUP havia dit entre d’altres vegades i està gravat,
està gravat en el Ple municipal que s’aclareixin tots els casos de violència policial o que
Mónica veïna de Terrassa va rebre una pallissa directament quan sortia de casa seva, a
mans de la policia. Els jutjats ja s’han pronunciat amb l’absolució o el sobreseïment pel que
fa a questes gravíssimes acusacions, però el que queda o alguns volen que quedi, és que
un grup de policies o unes unitats de policia concretes són uns criminals que van
apallissant, i això a veure com es rectifica o a veure com es rescabala l’honor d’aquestes
persones una vegada que els jutjats ja s’han pronunciat amb el sobreseïment i la solució.
Senyora alcaldessa, vostès s’han repetit moltes vegades en el mateix sentit, parlen d’una
policia més pedagògica, d’acord, i menys repressiva, d’acord, i van anunciar que
eliminarien els antiavalots de la Guàrdia Urbana, ja no hi estem tant d’acord i vostè ho va
tornar a repetir el divendres a les jornades, va dir que a la primera setmana del seu mandat
va suprimir les unitats Omega, els antiavalots. En el mateix sentit es va dirigir en aquelles
jornades al senyor David Fernández de la CUP, va parlar en les mateix línies d’unitat
especials, al marge d’aquest discurs reiteradament intencionat en el que els policies som
molt dolents i vostès ho arreglaran perquè són altament demòcrates, és de lamentar que
vostè principalment, perquè és la responsable de la Guàrdia Urbana, tingui tan profund
desconeixement de la policia, senyora alcaldessa, i li dic jo, que porto 32 anys de servei. I
vostè digui-ho com ho vulgui dir, la unitat de reforços i emergències no són antiavalots per
molt que s’entossudeixi de dir-ho, li repeteixo, és una gran patrulla integrada per un nombre
més gran d’agents que una patrulla ordinària, que actua per aglomeració i dissuasió en
actuacions específiques, ho va dir ahir a la televisió i li explicaré una altra vegada. Quan hi
ha un conflicte en un barri on hi ha una baralla d’unes quantes persones, vuit o deu
persones, si hi va una patrulla es barallen els dotze, si hi van els omegues s’acaba la
baralla, no es baralla ningú, perquè espanten amb el llenguatge dels gestos amb
l’aglomeració, és tan fàcil d’entendre això? per això funcionen aquestes unitats des de fa
més de 30 anys, a tots els municipis on la població és alta, a tots els municipis de
Catalunya. Miri la Guàrdia Urbana sempre ha estat democràtica i dialogant amb la
ciutadania, clar, amb tota la ciutadania que vol, però hi ha una minoria que ni vol complir les

Ple. Acta sessió núm. 1 de 26-01-2016

93

Secretaria General

normes o que no volen normes o que no volen policia. L’últim deia de l’any al barri de Sant
Roc un home gitano va propinar un munt de cops de puny a un guàrdia urbana que estava
subjectat pels braços i per les cames, perquè no es pogués moure, estava absolutament
immobilitzat expressament, ja a terra i després dels cops de puny, el mateix individu li va
donar una petada al cap, que el policia va parar amb la mà, va evitar el quiròfan, tot això
vostè ho sap perquè ha parlat amb ell i li agraeixo en nom del policia i li agraeixo en nom de
la Guàrdia Urbana. També és cert que uns dies abans el va telefonar el regidor de
Seguretat que teníem anteriorment i també li agraeixo en nom de l’interessat i de la policia
que l’hagués telefonat, interessant-se per ell. Vostè també sap que de les diligències
policials es va lliurar una arma blanca, es va lliurar una navalla, la intervenció pretesa era
evitar que uns energúmens amb antecedents penals fessin el que van fer, conduïssin sense
permís i sota eles efectes de l’alcohol i a gran velocitat pel barri, saltant-se els semàfors.
Quan se’ls va intentar identificar van baixar amb les ampolles d’alcohol i els gots de vidre a
la mà i van telefonar a molts més. Aquests són els que no volen normes, ni volen policia,
pregunto, li pregunto a vostè senyora alcaldessa, a veure com ho hem de fer. Que hagués
passat si aquests individus haguessin tingut un accident amb un altre vehicle, per exemple,
amb una família que aquest nit hagués vingut de sopar, eren les tres de la matinada, si van
fer a sis policies el que els varen fer i li van propinar una brutal pallissa a un dels guàrdies,
que no haguessin fet amb els veïns que haguessin tingut la mala sort de col·lisionar amb
ells. Jo li asseguro que si la unitat de reforços i emergències hagués patrullat aquella nit, no
haguessin fet això amb el meu company. Ningú coneix a la Guàrdia Urbana una pallissa
així, per moltes estadístiques que es barallin, estadístiques en les que vostè es basa per
afirmar que els delictes estan baixant, si vol, després a la rèplica, fins i tot ho discutirem. En
resum, li demano una altra vegada que restitueixi la unitat de reforços i emergències perquè
donen seguretat als meus companys en les seves últimes hores del dia i durant tota la nit,
malgrat que hagin d’utilitzar la força que la llei els atorga, perquè si vostè no vol que els
policies siguin repressius ens haurà de fer fora a tots els policies de la Guàrdia Urbana.
Tots els policies hem privat alguna vegada de llibertat a alguna persona, creu vostè que
voldríem fer-ho. Moltes gràcies.
SENYORA ALCALDESSA: Molt bé, per part del grup que presenta la moció.
SENYOR GARCIA ALBIOL: Hem pogut escoltar la part expositiva de la moció i d’una
manera molt especial la intervenció del representant dels sindicats a qui li vull donar les
gràcies per estar avui aquí, en nom de tots els treballadors de l’Ajuntament de Badalona.
Aquesta és una moció que nosaltres presentem per posar en evidència tres qüestions que
ens semblen preocupants, tres fets que per a nosaltres són greus i alguns dels quals el
representant dels treballadors ha assenyalat, ha apuntat. Miri, hi ha una primera dada que
jo crec que és la que reflecteix una mica quin és el sentit i el sentiment que nosaltres volem
expressar a través d’aquesta moció, i ho apuntava el senyor Cayuela, deia, mentre
nosaltres els treballadors, les agents de la Guàrdia Urbana hem anat a Terrassa ha donar
suport als treballadors de Terrassa als treballadors de la Guàrdia Urbana de Terrassa,
vostè se’n va anar a un acte a criticar els agents de la Guàrdia Urbana i a donar suport a
uns membres de la CUP, que denuncien a la Guàrdia Urbana. Miri, miri el contrast, o sigui,
els representants, els treballadors de l’Ajuntament de Badalona se’n van a l’Ajuntament de
Terrassa a donar suport als treballadors de Terrassa i vostè se’n va a Terrassa a donar
suport a una regidora de la CUP, que carrega contra la Guàrdia Urbana. A nosaltres ens
sembla que és inadmissible, com ens semblaria que és inadmissible que un regidor de
Terrassa o l’alcalde o alcaldessa de Terrassa o de Sabadell o de qualsevol altre municipi
vingués a Badalona a intentar crear conflicte, o ha donar suport a una persona en contra de
la Guàrdia Urbana, o en contra de qualsevol treballador de l’Ajuntament de Badalona,
perquè al final li agradi més o menys, els agents de la Guàrdia Urbana són treballadors de
l’Ajuntament de la nostra ciutat i que vingui un regidor a incordiar a un regidor d’una altra
ciutat, o un alcalde d’una altra ciutat, encara que no hagin guanyat les eleccions i no l’hagin
votat, però que tingui el càrrec d’alcalde a incordiar a un municipi veí i a posar-se al mig
d’un conflicte, doncs Home, no sembla que sigui al més recomanable. Per tant, aquest és el
primer aspecte que nosaltres creiem que vostè mereix una reprovació. El segon aspecte
que nosaltres voldríem destacar és, i també s’ha apuntat amb la intervenció, escolti, quan
un governa pren decisions encertades i s’equivoca, perquè qui no fa res, doncs no
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s’equivoca, per tant, tots ens equivoquem. Jo crec que vostè, un dels principals errors dels
molts errors que ha comès, però un dels principals, per no dir el principal, és dissoldre la
unitat no antiavalots, perquè Badalona no ha tingut mai una unitat antiavalots, sinó una
unitat de reacció que ha funcionat, i ha funcionat molt bé, especialment quan hi havia
conflictes de convivència, de seguretat i de delinqüència a la nostra ciutat. Li ha apuntat el
representant dels treballadors, escolti, l’incident que es va produir el dia 31 de desembre a
aquesta ciutat, que vostès ho han tapat, on gairebé maten un guàrdia, a un membre de la
Guàrdia Urbana de Badalona, els experts, perquè ni vostè ni jo som experts, sinó que els
treballadors i el representant sindical li estan dient que segurament si haguessin mantingut
aquella unitat de reacció que tenia la Guàrdia Urbana que varem crear, que es va construir
en l’anterior legislatura, doncs molt probablement el que va passar amb sis ferits i que van
haver d’intervenir 30 dotacions de la Policia i dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana,
llavors segurament es podia haver estalviat. Ara, vostès tenen una filosofia que va d’acord
amb la seva forma d’actuar i això ho hem pogut veure en aquestes jornades de seguretat
que han organitzat aquest cap de setmana, on com a grans experts en matèria de seguretat
porta amb els que normalment corren davant de la policia o havien corregut davant de la
policia. Ens porten a un membre de suport a ETA, ens porten a un membre de la CUP,
doncs home, que no destaca precisament aquest partit per ser garant i per ser uns experts
en matèria policial, com no sigui algun aldarull que s’hagi provocat fins i tot a la nostra
ciutat. Aquests són els grans referents, aquests són els grans ganxos mediàtics que vostè
ens porta a unes jornades de seguretat, a nosaltres ens sembla del tot inadmissible, jo que
es facin unes jornades de seguretat ens sembla bé, però que portin uns convidats que el
que han demostrat al llarg de la història és més aviat estar a l’altra banda, a l’altre costat de
les actuacions policials, si que ens sembla que no hi ha per on agafar-ho. Ja sé que em
diran que no , que en alguns aspectes doncs és per defensar drets i tal, sí, sí, està molt bé,
però un pot defensar drets i tal , sí, sí està molt bé, però un pot defensar drets sense
necessitat de crear aldarulls com sí que es posa en evidència que se n’han creat en moltes
ocasions, les persones o les organitzacions que en formen part. Per tant, el que estem
detectant des del Partit Popular de Catalunya a Badalona, és aquesta tendència a intentar
doncs desmuntar tots els aspectes positius o una part molt important dels aspectes positius
que té la Guàrdia Urbana de Badalona, per dir que canvien el model del Partit Popular, per
dir que canvien el model del Garcia Albiol i els resultats estan posant en evidència que és
un error. A mi em fa molta gràcia quan vostè ha fet unes declaracions, no sé si per escrit,
en algun lloc ho vaig llegir, que deia, des de que nosaltres estem hi ha menys ferits a la
Guàrdia Urbana, home clar, i si es queden tancats en el despatx no n’hi haurà cap, si es
queden tancats al despatx allà no n’hi haurà cap, segur, segur. En principi la Guàrdia
Urbana és una policia, és un cos que al que s’ha de dedicar és a fer una feina preventiva,
una feina d’ordre de la circulació i de l’espai públic, una feina preventiva, però quan convé
la Guàrdia Urbana ha de donar resposta als problemes d’inseguretat i d’incivisme i de
convivència que es produeixen en el territori i a Badalona per desgràcia encara hi ha
carrers on hi ha una conflictivitat important. Per tant, la Guàrdia Urbana doncs si ha
d’actuar, lamentablement, és normal que en alguns casos tinguin alguns problemes de
lesions, escolti’m, això és així, més enllà que són uns grans professionals, però si no traiem
la Guàrdia Urbana, si traiem aquesta unitat específica, si ens carreguem els guàrdies de
barri, doncs segurament com que hi ha menys Guàrdia Urbana al carrer que ara fa uns
mesos, que ara fa uns anys, doncs molt probablement hi ha menys lesions. Per tant, dir-li
que dins de la gestió bastant millorable que està fent el seu govern en molts aspectes i
només cal veure l’Ordre del dia del Ple d’avui, per veure la iniciativa que vostès tenen.
Nosaltres som de l’opinió, volem manifestar que segurament on la seva gestió és més
deficitària és amb la gestió de la seguretat a la nostra ciutat. Per tant, li demanem que
canviï, li demanem que escolti als treballadors, vostès que els agrada repetir, que fins que
no han arribat a l’Ajuntamet després de 40 anys de democràcia, doncs la veu del poble no
arribat, fins ara la resta no representàvem la veu del poble, doncs jo li diria que amb vostès
ha arribat la democràcia, que amb vostès ha arribat d’una vegada per a totes la veu del
poble en aquest Ajuntament, jo li diria que escoltin el poble, que escoltin els treballadors,
que escoltin els representants sindicals, no li estic dient que escolti la patronal, que també
hauria d’escoltar-la, escolti els sindicats i li estan dient que canviï d’una vegada per a totes
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aquest model policial que vostè ha implementat i que el que està portant a la nostra ciutat
són més problemes, mes incidents i menys eficàcia.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies. Algun grup vol intervenir, doncs seguim l’ordre.
SENYOR JUAN MIGUEL LÓPEZ: Ciudadanos de Badalona apoya la moción que presenta
el Partido Popular porqué damos soporte a la Guàrdia Urbana y evidentemente a la Policia
municipal de Terrassa y apostamos por tratarla con respeto, sobretodo cuando es el caso
de la alcaldesa que asumió la responsabilidad de la dirección de la Guardia Urbana de
Badalona. Por lo tanto, reprobamos el acto en el que participó en Terrassa, sobretodo
porqué el título del acto decía, modelos policiales represivos, ya el título hace una
calificación de la policía que nos parece que no toca. El subtítulo del acto decía hacemos
frente común a los 15 policias de Terrassa que tienen un acto de conciliación con la
regidora de la CUP por difamación e injurias. Por lo tanto, el acto era claramente partidista,
pero no fue suficiente con acudir al acto como personalment, sinó que en la publicidad del
acto decía, alcaldesa de Badalona. Por lo tanto debemos reprobar esta actuación, creemos
que es un error importante y que perjudica no solamente a los policias de Terrassa sino a
los policias de Badalona, porqué les quita confianza de las persona que los tiene que dirigir.
Por lo tanto, compartimos esa opinión de la moción, por otro lado también queremos decir
que nos paarece correcto organizar unas jornadas de seguridad, la idea es buena, pero las
jornadas de seguridad deben ser plurales y deben participar especialistas, sé que
algunosde los que han venido han sido especialistas, pero me parece que tiene sentido
invitar a personas que han tenido esta responsabilidad. Por lo tanto, sugiero que si en el
futuro se hacen jornadas o debates, que sean participativos y con gente especializada en el
tema.
SENYOR ALCALDESSA: Algun altre grup.
SENYOR MAÑAS: Escolteu, que té a veure una operació policial arrel d’una baralla el 31
de desembre, un acte a Terrassa de la Candidatura de la Unitat Popular, una querella d’uns
guàrdies urbans a Terrassa contra una regidora de la Candidatura d’Unitat Popular, unes
jornades de seguretat organitzades per l’Ajuntament de Badalona i ETA, doncs cap dels
fets té res a veure entre sí, simplement ens serveix per construir un relat i fer oposició, com
que no he trobat des de fa un parell o tres mesos cap element de desgast del govern, faig
allò que em surt més bé com a relat i que la meva gent perquè necessito fidelitzar-la perquè
no se m’està fidelitzant a Badalona i ja no tinc la capacitat de convocatòria que tenia abans
i quan convoco sembla una reunió d’amics, perquè no ve massa gent, i necessito fidelitzar
una altra vegada la parròquia, parlo de seguretat i ho barrejo tot, barrejo tot un seguit de
temes que no tenen res a veure i presento una moció reprovant l’alcaldessa i presento una
moció amb uns argumentaris més o menys bastant creatius i anem pas per pas. Jo el
dissabte a la tarda vaig estar en una taula en unes jornades de seguretat on els ponents
eren la senyora Gemma Galdón...
SENYORA ALCALDESSA: Escoltin si us plau volen deixar parlar el regidor. (parlen de lluny
però no se sent) Em sembla que aquests comentaris, està parlant el regidor, té la paraula, i
vostè ja ha fet servir la seva, no interrompi si us plau.
SENYORA MAÑAS: La senyora Gemma Galdón, Catedràtica de la Càtedra de Seguretat
Pública de la Universitat Oberta de Catalunya, la seva militància a Podemos, em sembla
que en aquest cas, és accessòria, la senyora Noemí Aiguasenosa, en formació acadèmica
en resolució de conflictes, que em consta i que va ser assessora de la Conselleria d’Interior
de la Generalitat de Catalunya, en matèria de resolució de conflictes i dos catedràtics
d’Universitat que els noms no els recordo, això és la taula que jo vaig veure el dissabte a la
tarda, no sé quines eren la resta de les taules, jo no hi vaig ser present. Sé que a una de
les taules hi havia una tal Montserrat Tura, exconsellera d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, quelcom de seguretat deu saber, la senyora Montserrat Tura, els dos catedràtics
que jo vaig veure, quan vaig sentir les intervencions no crec que tinguessin perfil ni de
Podemos ni dela CUP, ni cap d’aquests dimonis que vostès ens han mencionat en aquesta
moció. Però seguim parlant d’algues mentides, que té a veure Aralar amb ETA, res, o sigui,
siguem rigorosos, Aralar és precisament una escissió de l’esquerra abertzale que
condemna la violència des de fa molts anys i aquesta és la raó de ser d’Aralar. Que té a
veure Aralar amb ETA, qui té por de la policia, aquí s’ha parlat dels que tenen por de la
policia, les de la CUP són els corren davant de la policia, no, els que han corregut davant
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de la policia avui són 24 militants del Partit Popular, aquests són els que avui han corregut
davant de la policia, 24 militants del Partit Popular detinguts avui per corrupció. Aralar,
vostès podran dir mil vegades que és ETA, però no tenen cap detingut per corrupció, la
CUP, que jo no sóc militant de la CUP, ni tinc cap ganes de ser-ho, no tenen cap detingut
per corrupció, vostès avui n’han tingut 24. Els anti-sistema són els que en roben cada dia i
els que ens roben cada dia estan a les mateixes seus polítiques i tenen molta por de la
policia, perquè quan arriba la policia a casa seva és per detenir-los. Els meus companys de
govern que només n’hi ha dos de la CUP, que jo sàpiga no tenen por de la policia, que jo
sàpiga de la CUP no hi ha cap detingut per corrupció, vostès avui en tenen 24. Una moció
que reprova l’alcaldessa, reprova l’alcaldessa per anar a un acte d’un partit polític que té tot
el dret d’anar-hi i per anar a reunir-se amb l’alcalde de Terrassa, cosa que va fer en la
mateixa jornada. Un alcalde de Terrassa que fins on jo sé és del Partit Socialista de
Catalunya, si no m’equivoco, per tant, l’alcaldessa va anar a un acte que l’havien convidat a
Terrassa perquè a Badalona comença a ser exemple en models de seguretat en molts
municipis, per això la conviden a aquest acte i a més a més, saluda a l’alcalde de Terrassa.
Més mentides que s’estan escoltant i jo crec que més injustícies, no tornem a afirmar que hi
ha algun regidor o regidora dels 27 que aquí ens asseiem, que no tenim respecte per la
nostra policia local. Jo no poso en dubte que cap dels 27 regidors i regidores aquí presents
tots i totes tenim el màxim de respecte per la policia local, però podem discrepar en quines
polítiques de seguretat s’apliquen. Jo estic orgullós de tenir una alcaldessa que la convidem
per parlar de seguretat en d’altres municipis, que no pas de tenir un alcalde que el conviden
a atiar l’odi i la xenofòbia a les televisions del Tea-party. Estic molt més orgullós de
l’alcaldessa actual que la conviden per parlar de polítiques de seguretat democràtica, que
no de l’alcalde anterior que el convidaven, ho vaig a dir amb claredat, per dir tonteries en
determinats programes televisius, em sento molt més orgullós. Per tant, no només no
reprovem l’alcaldessa sinó que felicitem l’alcaldessa per l’organització de les jornades del
dissabte i felicitem l’alcaldessa, per les polítiques que en matèria de seguretat assessorada
pels tècnics està duent a terme al llarg d’aquest mandat. Gràcies.
SENYORA ALCALDESSA: Gràcies, alguna altra paraula.
SENYORA ROTGER: Aquesta moció del Partit Popular, sincerament, sembla una
rebequeria. Una barreja de temes. Algun de raonable, com la de defensa del paper de la
Guàrdia Urbana, que compartim evidentment. I també evidentment, condemnem les
agressions quan n’han patit, com ha explicat el senyor López de manera punyent. Al costat
d’això tant greu, plantegen altres greuges que no s’aguanten per enlloc, com la reprovació
del govern per fer unes jornades que no són del seu gust. Sembla ben bé que el que no els
agrada és que es demostri que no tenen el monopoli del tema de la seguretat que tant de
rendiment els ha donat. Em sap greu, hi ha molta gent que té coses a dir sobre aquest tema
a part de vostès, i no els hauria de fer por escoltar altres veus. Per tant, demanem que
deixin d’utilitzar aquesta postura, que la veritat és que sembla de gelosia, i busquin altres
maneres més constructives de fer oposició. Gràcies.
SENYOR TÉLLEZ: Jo vull aprofitar el torn de paraula del meu grup per donar suport als
companys de la Guàrdia Urbana que van patir aquesta accidents a Sant Roc, perquè jo
crec que és un tema molt seriós el que s’ha comentat en aquesta Sala de Plens. El que ha
comentat el company Pedro López Cayuela, que és el representant d’una part dels policies,
no de tots, perquè hi ha molt de debat també dins de la Guàrdia Urbana sobre com s’ha de
gestionar, només faltaria que no hi hagués debat, jo crec que és sa i que totes les opinions
són respectable. Però com que és un tema molt seriós, jo crec que mesclar en una moció
Dolors Sabater, la CUP, ETA, que falta Venezuela ja només aquí i que Antena 3 faci un
vídeo per al seu telenotícies, no sé si el seu assessor ara és Ángel Acebes o què, però
realment aquesta moció ens ha recordat un PP que ja crèiem oblidat, de l’època d’Aznar on
barrejava una pila de coses que no tenien res a veure per fer un relat de la por. Jo crec que
no es pot frivolitzar amb la Guàrdia Urbana, perquè tot i que alguna gent que venim dels
moviments socials ens volen caricaturitzar com que correm davant de la policia i que no
respectem a la policia, per exemple s’han oblidat que a les Jornades, a part del David
Fernández, hi va participar com ha explicat el senyor Mañas també, la Consellera d’Interior
responsable de desplegar els Mossos d’Esquadra a Barcelona i Badalona, que jo crec que
quelcom algun coneixement de seguretat tindrà amb la gestió que va dels Mossos
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d’Esquadra. Podem compartir o no l’opinió de si ho va fer bé, jo concretament tinc la meva
opinió i no és gaire favorable a com ho va fer, però em sembla que la seva és una opinió
respectable a les Jornades. Per això, que jo crec que la Guàrdia Urbana es mereix un
respecte, es mereix que parlem de seguretat amb respecte, que no frivolitzem la tasca que
fan els nostres agents al carrer, que donen la cara per tots i totes en situacions molt dures, i
que s’han de fer respectar. Nosaltres creiem que s’han de fer respectar no amb por, sinó
guanyant-se la confiança dels ciutadans i les ciutadanes. I per això, vam impulsar aquestes
Jornades i aquest debat ciutadà en el qual creiem que totes les opinions han de ser
respectades i que no s’ha de frivolitzar gens ni mica el paper que fan. Moltes gràcies.
SENYOR PASTOR: Bona nit a tothom evidentment, posar en valor la tasca dels nostres
agents de la Guàrdia Urbana, una tasca fonamental per la convivència i el civisme dels
veïns i veïnes, sobretot tot un repte donada la dimensió territorial i la densitat de població
que tenim en alguns barris de Badalona. I creiem que l’objectiu dels representants polítics,
d’aquells que representem políticament a la societat, ha de ser el diàleg constant, des del
màxim respecte per als agents de la Guàrdia Urbana, que garanteixen la nostra llibertat i
seguretat. I a l’hora també aprofundir en la transparència de les actuacions policials envers
els ciutadans en aquest cas. I això és el que vam compartir l’alcalde de Terrassa com jo en
la trucada que li vaig fer la setmana passada en aquest sentit per informar-me i saber què
era el que estava passant. Sí que dir que ell em va transmetre tot el seu reconeixement a la
Policia Local de Terrassa, evidentment, i la seva predisposició, en aquest cas va se ell, em
sembla, el que va convidar a l’alcaldessa a posar en comú quines són les estratègies
policials i començar a parlar-ne. Dit això, jo crec que, s’ha dit ja, però jo crec que és un potipoti de tot. La Jornada, la Jornada evidentment, tot el que ajudi a millorar aquest servei i
tenir millor coordinació entre els cossos i forces de seguretat, benvingut sigui. Ara el que
caldrà veure com passem de la teoria a la pràctica, com es porten a termes aquestes
jornades. Dit això, jo és que de veritat, fem molts esforços dels del grup municipal
socialista, molts, per entendre de vegades les posicions del Partit Popular. I ja sabem que
tenim idees contràries, de vegades estem a les antípodes, però és que ens ho posen molt
difícil, molt difícil. Per què? Perquè arriba un moment que des de la intransigència i les
ganes de destruir al rival polític més que de construir entre tots en comú alguna cosa per a
Badalona, duen a situacions inconnexes, a opinions que no tenen res a veure, que ja s’ha
comentat, i et duen a mocions que al final no sabem molt bé de què s’està parlant. Ja ho
hem parlat, però els incidents del barri de Sant Roc on lamentablement hi van haver sis
agents ferits, no sé què té a veure amb l’assistència a l’acte de Terrassa per part de
l’alcaldessa. Tampoc sé què té a veure amb l’assistència a les Jornades de Seguretat per
part de persones de la CUP, Podemos i persones properes a moviments independentistes,
també hi va ser l’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, em sembla que no està en cap
d’aquestes tres tipologies. Després a més, afegeixen una crítica a la Jornada perquè els
ponents no són experts, només duen sis mesos i tal, no sé si és que s’ha de dur un temps
limitat. I per rematar aquest poti-poti de qüestions reproven a l’alcaldessa, no una, dues
vegades, perquè quedi clar quin és l’objectiu de la moció, això és important. I miri, aquest
grup municipal Socialista jo crec que ja ha demostrat que no li tremolarà el pols a l’hora de
reprovar, si nosaltres creiem que s’ha de reprovar. Però jo crec que hem de començar a
estar una mica en contra d’aquesta confrontació partidista, d’aquest circ que seguim veient.
I en contra, sobretot, de lliçons d’ètica i moralitat, senyor Albiol, perquè les lliçons d’ètica i
moralitat es donen quan un ha donat exemple en aquest sentit, i en l’anterior mandat, jo
crec que no ha estat el cas. No ha estat el cas perquè quan un agafa titulars de diaris i
revistes de tirada nacional, per exemple, com els pota negra de García Albiol, per obscures
pràctiques i un comença, res a internet, un posa Garcia Albiol Guàrdia Urbana i un
comença a veure, que si denúncies per actituds despòtiques, per obscures pràctiques, per
falta de transparència, acusacions de tongo, per titulars amb paraules com tràfic d’influència
i prevaricació, i no ho dic jo, que quedi clar que ho diu la premsa. La premsa, la premsa sé,
miri, l’Interviu i diaris de tirada nacional... deixi’m parlar.
SENYORA ALCALDESSA: Hi haurà segon torn, esperi’s si us plau, sigui una mica educat.
SENYOR PASTOR: L’únic que els demanem és que deixin de polititzar, que això és el que
estan fent, polititzar, a un cos tan important com la Guàrdia Urbana. Deixin-los tranquils,
deixin-los treballar i donem-los suport, a la Guàrdia Urbana, però no els segueixin utilitzant
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amb una finalitat partidista i sectari, que és el que han fet. I per això, veient com han
pervertit una moció, que jo quan he llegit el títol m’hagués agradat donar-li suport, però
veient com era el contingut i com l’han pervertit, evidentment el grup municipal Socialista no
votarà a favor d’aquesta moció.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, hi haurà un segon torn. Està clar, ja ho han dit
els companys, vostès han fet una barreja de temes que han fet que aquesta moció sigui
inconsistent, perquè naturalment, si vostès haguessin fet gala del títol amb què la
presentaven i haguessin posat el punt u de la moció, hi hauria hagut una aprovació
unànime, jo seria la primera. Perquè aquest suport que vostès demanen, aquest mostrar el
suport incondicional possible a la Guàrdia Urbana de Badalona, així com a la Policia Local
de Terrassa i a la resta de policies locals de Catalunya, que exerceixen la seva tasca amb
professionalitat excel·lent , vetllant sempre pel bon funcionament i la bona convivència dels
municipis, escolti’m, jo mateixa no he fet més que reiterar aquest suport a la Guàrdia
Urbana. En actes públics, com va ser el Dia de la Guàrdia Urbana. Ho he fet en trobades
amb els propis agents, perquè en faig de trobades amb els propis agents. Vostè em diu
parli amb ells, hi parlo, i tant que hi parlo, a part de parlar amb els sindicats sectorials de la
Guàrdia Urbana, que ja hem tornat a recuperar, jo no tinc cap problema en parlar
directament, i fins i tot, dos dies abans o el dia abans d’anar a Terrassa, vaig tenir una
trobada amb molts dels agents de la Guàrdia Urbana per parlar i convidar-los a participar
sobre discutir dels models de seguretat, perquè ells són professionals, ells tenen
experiència i m’interessa conèixer la seva visió, la seva expertesa, el seu coneixement. He
fet vàries trobades en diferents àmbits i molts agents li poden dir. També hi parlo
personalment, els truco quan un agent ha estat lesionat, que dit sigui a banda, de vegades
ells mateixos diuen que això són coses de l’ofici, que són coses que han passat tota la vida,
però que s’agraeix la trucada, sobretot quan la lesió és una mica més important. Ja
parlarem una mica de per què hi ha lesions que surten ara al facebook i en canvi no han
sortit en altres ocasions, quin ús s’està fent d’això, ja en parlaré una mica més tard. Però
deixeu-me que us digui que si la moció el que pretenia era aquest primer títol, és que no hi
havia dubte. Jo mateixa, en un article al Diara Ara, perquè com s’ha dit també, som
referents en temes de seguretat, la gent ens demana, aquestes Jornades han tingut un
ressò molt gran en els mitjans de comunicació per la qualitat dels ponents que portàvem,
que hi havia moltes persones expertes en la seguretat, en el tema dels models, que és un
tema que el dia abans, el dijous hi va haver una trobada d’àmbit estatal que va reunir a
molts experts, entre els quals nosaltres hi érem, el superintendent junta amb l’alcaldessa de
Santa Coloma, formaven una mateixa taula perquè aquesta remodelació que nosaltres
estem fent, aquest debat sobre els models en som referent. Doncs en aquesta, jo aquí
comentava i tornava a dir i parlava de la tasca exemplar com a servidors públics dels
agents que treballen per garantir uns ciutats més justes i per tant, qui vulgui fer veure, qui
vulgui fer veure, qui vulgui posar en boca meva o en la meva persona, algú que no respecta
el treball dels agents, dels treballadors públics que estan al servei de la ciutat en aquest
instrument de gestió de la seguretat que és la Policia Local, han perdut tota la credibilitat,
perquè no hi ha res que pugui contribuir a fer pensar en això. Vostès, com ja s’ha dit,
barregen totes aquestes idees i ens parlen, quina mania a dir que no són antidisturbis, si
això senyor Jurado, ho va dir vostè mateix quan els va presentar i els va dir quina formació
havien de tenir, no sí tinc aquí el diari, tinc aquí la roda de premsa que va fer vostè on deia
hem millorat l’ambient de seguretat, i explicava que estaven implantant una unitat
d’antidisturbis, ho diu vostè aquí, vostè mateix, i tinc proves de la formació que van rebre
aquests agents per poder desenvolupar la tasca d’antidisturbis. Per tant, parlem de les
coses pel seu nom. Escolti’m, les Jornades de Seguretat, ja sé que ho han dit molts dels
membres de l’oposició, però escolteu-me, catedràtic en dret administratiu de la Universitat
Autònoma, professors de la Universitat Autònoma n’hi havia diversos, el senyor Manel
Ballbé, catedràtic de Dret Administratiu de l’Autònoma jo no tinc ni idea de la militància
política que té, no en tinc ni idea. Normalment jo no em dedico, quan busco, quan hem
buscat organitzar aquestes jornades, no demano el carnet, no demano el carnet a ningú,
busco que siguin experts que ens puguin ajudar per poder fer aquesta interessant tasca de
veure quin model de seguretat i de fer que hi participin les persones de la ciutat. I aquí
m’agradaria posar en valor una taula participativa en què va parlar, en representació de la
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ciutadania que s’havia reunit en sessions anteriors durant el mes de novembre, durant el
mes de desembre, el mateix mes de gener, les dones, joves, les entitats veïnals i altres
entitats de cultura de la ciutat, fent debats sobre quin model de seguretat, què espera la
ciutadania de la seguretat. Escolteu, tot això, potser si haguéssiu vingut, que també us he
de dir que va sorprendre molt que en unes jornades d’aquest nivell, que vam omplir, amb
més de dos-cents inscrits a les Jornades, la sala se’ns va fer petita, la sala d’actes del
centre cívic, i vostès no hi van passar ni un minut, ni per saludar, ni per fer presència, ni per
demostrar que els interessava de veritat aquest tema de la seguretat. Per tant, les Jornades
en què hi van ser present les entitats associatives, el món cultural, es van convidar
representants de diversos municipis que tenen en comú que estan en aquests processos
de reflexió, i per això em van convidar Terrassa, per això em van convidar a Terrassa,
perquè aquest procés, i com molt bé deia el senyor Pastor, jo no em vaig amagar en cap
moment d’anar a les Jornades de Terrassa perquè, encara que no sé si ho diu algun codi
ètic o no, però jo, quan visito una ciutat, la que sigui, em poso en contacte amb
l’Ajuntament, dic, vinc, seré aquí, una mínima educació. I l’alcalde de Terrassa estava
interessat perquè ells aquest debat sobre model policial, sobre els problemes que s’han de
gestionar, perquè escolteu, no ens enganyem, de queixes i de judicialització, de diligències
judicials de ciutadania en contra la Guàrdia Urbana, també en tenim. Per tant, això també
existeix i escolteu, existeix i jo tinc aquí totes les del 2012 al 2015. És a dir, no neguem que
la ciutadania de vegades segons quines intervencions, poden estar motivades o no, com
deia, per un incompliment o un no voler complir la llei o no. Però en tot cas, debat sobre els
models policials, debat sobre quina és la policia que tenim, que necessitem perquè
quedaríeu parats, quan tenim dades, aquesta és una dada que ha sorprès molt en els
districtes quan parlem de seguretat en els districtes, que cada consell de districte hi ha
hagut els guàrdies de barri presents en les reunions del consell de districte i han presentat
dades, quedem parats de quina és la demanda ciutadana major que fa la ciutadania quan
truca a la Guàrdia Urbana, majoritàriament és per temes de civisme, temes de
comportament, temes de caques de gos, temes de sorolls. No estem parlant de temes de
seguretat vital, estem parlant que la policia fa molta feina moltíssima, de proximitat en què
està intermediant amb temes de convivència ciutadana importants. Perdoneu però és que
heu posat tants temes sobre la taula que no me’n voldria deixar cap, de tota manera, farem
la segona ronda d’intervencions i en la última intervenció podré acabar de completar el que
no hagi sortit en aquesta. Però sí que de tots els temes que heu posar, sí que m’agradaria
fer esment, jo tinc dades, jo, ja ho he dit moltes vegades, em baso molt en els informes,
perquè parlar d’oïdes no serveix per fer una bona tasca de fer servir informes, dades,
contrastar. I sí que és veritat que jo he publicat algunes dades que hi havia hagut menys
actuacions policials en les que s’havien produït ferits. Bé, jo tinc les dades de més o menys
quans ferits es produeixen cada anys, cada any, no aquest any, lesionats i ferits n’hi ha
hagut cada any. I fins ara, aquest tema no havia sortit com a sortit aquest, i tinc dades, les
puc ampliar si m’ho demaneu. Però el mateix agent que va protagonitzar aquest incident,
que va parit i que evidentment li vaig trucar per donar-li el meu suport, que va parit aquest
acte, aquesta agressió per part d’uns ciutadans, n’ha patit molts altres, ha patit altres
lesions. Per tant, tampoc s’havia donat fins ara mai, que l’Ajuntament es personés per
lesionar un veí que havia ocasionat lesions en els agents. Això, l’Ajuntament, i està recollit
en el propi conveni laboral, evidentment que ofereix assistència jurídica a tots els seus
treballadors quan es troben en una situació, però mai, i us puc després detallar altres
cassos en què hi ha hagut accions policials en què hi ha hagut lesionats, mai cap sindicat
ho havia demanat, cap agent ho havia demanat, el fet que l’Ajuntament fes una denúncia
directa com a Ajuntament, a una persona que havia comès un delicte. En tot cas, aquesta
persona és detinguda pels Mossos i se li aixeca la seva sanció pertinent. Què vull dir amb
això, que sobta que es presenti una moció queixant-se de què jo no hagi fet, quan això no
s’ha fet mai. Per tant, aquí que cadascú faci la seva lectura i que vegi fins a quin punt el
que s’està demanant aquí en aquest aiguabarreig de coses no hi ha un nivell de demagògia
important. També tinc i ho puc demostrar, la prova de què en cap moment s’hauria pogut
evitar el que va passar, encara que hi hagués hagut la unitat Omega perquè el que va
passar sorgia d’una intervenció en què s’anava a cridar l’atenció a una persona que
conduïa amb un excés de velocitat. Conduïa sota els efectes de l’alcohol i en principi quan
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el mateix agent va comunicar a centraleta i tinc l’informe detallat de tot el que va passar, en
aquell moment no preveia que hi haurien uns aldarulls, i per tant, com que no preveia que hi
haurien uns aldarulls i per tant, com que no ho preveia ni va demanar ajuda i la va demanar
després, ni hagués demanat l’assistència de l’Omega en cas de què hagués estat en actiu.
Per tant, evidentment que hi haurà el segon torn i jo també prendre la paraula en el segon
torn com a final del debat, però crec que tinc totes les preguntes que em puguin fer sobre
per què aquesta moció n té ni cap, ni peus excepte el punt 1, el que passa que com que el
reglament no ens deixa votar les mocions per parts, doncs no la podrem votar a favor i és
una llàstima, perquè si el títol de la moció s’ajustés, o sigui si la moció s’ajustés el contingut
al títol de la moció que és, donar suport i fer un reconeixement a la feina que fan els
treballadors i treballadores de l’Ajuntament compromesos amb el cos de seguretat de la
ciutat, tindrien un vot unànime sense dubtar-ho. Seguirem l’ordre, farem primer el segon
torn abans ho hem fet així (parlen però no es sent) si però la rèplica l’ha fet després,
després de què els grups parlessin a la segona ronda. L’altra vegada ho hem fet així, fins i
tot ho hem fet després de saber el vot i li hem donat el dret a rèplica i després jo he tancat
com a final del debat (parlen de lluny però no se sent) si tothom hi està d’acord i li volen
donar el dret a rèplica abans de la segona ronda, jo no hi tinc inconvenient, en tot cas em
sembla que seria millor que féssim els grups la ronda d’intervencions i que després li
donéssim la veu.
SENYOR GARCIA ALBIOL: A mi, si em permet, sempre el que hem fet és que abans
d’iniciar la segona ronda intervé el convidat o la persona que demana la paraula. Sí que és
cert que amb la moció anterior s’ha fet com vostè apunta, però és d’una manera rehabitual
o habitual, és que ara el veí o el representant dels treballadors faci la seva intervenció i
acabem la resta de grups.
SENYORA ALCALDESSA: En tot cas, si ho fem així que quedi clar que ell ja haurà gastat
les dues intervencions i no podrà tornar a intervenir, queda clar? d’acord, doncs estem
d’acord que vostè faci la intervenció (parlen de lluny), no, no el reglament no diu això, el
reglament diu que es fa després, com una excepció, com hem fet l’excepció...
SENYORA SECRETÀRIA: Regidors i regidores com que s’ha parlat de la gran legalitat,
aquest no és el tema, això és el que acorden els regidors i regidores, jo no tinc res a dir,
però no té res a veure amb la garantia de la legalitat són temes de caràcter discrecional i
d’oportunitat política, que és una altre tema.
SENYORA ALCALDESSA: Vostè haurà de ser més breu en aquesta intervenció, té tres
minuts.
SENYOR PEDRO LÓPEZ CAYUELA: Bé, doncs moltes gràcies, però vostès sembla que
tinguin un rellotge de sorra perquè quan intervé, no em digui això senyora alcaldessa, que
no vindrà moltes vegades com abans ja he dit, aquest és l’espai dels veïns, no em digui que
en tres minuts parli quan vostès parlen tot el que volen, por favor, no en faci això, li prego
per favor.
SENYORA ALCALDESSA: És el reglament, vostè ha demanat abans que fem el que toca, i
jo li dic que el que correspon és això.
SENYOR PEDRO LÓPEZ CAYUELA: Vaig a veure si em surt. Miri, les disputes que tinguin
Àlex Pastor, Albiol, José Téllez, Àlex Mañas, entre vostès, a mi que vol que li digui. Jo vinc
a solucionar un conflicte generat perquè els policies de Badalona estan patint i passarà poc
temps i tornarà a passar el mateix, perquè el que ha passat a part de les dades i dels
números del què parlaré, si tinc temps, no ha passat mai, li repeteixo, una aglomeració de
moltíssima gent i alguns van agafar pels braços i les cames un agent i el varen
immobilitzar, un agent amb qui vostè hi ha parlat, però mai li havia passat això. A les
diligència penals, vostè tindrà un informe de qui li hagi fet, però a les diligències que van als
Mossos d’Esquadra i que van als jutjats diuen com un guàrdia va veure que una persona
tenia una navalla la passava a un altre quan va ser sorprès i anava cap a la seva esquena,
després la navalla està a les diligències. Si en les formes, vostès els polítics, no van a
donar suport que es recuperi la unitat de reforços i emergència, ho lamento molt. Jo ho
relaciono amb la policia de Terrassa perquè ho passa molt malament perquè es vol
desmantellar aquesta unitat i perquè la denúncia que ells van posar va ser per la difamació
d’una regidora del corrent que sigui, a mi m’és igual, però aquella reunió, aquella
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conferència-xerrada la va organitzar la CUP de Terrassa contra 15 policies que l’havien
denunciat i en aquella Mesa a més que l’alcalde socialista està mediant perquè les coses
vagin bé, en aquella Mesa aquella dia hi havia, i jo no els conec de res, bé alguns sí, Juan
Tamayo que és un advocat i activista social, vostè alcaldessa, que jo li vaig dir amb tot el
respecte que arreglés primer la Guàrdia Urbana de Badalona que està desarreglada fins el
punt de les coses que estan passant, Albert Boada, que no sé qui és i David Fernández,
que després va compartir amb vostè el divendres i m’és igual, però les coses clares Àlex, i
la xocolata espessa. Miri, pel que fa a les estadístiques, les estadístiques són les que són i
jo estic d’acord amb vostè que no ens agraden les conductes repressives, les que siguin,
sap vostè per què estan baixant les estadístiques a la Guàrdia Urbana? perquè en els
últims temps no es fan diligències de totes les intervencions, algunes amb baralles
multitudinàries amb pals i d’altres estris, algunes amb intervencions amb arma blanca i
ambulàncies pel mig i no puc ser més explícit perquè els guàrdies no em deixen, no ho
volen, per temor a represàlies. Sap vostè que davant l’adscripció d’agents a una nova unitat
sense publicitar les places, més molt que es parli de trobades amb, alguns agents al marge
dels sindicats han pretès recollir firmes i els comandaments ho han intentat evitar. Sap que
algun sergent ha retirar els fulls i ha preguntat qui les ha posades, sap que han dit en el
servei que els policies no poden recollir firmes portant l’uniforme i com es vesteixen els
policies en el seu lloc de treball? es vesteixen de lagarterana per demanar firmes en el seu
lloc de treball, a casa seva. Sap perquè no li han registrat les firmes a vostè, perquè
esperen des de fa més d’una setmana que el cap els telefoni, però no ho farà. Veu vostè
com estem d’acord en coses, alcaldessa, per exemple que a la gent se’ls ha de deixar
parlar i no impedir-ho amb tècniques repressives, angoixant als subordinats. Com és pot
ser tan neci per dir que un guàrdia urbà no pot demanar firmes als seus companys a casa
seva i amb la seva roba de treball. Vostès discuteixin-se però aquesta és la veritat, la veritat
d’una gent, d’una agrupació petita que porta 30 anys en aquesta casa, 32 i que diu i ho dic
jo que sóc l’agent i que he format part d’aquestes unitats, que els Omega no són
antiavalots, el que li dic Miguel Jurado o deixi de dir, aquest és el seu problema, jo li he dit a
vostè amb tota la cordialitat que desconeix profundament la policia municipal. Miri, la llei de
policies no li llegiré on diu quines són les nostres funcions, vostè se la pot repassar que per
això és la responsable de seguretat. Però miri vostè el que es diu de la policia antiavalots
de Catalunya, l’àrea de la brigada mòbil és un organisme dels Mossos d’Esquadra
especialitzat en el manteniment de l’ordre públic a les grans concentracions de masses, ja
sigui per esdeveniments esportius o per manifestacions, entre les seves funcions també
està el restabliment dels controls antiterroristes etc... On ha vist vostè la Guàrdia Urbana de
Badalona a la unitat Omega, en aquest tipus d’acte, si que és veritat que la llei que li
recordo diu que nosaltres quan ens requereixin la policia autonòmica i la policia de l’Estat hi
hem d’acudir. Miri, jo no volia enfadar-me, però sí que els demano a vostès que fora de la
forma, recuperin amb una votació, la que sigui, la unitat de reforços i emergències, perquè
repeteixo, el que va passar, no hagués passat i és qüestió de temps que torni a passar.
Vostè miri, els agents, els dos patrullers que van interceptar aquell vehicle, repeteixo, sense
cap perjudici, vertaders cafres per a la nostra ciutat, van telefonar a una patrulla, a dues, a
tres i van venir un munt de dotacions,però si la primera o la segona patrulla que hagués
arribat haguessin estat unes persones perfectament entrenades a la unitat d’intervenció
policial, que no només fa concentracions, senyora alcaldessa, fa moltes altres coses, però
moltíssimes d’altres coses, i haguessin fet un cordó d’aïllament, s’hagués practicat la
detenció, i evidentment al meu company, no li hagués passat el,que li va passar, li repeteixo
aquí i li repetiré quan vostè vulgui i moltes gràcies.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies senyor Cayuela. Hem afegit més punts encara
dels que ja hi havia a la moció, però continuem. Comencem per l’ordre de petit a gran.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Sobretodo por los comentarios, la moción no tiene sentido,
mentiras. Hay una cosa clara, Ciudadanos no hubiera participado en la moción si no
hubiera pasado el hecho de Terrassa, és decir, al contrario, jo animo a la alcaldesa que
vaya a cualquier debate, pero siendo responsable de seguridad, responsable de la Guàrdia
Urbana, no puede ir a un debate cuyo titulo és “Modelos Policiales Represivos” y cuyo
subtítulo es, hacemos frente común a los 15 policias, no puedes ir, y más como alcaldesa
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tiene que reconocer este error, és un error. Sobre lo que dice de las Jornadas de Seguridad
de que no han ido gente de otros partidos, no es cierto, ha ido alguna persona de
ciudadanos y yo no he ido pudiento ir, porqué no han sido unas jornadas plurales. Si
ustedes, és muy facil, yo pregunto, ustedes han hablado con los grupos de la oposición
para que a la hora de hacer las jornadas, que tuviéramos la oportunidad de proponer
alguna persona que tubiera responsabilidad en modelos policiales para que participara?. Yo
no lo he recibido, si usted me hubiera invitado a mi o me hubiera dicho, de todas las Mesas
que hay Juan Miguel quieres proponer a alguna persona que entienda de modelos
policiales para participar en estas jornadas, yo lo hubiera propuesto, pero no me lo hen
hecho, ustedes no me han invitado, ustedes querían que nosotros fuéramos a sentarnos en
el público, no quieren el debate, quieren que vayamos a asentir. Usted me ha invitado como
grupo de Ciudadanos a que yo propusiera alguna persona o que jo participase en las
jornadas? no, me han invitado a participar como público, a no poder intervenir.
SENYOR SUBIRANA: En principi no volíem intervenir perquè creiem que aquest debat i
més quan hi ha hagut dues mocions, la primera que va presentar el Partit Popular i la
segona, però abans d’entrar en detall una prèvia, l’article 82.5 del ROM parla clarament que
la persona que ha de tenir al del públic parla el segon torn, si parla l’últim després que els
partits polítics, ho posa aquí, després de la rèplica de l’intervinent durant cinc minuts més i
finalment ha de tancar l’alcaldessa o l’alcalde, cinc minuts, ho posa aquí. Dit això, anem a
veure, nosaltres la primera moció que varem rebre, moció de suport a la Guàrdia Urbana de
Badalona i per la no criminalització de les policies locals, la varem llegir, hi ha tres paràgrafs
que parlen de Badalona i que hi podríem estar d’acord, i hi ha un o dos paràgrafs que
nosaltres segurament haguéssim transaccionat o haguéssim intentat parlar amb el Partit
Popular perquè no ens agrada entrar en aquests debats que s’han entrat. Es canvia
aquesta moció i el títol, i a la moció desapareix tot el tema de Badalona, que el senyor
Pedro ha insistit, desapareix totalment i aquí a part de donar suport total del nostre grup al
guàrdia urbà que ha estat ferit i a més a tota la Guàrdia Urbana per la gran feina que fa
diàriament a la ciutat. Jo crec que aquí la resta de partits polítics ha caigut a la trampa del
Partit Popular, el Partit Popular volia aquest debat que avui hem tingut, el Partit Popular ha
estat tot ell còmode i el senyor Albiol encara més perquè s’està debatent allò que a ell li
agrada, que se sent còmode, que bé, que hi té pràctica i aquí tothom hi ha caigut. Nosaltres
no volíem entrar en aquest debat, que si jo tret les teves declaracions, que si tu més, que si
jo justifico. Escolti’m, jo havia anat a jornades del Partit Popular en temes allà al BCIN
d’empresarials i portaven el Secretario de Estado, perquè era del seu partit polític i aquí
ningú ha presentat una moció dient que tal, aquí cadascú tira i porta, jo entenc, jo si
m’agrada hi vaig i si no, no hi vaig, i si puc i ho trobo interessant a mi tampoc m’han
demanat el conseller del meu partit que ha estat d’Interior, no passa res i si m’haguessin
agradat els temes o m’hagués agradat hi hagués anat i hagués participat. Tampoc vaig
poder per agenda, però a mi m’és igual que portin, no hi entraré, no hi entrarem en aquest
debat, però el que està clar és que d’una moció a l’altra i si es presenta una moció que és la
segona i hi ha una paraula que va enfocada amb aquesta moció, el senyor Pedro ha parlat
tres minuts de Terrassa, escolti’m tot el suport amb el que vulguem amb el tema de
Terrassa, de la Guàrdia Urbana etc. etc..., però el problema no està, nosaltres no
solucionarem el problema de Terrassa, però sí que podem solucionar el tema que està
passant a Badalona i que està passant a Sant Roc i que se li ha de dotar a aquella
comissaria, que no m’estranya que els guàrdies urbans quan hi ha un atracament o quan hi
ha un delicte, passi un veí com em va dir una vegada, i em diu, he entrat dintre i el guàrdia
urbà diu, tinc prohibit sortir de la caseta. Aquest és el debat que hem de parlar, el debat de
si torna la unitat Omega o no, nosaltres hi donarem suport si es torna, clar que sí, perquè la
trobem més enllà de si fa aquesta feina o no, bé perquè creiem que és bona, però aquí,
nosaltres és que no pensem entrar-hi i ens abstindrem en aquesta moció perquè torno a
repetir, la primera parlada dels temes de Badalona, la segona és una trampa al solitari que
ha fet el Partit Popular canviant de dalt a baix i pràcticament no posant, jo diria, cap punt
parla del tema de Badalona, i aquí, no, no, escolta jo si vols te la llegeixo. El punt primer
reprovar l’alcaldessa, no, no, reprovar l’alcaldessa pel tema de Terrassa; dos, mostrar el
suport més incondicional a la policia municipal de Terrassa; tres, tornar a exigir l’alcaldessa
que deixi de fer un mal ús del seu càrrec institucional; quatre, tornar a requerir el govern de
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la ciutat que aquest tipus d’episodis que no tornin a produir-se, Terrassa, senyor Albiol i
senyors del Partit Popular, Terrassa, no, no, tot és Terrassa, no, no , tot és Terrasa,
escolti’m, tot, tot. Això és l’habilitat i jo li reconec que ha estat hàbil i aquí tothom hi ha
caigut, perquè és el debat i on es roben còmodes de parlar de seguretat, que jo quan hi
estava jo tot era millor, etc.. els fets són els fets i abans hi havia també problemes, perquè
quan vostès van crear aquesta comissaria, com deia jo de Sant Roc i tampoc, zero,
d’efectivitat zero. Per tant, nosaltres ens abstindrem, si aquest govern torna a posar sobre
la taula que la unitat Omega torni endavant ens tindran al seu costat.
SENYORA ALCALDESSA: Algú més vol la paraula, algun altre grup, senyora secretària si
us plau.
SENYORA SECRETÀRIA: Una petita matisació, perquè com que el Reglament va cap a
munt, va cap avall i la legalitat i la secretària, doncs jo també voldria dir que l’article 40 parla
finalitzat el debat i la votació dels assumptes que integren la part resolutiva, s’inicia la part
de control. A la part de control primer venen les mocions i després les intervencions dels
ciutadans, aquí a la Junta de Portaveus s’ha decidit que les mocions i les intervencions dels
ciutadans d’alguna manera es conjuminen perquè realment la discussió tingui una mica
més de riquesa. Jo me’l sé el ROM, simplement era això i per respectar una mica la decisió
política de tots els regidors i regidores. Gràcies.
SENYORA ALCALDESSA: Molt bé, doncs té la paraula el senyor Albiol.
SENYOR GARCIA: Breu, perquè jo crec que el debat ja ha estat prou intens, els
posicionaments estan clars, sí que deixar clares tres idees. La primera, i em dirigiré al grup
Socialista al senyor Pastor, deia, ens produeix molt d’esforç, hem de fer molts esforços per
entendre el Partit Popular a Badalona, entendre el Partit Popular a Badalona. Jo he de dir
que per entendre el Partit Socialista a Badalona, a nosaltres no ens fa falta cap esforç
perquè jo crec que és evident que on no hi ha activitat, no es pot demanar més. Per tant,
escolti, vostès estan en aquesta legislatura pel que estan i bé i al final són els ciutadans els
que ens posen a cadascú en el seu lloc i vostès tenen la representació que tenen i tenen el
suport popular que tenen i nosaltres doncs anem guanyant eleccions i cada vegada amb
més vots a la ciutat, aquesta és la principal diferència. Miri, senyora Sabater, vostè i jo no,
diu, tots podríem estar d’acord de parlar i defensar la Guàrdia Urbana perquè pensem igual,
no, no pensem igual, nosaltres tenim un model de Guàrdia Urbana que res té a veure amb
el model que vostès tenen, i el seu és tan legítim com el meu, el seu model és tan legítim
com el meu i això ho reconec, ara, no tenen absolutament res a veure, partint d’una base
conceptual. Nosaltres entenem el servei de la Guàrdia Urbana com un servei a la ciutat,
com un servei preventiu, com un servei d’assessorament d’informació, però creiem que la
Guàrdia Urbana ha d’actuar en algunes ocasions imposant l’ordre perquè hi ha persones
que són incapaces de comportar-se amb normalitat i vostès això es neguen a assumir-ho.
La Guàrdia Urbana a Badalona, li dic per l’article que vostè va fer, no tenia una unitat
repressiva, els membres de la Omega no eren persones que els encantés repartir amb la
porra, era un cos que produïa, que feia un servei molt concret, amb uns horaris molt
determinats i funcionava. Escolti’m i al final són els homes i dones d’aquesta ciutat els que
ells valoren si la Guàrdia Urbana funcionava millor o pitjor en aquests moments, i amb tota
sinceritat li he de dir que em sembla que l’opinió generalitzada en aquesta ciutat, en
aquests moments és que l’aspecte de seguretat; home, en aquests moments
és millorable respecte al que teníem quan governava el grup del Partit Popular. Això és una
percepció generalitzada que no tothom, evidentment, ha de compartir i per finalitzat i per
tornar a repetir el mateix, a mi em sembla que les afirmacions que ha fet el representant
dels treballadors, el representant dels sindicats en aqueta segona afirmació són molt greus,
o sigui que aquí s’afirmi, com ha dit el representant dels treballadors que, escolti, gairebé es
coacciona l’agent per no fer segons quins informes, que no s’aixequen diligències, ens
sembla molt greu, ens sembla una acusació molt greu i senyora Sabater, per part nostra
això no quedarà així i no és una denúncia que ens estem inventant el Partit Popular, és que
s’ha fet ara mateix per part del representant dels treballadors. Per tant, ja li dic que a partir
de demà des d’aquest grup municipal començarem a treballar per demanar per saber el
que està passant i si convé demanar responsabilitats, perquè el que nosaltres estem veient
en aquests moments, és un model policial que no ens agrada. Estem veient una direcció e
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la policia que no ens agrada, amb uns criteris que no ens agraden i està tenint, sembla,
unes conseqüència molt clares. Per tant, en tornarem a parlar amb tota seguretat i en
aquest cas, senyora Sabater, jo suposo que no s’atrevirà a dir, no tindrà la gosadia de dir
que el representant dels treballadors diu mentides, com em diu a mi, al final jo formo part
del discurs polític, però suposo que no s’atrevirà a dir que el representant dels treballadors
diu mentides, i com que estic segur que no s’atrevirà a dir que diu mentides, vostè és la
primera interessada que a partir de demà tot això s’aclareixi d’una manera molt clara. I li
dic, o són capaços de donar explicacions, però convocant una comissió i entrant en el detall
i reunint-nos els dies que facin falta o en els propers dies, les properes setmanes el Partit
Popular forçarà la celebració d’un Ple extraordinari monogràfic per parlar de les acusacions
que aquí s’han fet. Per tant, li dic, jo crec que vostès han de convocar una comissió
especial on se’ns expliqui, ens doni tota la informació perquè les acusacions han estat molt
greus i si això no és així, portarem el debat al Ple que no és la nostra voluntat, amb
l’exigència com tenim la possibilitat de la convocatòria d’un Ple extraordinari monogràfic
sobre aquesta qüestió. Gràcies.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, senyor Albiol. Bé, estem en un Ple, s’han dit
coses, potser vigilem que no hi hagi algú que posi una querella, no? perquè és clar, aquí
s’acaba de acusar a una sèrie de professionals de la Guàrdia Urbana, s’acaba de posar en
dubte la professionalitat d’una sèrie de companys de la Guàrdia Urbana en total sense
aportar cap prova s’ha deixat aquí una acusació molt greu cap a companys, treballadors
d’aquesta casa i resulta que les hem de donar per certes, només perquè les ha dit una
persona. Bé, entenc que aquests treballadors que acaben de ser difamats en aquest Ple
deuen tenir la seva eines per poder-se defensar i perquè es pugui demostrar si aquesta
acusació que s’ha fet contra aquests treballadors de l’Ajuntament, als quals s’acaba de
posar en qüestió amb aquesta intervenció del senyor Cayuela i totalment que ha estat
absolutament recollida pel Partit Popular, donant-la per certa sense més. Entenc que és de
tal gravetat el que acaba de passar aquí, que la indefensió en què queden aquests
treballadors i comandaments de la Guàrdia Urbana, que han estat posats en qüestió aquí,
evidentment, si entren en aquest joc que ells també podran dir-hi la seva en el moment en
què han estat qüestionats en aquesta intervenció. Però be, jo vaig a contestar, a acabar de
completar les idees de tot el que s’ha dit aquí, que em sembla que són importants perquè
sens dubte la seguretat és molt important. La seguretat és un dret, la seguretat ens ajuda a
tenir l’indicador de benestar que tenim a la ciutat i escolteu, de models policials jo aquí, els
agrada molt, potser perquè sóc dóna, perquè vinc d’una carrera humanista, els agrada molt
a alguns dir pejorativament que jo no hi entenc, que no en tinc ni idea. Bé, jo sóc una
persona que em prenc molt seriosament la meva professió, que em pren molt seriosament
la meva responsabilitat i jo tot aquest temps que porto, ja m’havia format abans amb temes
sobre seguretat i models, però ara he fet un màster en aquest tems i he llegit, he parlat amb
catedràtics, he parlat amb doctors de la Universitat. És a dir, jo no parlo per parlar i des del
desconeixement de la llei, no, no, jo sé del què parlo, i sé que els models policials, o sigui,
és una taxonomia que està absolutament classificada, des del nivell històric hi ha noms i
teories sobre models policials i en aquestes teories quan es parla del model repressiu no
s’hi parla com una cosa pejorativa, és una categoria. És a dir, es diferencia la prevenció de
la reacció i això , o sigui els models reactius són uns, els models preventius en són uns
altres i el tema de la repressió està clar, que a vegades s’han de reprimir coses. Per tant, hi
ha models que estan basats en reprimir quan les coses han passat i models que estan
basats en prevenir, abans que les coses no passin, per tant, si entrem en debats teòrics, de
veritat, es van perdre una oportunitat fantàstica. Tot el dissabte varem tenir persones d’un
gran nivell i tots varem aprendre molt i també la ciutadania va parlar i la ciutadania quan
parla de seguretat quedarien sorpresos, quedarien sorpresos, perquè la ciutadania també
diu coses sobre els models de seguretat que vol i no sempre està demanant el model que
vostè, senyor Albiol ens estava explicant. Que ningú dubti que el model que defensem
nosaltres no és un model i faig una frase que ja cansa una mica de tant de dir-la, quan dic,
ser amable, no vol dir ser feble, ser comprensiu no vol dir ser permissiu i aquí hi va haver
una intervenció molt interessant que va dir, “ni mano dura, ni mano blanda, mano
inteligente”. Hi hauria molt a parlar si ens poséssim a parlar aquí del què és fer complir, que
no és fer complir i potser es quedarien sorpresos de fins a quin punt pot arribar a ser eficaç
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i eficient, un concepte un model diferent, però que realment vagi a solucionar els
problemes. Mireu sobre aquest tema de sí antiavalots o no, escolteu això no m’ho he
inventat jo, aquí hi ha una cosa importantíssima, els ajuntaments no tenim competències en
ordre públic, no tenim competències en ordre públic, això ho estableix la llei 16/1991 de les
policies locals de Catalunya i sobretot l’article 5 de la Llei 4/2003 d’ordenació del sistema de
seguretat de Catalunya. L’Ajuntament de Badalona ni cap municipi no té competències per
crear una unitat antiavalots i la nomenem així perquè és el terme que utilitzava l’anterior
regidor de Seguretat Miguel Jurado en una entrevista del 4 de gener del 2012 a l’àrea de
Badalona per referir-se al cos i en d’altres llocs surt aquesta referència, però és que a més
a més els agents de la unitat varen ser entrenats per “la unidad de intervención policial”
(UIP) de la policia nacional que és una formació que reben els antiavalots, o sigui, no és
una cosa que diguem ara, no, no,és que aquests agents fins i tot portaven la insígnia,
portaven el pin que els identificava com agents formats per la “Unidad de Intervención
Policial”. Per tant, aquest tema, no és que jo m’inventi el tema dels antiavalots, és que s’ho
han inventat vostès, és a dir, vostès han posat aquest llenguatge a l’imaginari de Badalona,
vostès han format aquests agents perquè siguin antiavalots, quan no en tenim cap
competència i per tant, està totalment justificat que no la tinguem. Deixeu-me dir dues
coses més, quan analitzem els agents lesionats de la Guàrdia Urbana, el grau de ferits dins
de la unitat Omega és molt superior al grau de ferits de qualsevol altra unitat de la Guàrdia
Urbana i també hem de tenir en compte que aquesta unitat va ser utilitzada políticament en
algunes intervencions que són les que han provocat el desprestigi de la Guàrdia Urbana,
desprestigi que nosaltres estem lluitant per recuperar. Perquè aquest desprestigi de la
guàrdia Urbana ha estat degut a unes utilitzacions polítiques que s’ha fet d’ella. Sobre
l’actuació del 31 de desembre, escolteu, s’han dit coses aquí que evidentment s’han de
rebatre, diu que mai havia passat, no, no, i tant que havia passat i pitjor, escolteu el dia 20
de juliol de 2012 l’encerclament dels agents va ser de dues-centes persones i tinc l’informe
aquí i suposo que com que era del 2012 no deu sospitós de què el que el va escriure
estigui sota no sé quines amenaces, o sota quines pressions per escriure informes. En
aquest informe va passar una cosa molt greu, va passar una cosa tan greu com que la
unitat Omega no se’n va sortir sola i va haver de venir, van haver d’intervenir un superior i
fixeu-vos que va passar i m’estranya molt que ningú, cap sindicat hagués actuat en aquell
moment, perquè resulta que el superior que va actuar en aquell moment, va desautoritzar
els agents, això està tot recollit, no m’invento res, va desautoritzar els agents perquè ja
tenien emmanillat l’infractor, la persona que havia comès el delicte, però per evitar, per
resoldre aquella situació de motí, el superior va fer desammanillar i aquella persona va
quedar lliure, sense cap càrrec, no va quedar detinguda. El més curiós del cas és que
aquells agents que van quedar desautoritzats i que no havien pogut fer front en aquella
contingència i sort en van tenir en aquesta intervenció extra, perquè l’Omega per sí sola no
se’n va sortir, ningú va demanar que aquests agents, ni el sindicat va demanar que aquesta
agressió que se’ls havia fet de desautoritzar-los fos qüestionada, ningú va demanar que
l’Ajuntament es personés per acusar aquell detingut que va ser alliberat misteriosament.
Per tant, escolteu, aquí hi ha moltes coses, si ens posem a parlar podem parlar de moltes
coses, per tant, des del meu punt de vista i amb tota la informació que tinc, de la que
disposo i de la que vostès poden disposar, no tota la que voldrien perquè també s’ha de dir
que el tema dels informes en l’anterior mandat, tot el que és l’oficina d’informació, no tenia,
no tot. Jo em faig un tip de demanar informes perquè està clar, aquí passen coses, s’acusa
uns agents, a unes persones de la Guàrdia Urbana de Badalona se’ls acusa d’haver tret
una multa, per exemple i clar, això dóna mal nom, com molt bé i agraeixo molt la intervenció
dels regidors del Partit Socialista, la intervenció que han fet, l’agraeixo perquè clar aquí
semblaria que nosaltres ens hem inventat que la Guàrdia Urbana té un mal nom, té un
desprestigi per altres coses, que no tenen res a veure, res a veure, amb la nostra acció de
govern i amb les meves intervencions sobre la política de seguretat. Resulta que en
aquesta qüestió de les multes jo demano, que vull informes per poder dirimir si és veritat i
resulta que el sistema d’arxiu i d’informació sobre el control de les multes, durant aquests
anys, va ser absolutament, no té registre i això si voleu en podem parlar un altre dia. Per
tant, tema d’informes que és amb els que em baso jo, dades, informes, el que em diuen, la
conclusió a la qual jo arribo assessorada per molts tècnics que hi entenen amb seguretat,
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és que el que va passar el dia 31 no s’hauria evitat encara que hi hagués hagut la unitat,
perquè entre d’altres coses, els agents no van cridar, no varen demanar socors
immediatament, perquè d’entrada no ho van percebre com un acte que podia ser perillós.
Les comunicacions queden gravades, per tant, no em vingueu en si es fan informes o se’n
fan, tot queda gravat i està gravada la conversa i els agents diuen està tot tranquil, anem a
intervenir i està tot tranquil. Per tant, allò no hauria generat una petició d’intervenció
d’aquesta unitat, per tant, aquí hem d’anar aclarint que això s’ha tret de context i s’hi està
donant una idea que no és feta. La pregunta de per què, perquè dóna la casualitat que
l’agent és el mateix, si el mateix agent que ara ha fet aquesta crida pública i que ha decidit
denunciar l’agressor, aquest és el mateix agent que va estar involucrat en aquesta mateixa
acció del 2012, ha canviat totalment el seu comportament, cadascú sabrà per què fa les
coses, però em sembla que no pot quedar desapercebut l’anàlisi del què hi pot haver al
darrera d’aquesta intenció. Escolteu, no vull parlar molt més de Terrassa, però sí que
necessito dir que hi ha llei de Bases de Règim Local, l’article 55, que diu que, dins les
normals relacions de coordinació i col·laboració previstes per la Llei en base a criteris
d’eficiència i eficàcia, i en aquest cas el fet que es relacionin, els regidors o els alcaldes,
intervinguin en actes entre d’altres ciutats. Tal ja com vaig explicar als regidors en aquell
acte de reunió amb ells, però jo, la meva intervenció en cap cas, va ser una criminalització
de la Guàrdia Urbana, en cap cas, en aquell acte hi havia molt de públic. La intervenció es
va gravar i vostès poden escoltar el que jo vaig fer allà. Jo vaig anar allà a explicar models
de seguretat i explicar el procés que estàvem fent a Badalona, explicar per què ens
estàvem replantejant, perquè estàvem posant que la ciutadania debatés. Que debatés
sobre seguretat, perquè la seguretat no és només els cossos policials, no és només els
cossos policials i a les jornades d’aquest cap de setmana es va poder demostrar clarament
amb la intervenció de les persones que intervenen des de protecció civil, des de
programes de trànsit, la seguretat és molt més que cossos policials. Per tant, aquest model
que estem fent a Badalona interessava a Terrassa i sí, també és cert i conec la feina que
està fent l’alcalde per intentar que aquesta querella es tregui, que hi hagi un acte de
conciliació, s’està fent una feina, perquè allò va passar en un Ple, en un Ple municipal, un
regidor electe, una regidora electe. Escolteu, de la mateixa manera que un representant
sindical se’n va a Terrassa perquè creu ha d’estar al costat dels treballadors, un càrrec
electe és lògic que estigui al costat d’un càrrec electe, que ha estat afectat per una querella
que a més una querella no és una imputació, una querella no pressuposa per si mateixa
cap activitat il·legal. Per tant, com que una querella no pressuposa per si mateixa cap
activitat il·legal, jo no incorria en cap il·legalitat en el moment d’anar en un acte a Terrassa
en el qual em reuneixo abans amb l’alcalde i en el qual vaig a parlar dels models de
Badalona i en el que estic fent costat a una regidora electe que té una querella que acabarà
resolta per conciliació, segurament. Per tant, no vaig participar en cap acte de
criminalització, de les Jornades de Seguretat crec que ja se n’ha parlat moltíssim, en tot cas
només dir que estaven plantejades d’una manera aquestes jornades que tothom que hi era
present podia intervenir, tothom que hi era present agafava la paraula i podia intervenir. Per
tant, escolti, jo només vaig participar a inaugurar les jornades, vaig fer una intervenció
d’inauguració, però no em vaig asseure a la taula, em vaig asseure a escoltar i vaig
demanar la paraula quan em va semblar. La taula era una taula tècnica, sobretot
participativa, era una taula tècnica i escolti si vol li vaig llegint, Manel Bellvé, catedràtic del
Dret Administratiu de la UB; senyor Francesc Guillén m’enteneu, no, no, ho dic per la
expressió que fa vostè, o sigui Tica Font Directora de l’Institut Internacional de la Pau, Jordi
Armadans, director de la Fundació per la Pau, Valentia Nadón, portaveu del sindicat SAP
de la UGT. És a dir, hi havia també diversitat ideològica representada entre els tècnics, hi
havia representants dels Mossos, de la Guàrdia Urbana, sindicals, per tant, aquest tema de
les jornades jo crec que no cal insistir-hi més. Per acabar, no sé si em deixo alguna cosa, sí
que vull demanar que el portaveu del Partit Popular, més enllà que aquesta moció no
prosperarà i que me n’alegro que no prosperi perquè crec que era un sense sentit. Aquesta
acusació que trobo d’extrema gravetat que s’adreça cap a mi mateixa i cap a un
representant institucional que va formar part de les jornades, que se l’acusi de pro etarra,
que s’intenti posar aquest adjectiu, ja s’ha dit, però l’ARE és un partit polític que va néixer
precisament com a formació que rebutjava qualsevol tipus de violència inclosa la d’ETA i en
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tot cas, si vostès de veritat consideràvem que es tractava d’un membre d’una organització
terrorista haurien hagut d’actuar al respecte, però com que sabien que no era un membre
d’una organització terrorista, que tan sols ho feien servir per desgastar, és un qualificatiu
que no pertoca a un regidor electe d’una població que representava la institució,
representava la seva població i crec que vostès han de retirar aquesta acusació cap al
regidor d’Iruña. Bé, amb això acabo el meu debat, la meva intervenció i toca sotmetre a
votació la moció, crec que ja hi ha hagut posicionaments de vots, vull entendre per fer un
resum que tenim el vot en contra del Partit Popular, ai perdó, a favor del Partit Popular, ho
deia al revés i de ciutadans i en contra de la resta, alguna abstenció? i una abstenció.
Passem a precs i preguntes si us plau.
Votació
No s’aprova.
Vots a favor 11, dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos) i Partit Popular.
Abstencions 1, del grup municipal de Convergència i Unió.
En contra 14, 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.
Torn obert de paraules
Senyor Alfons Moya en representació de la Secció Sindical CCOO. Assumpte:
Memòria Històrica 40º Aniversari Detencions Sindicalistes.
El senyor Alfons Moya no va fer ús de la paraula.
Precs i preguntes
SENYORA ALCALDESSA: Passem a a precs i preguntes si us plau. M’apunto, senyors
López, Subirana, Fernández, Riera i Jurado. Senyor López , té la paraula.
SENYOR LÓPEZ: Yo a raíz de lo que ha comentado la señora alcaldesa sobre la
información de delitos, el ruego sería que me proporcionase la información de los delitos y
los afectados de la Guàrdia Urbana en el último año, si los tiene.
SENYORA ALCALDESSA: Li contesto dues consideracions sobre això, els atestats de la
Guàrdia Urbana, els informes diaris de tota la feina que fa la Guàrdia Urbana és una
informació que com que conté dades privades, o sigui, jo la tinc aquesta informació, jo la
tinc diàriament i això és una informació que existeix, però diguem de la que no en podem
fer un ús extensiu, perquè conté dades privades del número de l’agent...
SENYOR LÓPEZ: Me refiero solamente a la estadística.
SENYORA ALCALDESSA: Llavors sobre estadístiques sí que m’agradaria informar-lo que
ben aviat convocarem una altra Junta de Seguretat. Voldria recordar que les juntes de
seguretat és on es reuneixen totes les policies, és el moment en què es donen dades,
nosaltres a diferència del mandat anterior en què s’havia celebrat una única junta de
seguretat a l’any i tinc les dades en què es van celebrar cada any. Nosaltres en varem
celebrar una el mes de juliol, però clar, les dades no són les de tot l’any, perquè la varem
celebrar, i si que tot el que varem fer públic en aquell moment hi és, ho tenim penjat a la
Intranet, però jo li puc contestar per escrit. Ara quan fem la propera junta local, la meva
intenció seria fer-ne una, més de dues, com a mínim dues ja són segures, si en poden fer
una per trimestre millor, doncs li passaré, actualitzarem les dades del conjunt, es farà
extensiva i està publicada a la Intranet, però ho farem explícitament a tots els regidors.
SENYOR SUBIRANA: Sí, seré breu perquè jo aquí al meu costat estic patint per la meva
companya, perquè clar s’allarguen aquests debats i potser aquí tindrem la criatura d’aquí a
poc. Per tant, intentaré ser molt ràpid i curt. En el passat Ple es va aprovar una moció
referent al tema del Mercat de venda no sedentària i aquest matí hem tingut, la primera, un
dels punts que deia aquesta moció que era constituir l’ordenança. Per tant, en el debat que
hem tingut i veient ara, que després he recordat, perquè no la portava en el moment de la
comissió, si no li hagués preguntat al regidor. El primer punt parlava de la paralització del

Ple. Acta sessió núm. 1 de 26-01-2016

108

Secretaria General

Decret de convocatòria i sé que n’ha parlat, aquí de cinc punt només n’hi ha un que s’ha
complert, que és la constitució diguem d’aquesta taula, se n’ha parlat abans del tema
aquest de la convocatòria. O sigui, s’acabarà complint, per exemple aquesta tema
s’acabarà complint el que diu la moció, o només haurem fet la taula aquesta per
l’ordenança i tot el demés quedarà.
SENYOR ÀLEX MAÑAS: Li contestaré per escrit.
SENYOR SUBIRANA: D’acord. Segona pregunta, ens hem assabentat que la piscina del
Centre hi tornen haver problemes amb l’aigua calenta, ens agradaria, en tot cas, que
intentessin, abans hem parlat de romanents d’inversions i de piscines que...
SENYORA EULÀLIA SABATER: Si voleu li puc respondre, és una caldera antiga que de
tant en tant, és que com que la Maria ha estat de baixa, m’han informat a mi.
SENYOR SUBIRANA: També m’ho pots passar per escrit, és que estic patint per ella.
SENYORA EULÀLIA SABATER: Sí, si, en tenim constància.
SENYOR SUBIRANA: M’ho passes i cap problema. Tercera pregunta, hem sabut per la
premsa i també m’ho poden passar per escrit que aquest Ajuntament ja es dota d’un gerent
que ve d’Engestur, etc. etc., m’agradaria saber que hi ha de veritat de tota aquesta notícia,
perquè que a mi em consti, en el Ple no s’ha passat cap modificació per crear aquesta
plaça. Per tant, com que a la premsa no sé qui és el que, si la premsa s’ho ha inventat, si
és part de la voluntat del govern de portar a terme la figura d’aquest gerent, amb noms i
cognoms. Perquè clar, surt una plaça o s’ha de crear una plaça, però el nom ja el sabem a
la premsa, abans a l’anterior Ple el meu company ja va dir en una intervenció del mes de
setembre que les dues places si apuntava en un paper els dos noms, segurament els
endevinaria després de treure les places, aquí ja ho sabem, no fa falta ni apuntar-ho. Per
tant, voldria saber en tot cas, aquesta plaça si sortirà o no, si es vol dur a terme doncs la
figura del gerent etc...
SENYOR ALCALDESSA: Senyor Subirana li recomano que parli més sovint amb el seu
company de grup, perquè sobre aquest tema abones que sortís, que evidentment la notícia
de la premsa diu coses que no han passat. Per tant, evidentment que la informació no és
així, jo abans de fer res al respecte, sobre aquest tema vaig parlar amb tots i cadascun dels
presidents dels grups municipals i en principi donava per fet que vostè havia rebut aquesta
informació i que si l’hagués rebuda, ara no faria aquesta pregunta perquè sabria ja que en
el seu moment es farà, si que hi haurà intenció de crear una plaça, de convocar una plaça i
tot això, però parli amb ell que li explicarà i si vol també li contestaré per escrit.
SENYOR SUBIRANA: En tot cas, efectivament si hagués tingut la informació possiblement
hagués fet la pregunta d’una altra manera, o no l’hagués feta, però entenc que si li pregunto
a ell si l’Ajuntament tindrà un gerent, crec que no m’ho dirà, m’ho dirà el govern i la
pregunta li he de fer al govern de si vol o no tenir un gerent i anar informant de tot el que
rep com a informació, però la pregunta jo l’he de dirigir...
SENYORA ALCALDESSA: Si la pregunta és que per què a la premsa ha sortit que hi havia
un gerent quan no hi és, és que evidentment, no hi ha un gerent, evidentment això..
SENYOR SUBIRANA: La pregunta és que com que ha sortit a la premsa això, si el govern
té intenció de posar la figura d’un gerent a l’Ajuntament, aquesta era la pregunta en base a
la informació que sortia a la premsa.
SENYORA ALCALDESSA: La informació sobre això és el que vaig explicar i ara
l’explicarem més abastament, forma part de la reforma de l’estudi sobre organització que
està fent aquest Ajuntament, que ha encarregat aquest Ajuntament per modernitzar
l’Administració Pública, en el que ens estan recomanant que tinguem una figura gerencial,
un coordinador general i ja hi haurà temps per parlar-ne.
SENYOR FERNÁNDEZ: Una mica en el fil que comentava el senyor Subirana, no farem
debat sobre la comunicació entre el grup de Convergència i Unió, però sí que dir sobre
aquest tema que vostè va telefonar a tots els grups, a mi mateix en va telefonar i em va
explicar aquest tema, però sí que jo volia fer-li una crítica, i és una crítica que ja li hem fet
moltes vegades i és que als nostres grups sempre arriba la informació a través de la
premsa, abans que el govern ens informi. Estem veient que l’Ajuntament té previst nomenar
un gerent de l’Ajuntament, ha nomenat un director de Comunicació, ara em comenten
també, això ja ho sabia jo perquè ho vaig dir en aquell Ple, però que hi ha un director
d’Urbanisme, que no és tal, però actua com a tal. Vull dir, ens arriben moltes comunicacions
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sobre càrrecs que s’estan nomenant i això ens fa pensar que hi ha molt poca transparència
en el nomenament de càrrecs directius d’aquest Ajuntament, que és sobretot una cosa de
la qual el seu partit en va fer molta campanya en contra dels anteriors mandats i que ara
estem veient que hi h amés opacitat que mai, perquè nosaltres varem aprovar un cartipàs
on molts d’aquests càrrecs no estaven nomenats, però és que després d’aquest Ple de
cartipàs, no hi ha hagut cap trobada, ni cap acte de transparència, on se’ns informi i on
se’ns digui, qui es nomenar i on està reflectit aquest nomenament.
SENYOR ALCALDESSA: Només dir-li que així com de la nota de premsa que han discutit
abans al començament sobre el tema de la suspensió de llicències, que vos`te han estat
informats abans, però potser ha estat un error no haver dit que hi havia intenció de fer una
comunicació pública, però avui vostès igualment ho sabien abans que sortís a la premsa,
evidentment, nosaltres no podem controlar les filtracions que hi pugui haver a premsa de
temes que sense que nosaltres els passem a premsa hi apareguin. Només faltaria,
nosaltres no exercim control polític sobre la premsa i quan la premsa diu coses que
nosaltres no hem comunicat, diguem, d’això nosaltres no en tenim control. Per tant, res més
lluny de la nostra voluntat que vostès se n’assabentessin abans que nosaltres, o sigui se
n’assabentessin per la premsa o que sortís a la premsa una informació que nosaltres
encara no havíem comunicat, evidentment, nosaltres no farem control sobre això. Sobre
l’altra cosa, perdoni, però són càrrecs que varem aprovar aquí per Cartipàs, són processos
públics que estan penjats a la Intranet, estan penjants a la cartellera, justament poden
veure quan vostès busquen tots els càrrecs que han estat a concurs públic i que es van
aprovar aquí per aquest Ple quan es va aprovar la modificació del Cartipàs. S’han fet i ha
estat tot publicat, s’ha pogut anar seguint, qui ha volgut ho ha pogut anar seguint i això sí
que m’estranya que m’ho digui, perquè és una cosa que de tota manera entenc que si la
seva pregunta és concreta, si me l’ha concreta li farem per escrit tot el que vostè m’ha dit,
ara, tota la resposta d’això, ara, ja li dic que nosaltres no podem tenir control sobre que
publica la premsa, quan no som nosaltres els que els ho hem dit.
SENYOR FERNÁNDEZ: En això difereixo del què vostè diu, però en tot cas, no, no...
SENYORA ALCALDESSA: Precs i preguntes, estem a precs i preguntes.
SENYOR FERNÁNDEZ: Si que li dic que només és una crítica. Vostè m’ha contestat, però
és una crítica de què falta transparència alhora de nomenar càrrecs directius en aquest
Ajuntament.
SENYORA ALCALDESSA: No farem el debat, només li dic que ha estat tot publicat i ja li
enviaré l’enllaç si vostè no pot entrar a la web i veure que la transparència absoluta perquè
està tot publicat. Senyor Jurado, vostè també ha demanat la paraula?, perdó el senyor
Riera.
SENYOR RIERA: Senyora alcaldessa una pregunta relacionada amb la circulació. A
l’Avinguda President Companys hi ha una zona en la qual en hores determinades de
circulació per culpa de què quatre incívics posen en segona i tercera fila els seus vehicles,
l’autobús ha de travessar-se al carrer, acumula haver de fer unes cues impressionants i es
produeix un embús. Tenen pensat solucionar aquest tema, perquè és un carrer important
de la ciutat, és un lloc d’entrada i jo crec que es solucionaria intentant que els que no
compleixen d’una forma, ja sé que a vegades hi ha cotxes aparcats perquè hi ha la
farmàcia, però és que a vegades hi ha segones i terceres files. Sobretot l’autobús jo l’he vist
completament travessat en el carrer intentat sortejar els cotxes. Tenen pensat resoldre
aquesta qüestió?
SENYORA ALCALDESSA: Evidentment com vostè sap és un problema que fa molt temps
que patim i que tampoc vostès no hi van trobar una solució definitiva, però evidentment,
l’única solució que hi ha és la que tenim i la que tenim és de regulació del trànsit i
d’intervenir, evidentment. Com en totes les infraccions que es fan i que condicionen la
mobilitat de la ciutat, per culpa dels conductors que no fan un bon ús de l’espai públic, de la
via pública. L’únic que podem fer és intervenir, multar, que és el que es fa i en tot cas, sap
que hi ha repunts, que a vegades hi ha llocs que quan has estat un temps seguit fent-ho, la
gent deixa de fer-ho i després hi torna. Evidentment que tenim previst actuar-hi, com també
tenim previst actuar en tot el que té a veure amb la mobilitat de la ciutat, per fer front a un
abús del vehicle privat que està obstacularitzant el vehicle públic, en aquest cas, i moltes
vegades la circulació de les persones i si vol li puc dir també per informe, quines dotacions i
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com s’està fent la intervenció en aquest carrer i quins resultats està tenint a nivell de
sancions.
SENYOR RIERA: No hi ha rèpliques, però clar, no em puc quedar amb aquesta resposta,
perquè és una resposta de resignació dient que és que això ja passava amb nosaltres....
SENYOR ALCALDESSA: No, perdoni jo he dit que li donaré per escrit com s’està
intervenint i quina voluntat d’intervenir.
SENYOR RIERA: Vostè ha dit exactament i està gravat, ja que el que diem es grava, que
no hi ha solució perquè nosaltres tampoc la varem trobar, vostè ha dit això. Jo li dic,
nosaltres sí que tenim una solució, nosaltres tenim un vehicle dissuasori, que moltes
vegades no multava, però era dissuasori que passava i feia que la gent retirés els vehicles.
SENYORA ALCALDESSA: No pateixi que aquest vehicle el tornarem a tenir i aquest
vehicle farà molta feina en aquest sentit.
SENYOR RIERA: M’hagués pogut respondre això.
SENYORA ALCALDESSA: Però jo li he dit.
SENYOR RIERA: Hagués estat molt més bé.
SENYORA ALCALDESSA: Perquè jo li he dit que evidentment que ho teníem en el pla,
evidentment que ho tenim, com no pot ser d’una altra manera. Senyor Jurado, escolti’m una
cosa, les preguntes són per fe preguntes i ja està, ara no podem generar un debat sobre
això. Senyor Jurado.
SENYOR JURADO: Gràcies. En el mes de desembre varem aprovar una moció referida als
encants amb cinc punts. Redactar un pla d’organització, no s’ha fet; l’elaboració d’un
informe tècnic, no s’ha fet, l’únic que s’ha iniciat és el punt quart, però veig que s’ha iniciat
desobeint la moció. En aquesta moció es va aprovar constituir la comissió de l’ordenança
municipal d’encants de Badalona actualitzant l’ordenança amb la participació dels agents
implicats, els marxants i els grups municipals, i a la reunió d’aquest matí jo he trobat a faltar
els agents implicats que són els marxants. Pensa vostè seguir el fil de la moció que es va
aprovar o pensa vostè desobeir-la i actuar al seu albir, senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: Li contestaré per escrit, però com li he dit aquest matí tot i que ha
telefonat als marxants i el senyor Valenzuela està gravant i s’han quedat fins tard per poder
escoltar la seva intervenció i la del senyor Subirana. Com els he dit aquest matí, els
marxants rebran la mateixa proposta d’ordenança que redactarem, al mateix temps que la
rebran vostès per correu electrònic i per fer propostes. Però igualment aquesta resposta li
donaré per escrit.
SENYOR JURADO: Li estic demanant que s’executi que a la Comissió també hi estiguin els
marxants.
SENYORA ALCALDESSA: Vostè ja ha fet la pregunta i ha tingut la resposta, d’acord?
Entenc que no hi ha més preguntes, doncs s’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les vint-i-tres hores i quinze minuts, de la qual
com secretària, dono fe.
Vist i plau
L’alcaldessa

La secretària

M. Dolors Sabater i Puig

Catalina Victory Molné

Ple. Acta sessió núm. 1 de 26-01-2016

111

