Secretaria General

NÚM.:
2
ÒRGAN:
Ple de l'Ajuntament
SESSIÓ:
ORDINÀRIA
DATA:
29 de gener de 2013
HORA:
18:05
DOCUMENT: ACTA
_________________________________________________________________________
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial en: 1ª convocatòria.
ASSISTENTS:
ALCALDE
REGIDORS

SECRETARI GENERAL ACC.
INTERVENTOR
TRESORERA

Xavier García Albiol
Ramón Riera Macia
Mª Jesús Hervàs Mínguez
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
Sònia Egea Pérez
Rosa Bertrán i Bartomeu
Salvador Lerma Timonel
Montserrat Salgado Romero
Daniel Gracia Alvarez
Jordi Serra Isern
Francesc Serrano Villarroya
Dessirée García Roig
Josep Durán Vázquez
Teresa González Moreno
José Antonio Lara Olivera
Concepción Botey i Teruel
Pablo Hernán Tapias
Aniceto Ramírez Vilches
Ferran Falcó Isern
Jordi Subirana Ortells (en el moment en què es dirà)
Josep Pera Colomé
Maria Mercè Rius Serra
Carles Sagués Baixeras
Asunción García Cotillas
Alex Mañas Ballesté
David Gómez Villar
Albert Müller i Valentí
Julián Álamo Guijarro
Lluïsa Osa Farré

ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2013/2523 DICTAMEN. Nomenar representant de l'Ajuntament de Badalona en el
Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, designat per part del grup
municipal del PP, la regidora Sònia Egea Pérez, en substitució del regidor Miguel Jurado
Tejada.
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3 AP-2013/2524 DICTAMEN. Deixar sense efecte la delegació a l'Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i inspecció de
l'ICIO.
4 AP-2013/2525 DONAR COMPTE. Resolució de modificació del règim de dedicació, amb
efectes 17 de desembre de 2012, de la Sra. Sònia Egea Pérez que exercirà el càrrec de
regidora amb delegació en el règim de dedicació exclusiva, i donar-la d'alta en Seguretat
Social.
5 AP-2013/2526 DONAR COMPTE. Diversos decrets de contractació personal laboral
temporal/nomenament personal interí.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
6 AP-2013/2527 DICTAMEN. Aprovar provisionalment el Pla especial de transformació d'ús
de les naus del carrer Jaume Ribó, núm. 41 a 57.
7 AP-2013/2528 DICTAMEN. Aprovar la descatalogació per causa de ruïna i deixar sense
efecte la declaració de béns culturals d'interès local de les cases de pescadors situades als
carrers Sant Llorenç- Santa Anna.
8 Proposicions urgents.
AP-2013/2538 PROPOSTA. Encarregar a
ENGESTUR, S.A l'enderroc de finques
municipals situades al carrer de la Creu 63 i c/ Dos de Maig 54 i reurbanització del carrer
Dos de Maig entre els carrers de la Creu i Sant Ignasi de Loiola.
9 Torn obert de paraules
AP-2013/2533 Senyor Juan de Dios Galiano Díaz i Daniel Ocaña Gil, en rep. de
l'Assemblea d'aturats i aturdades de Badalona. Assumpte: Atur a Badalona.
AP-2013/2536 Senyor Sergi Sabater García. com director de l'Escola Planas i Casals.
Assumpte: Robatoris a l'escola els dies 2 de juliol i 21 d'agost
10 Mocions dels grups municipals
AP-2013/2529 Moció que presenta el grup municipal del PSC, de suport a les persones
aturades per mitjà de la pròrroga del programa prepara i d'altres mesures. (RETIRADA)
AP-2013/2530 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, contra les taxes judicials.
AP-2013/2531 Moció del grup municipal d'ICVB-EUiA, demanant la dimissió del Sr. Xavier
Garcia Albiol de les funcions d'Alcalde
AP-2013/2532 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, contra l'atur.
11 Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
SENYOR ALCALDE: Bona tarda, molt bé, doncs abans de començar el Ple, com fem cada
sessió ordinària guardaríem un minut de silenci per a les dones que han estat víctimes de la
violència masclista. Senyor secretari, començaríem amb l’ordre del dia.
SENYOR SAGUÉS: Senyor alcalde, una prèvia sisplau, a l’entrada parlant amb Guàrdia
Urbana, m’han dit que tenen instruccions avui de reduir l’entrada de públic? Es deu a algun
motiu? O qui els pot haver donat la instrucció?
SENYOR ALCALDE: Jo li dic que no s’ha donat cap instrucció, el Saló està Ple i quan
estigui ple no podrà entrar ningú més.
SENYOR SAGUÉS: Ho hem preguntat i m’han dit -ens han avisat que primer ens han dit 25
i després ens han dit 20- textualment m’han dit això, que no sé qui pot haver donat les
instruccions però...
SENYOR ALCALDE: Doncs a mi no em consta que ningú hagi donat aquestes instruccions.
Però sí el Saló de Plens està ple. Mentre càpiga la gent a les cadires poden seure.
SENYOR SAGUÉS: No, clar, això és lògic, però la resposta ha estat aquesta, m’han dit
això a baix, miri de saber qui pot haver avisat.
SENYOR ALCALDE: Me n’assabentaré després. Comencem l’ordre del dia.
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1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió que va tenir lloc el
passat 18 de desembre de 2012, la qual és aprovada per unanimitat.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2013/2523 DICTAMEN. Nomenar representant de l'Ajuntament de Badalona en el
Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, designat per part del grup
municipal del PP, la regidora Sònia Egea Pérez, en substitució del regidor Miguel
Jurado Tejada.
En sessió de data 24 d’abril de 2012, el Ple de l’Ajuntament va acordar nomenar com a
representant de l’Ajuntament de Badalona en el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, designat per part del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya, el
regidor Miguel Jurado Tejada.
Vista la sol•licitud del Grup Municipal Partit Popular de Catalunya, de data 14 de gener de
2013, per tal que sigui nomenada la regidora Sònia Egea Pérez, com a representant de
l’Ajuntament de Badalona en el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
en substitució del regidor Miguel Jurado Tejada.
Atès que l’article 5 de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
estableix que el Consell Metropolità és integrat per tots els alcaldes de cada municipi de
l’àmbit metropolità i els regidors elegits pels municipis. Aquestes persones reben la
denominació de consellers metropolitans.
Atès el que s’estableix als articles 23 a 29 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que regulen els
grups polítics de les corporacions locals.
Per tot això, proposo al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent acord:
PRIMER.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Badalona en el Consell Metropolità de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, designat per part del Grup Municipal del Partit Popular
de Catalunya, la regidora Sònia Egea Pérez, en substitució del regidor Miguel Jurado
Tejada.
SEGON.Notificar aquesta resolució als interessats i a la Secretaria de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per majoria simple.
Vots a favor: 10, del grup municipal del Partit Popular.
Abstencions: 16, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
3 AP-2013/2524 DICTAMEN. Deixar sense efecte la delegació a l'Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i
inspecció de l'ICIO.
Identificació de l’expedient
Deixar sense efecte la delegació a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i inspecció de l’ICIO.
Òrgan competent: Ajuntament Ple
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Antecedents
1. L’Ajuntament de Badalona, en sessió celebrada el dia 31 de gener de 2012, aprovà
delegar en l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (en endavant
ORGT) determinades funcions relatives a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació de
tribut altres ingressos de dret públics locals entre els quals es troba l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres (en endavant ICIO) d’aquest municipi.
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Concretament, l’apartat II de l’acord primer de delegació s’especificaven les funcions que
en relació a la recaptació “d’altres ingressos de dret públic”, que incloïa l’ICIO, es delegaven
en la Diputació de Barcelona, a saber:
• Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe, si s’escau.
• Dictar provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per l’ORGT.
• Recaptació del deutes, tant en període voluntari com executiu.
• Liquidació d’interessos de demora.
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
• Qualsevol altre necessari per l’efectivitat dels anteriors.
2. Per un nou acord del Ple de l’Ajuntament de Badalona, de data 24 de juliol de 2012, es
va ampliar la delegació anterior. En concret, pel que fa a l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres s’ampliava la delegació a l’exercici de les funcions següents:
• Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
• Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
• Elaboració i emissió de documents cobratoris
• Revisió i comprovació de les declaracions i autoliquidacions presentades
• Realització de funcions d’inspecció de l’impost
• Qualificació de les inspeccions tributàries i imposició de sancions que se’n derivin
• Resolució del recursos que s’interposin contra els actes anterior.
• Actuacions d’informació i assistència al contribuents
• Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques.
• Qualsevol altre necessari per l’efectivitat dels anteriors.
3. Amb data 27 de desembre de 2012, la Tresoreria municipal ha emès un informe
proposant la revocació de les competències pel que fa a l’ICIO, fonamentada en els termes
que en part suficient es transcriuen a continuació:
“Durant diverses reunions de treballs s’ha estat avaluant els procediments actuals associats
a la gestió de l’impost i la seva implicació de caràcter urbanístic en relació a la tramitació de
llicències. Per part d’Urbanisme es posa en funcionament un nou procediment d’admissió a
tràmit de documentació relacionada amb la concessió de llicències i la posterior gestió de
l’ICIO.
Aquests canvis afecten de forma fonamental als circuits de tramitació i gestió posterior de
l’ICIO i es considera oportú consolidar primer aquests canvis entre els diferents
departament afectats (Llicències, Gestió Tributària, IBI i Cadastre).
Actualment s’està actualitzant el programari informàtic que dóna suport a la gestió de
llicències i ICIO, que és necessari per la gestió de l’import i que també cal que estigui
operatiu per un correcte funcionament de la delegació de competències a la Diputació de
Barcelona.
Per tant, tenint en compte que la consolidació d’aquests canvis és prioritari, cal replantejar
l’acord de delegació d’aquest impost fins que les condicions operatives del servei permeti
una gestió àgil i coordinada amb la Diputació de Barcelona.”
Fonaments jurídics
1. El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant, TRLRHL), atribueix als municipis les facultats
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la
titularitat dels quals els hi correspon.
2. L’article 87.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa, entre altres coses, que els
municipis tenen dret a cooperar entre ells i amb altres ens públics per exercir llurs
competències i, també, per complir tasques d’interès comú.
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3. D’acord amb l’article 47 h) de la Llei 7/1985 abans citada, la delegació voluntària de
competències a altres administracions, com el cas que ens ocupa, és una decisió que ha de
ser adoptada amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, per la qual cosa l’òrgan competent per aprovar aquesta resolució ha de ser
l’Ajuntament Ple (art. 22.2 p).
De la mateixa manera, i en tractar-se d’un expedient del que derivaran obligacions
econòmiques per a la corporació, de conformitat amb els articles 3 b) i 4.1 a) del Reial
decret 1174/1987, de 18 de setembre, i 173.1 b) del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals (RD 2568/1986, de 28 de novembre), resulten
preceptius els informes de la Secretaria general i la fiscalització de la Intervenció municipal.
4. D’acord amb l’article 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, en relació amb el 7.2 del
RDLEG 2/2004, de 5 de març, la delegació de competències i la seva extinció , per
revocació o per qualsevol altra causa, s’han de publicar en el diari o butlletí oficial i, si
s’escau, en la seu electrònica corresponents.
Per tot l’exposat, considerant que no hi ha obstacle legal ni reglamentari, proposo a la
Regidoria d’Economia i Hisenda que elevi a la Comissió Informativa de Govern, Economia i
Hisenda aquest dictamen per a la seva posterior resolució per l’Ajuntament Ple, si escau,
amb l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Revocar la delegació efectuada per aquest ajuntament a favor de la Diputació de
Barcelona referida a la gestió, liquidació i inspecció igual que a l’encapçalament de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), d’acord amb l’informe emès per la
Tresoreria municipal de data 27 de desembre de 2012.
Segon.- Modificar la clàusula setena de l’acord del ple de data 24 de juliol de 2012, en el
sentit d’adscriure 4 persones per la gestió i inspecció de l’IAE, adscriure 2 persones per la
gestió i recaptació de les multes i deixar sense efecte l’adscripció d’una persona per la
gestió i la inspecció de l’ICIO, per raó de la revocació de la delegació de competències de
l’acord precedent.
Tercer.- Traslladar aquests acords a Tresoreria i Intervenció i notificar-los a la Diputació de
Barcelona i al seu Organisme de Gestió Tributària per a general coneixement i efectes i
publicar l’anunci d’aquesta revocació en el butlletí oficial de la província de Barcelona, en el
diari oficial de la generalitat de Catalunya i a la seu electrònica de l’ajuntament.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per majoria simple.
Vots a favor: 10, del grup municipal del Partit Popular
Abstencions: 16, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit
4 AP-2013/2525 DONAR COMPTE. Resolució de modificació del règim de dedicació,
amb efectes 17 de desembre de 2012, de la Sra. Sònia Egea Pérez que exercirà el
càrrec de regidora amb delegació en el règim de dedicació exclusiva, i donar-la d'alta
en Seguretat Social.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió:
Donar compte de diversos decrets del canvi de dedicació
de regidors/es d’aquest Ajuntament
Òrgan al qual s’adreça:

Ajuntament Ple

45/PLE-2/13
Núm. expedient:
Atès el que disposa l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals preveu que l’Alcaldia ha de donar compte al Ple de les resolucions
adoptades, per tal que els regidors les coneguin als efectes de control i fiscalització dels
òrgans de govern que preveu l’article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local.
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a/ Modificació del règim de dedicació dels regidors d’aquest Ajuntament:
Expedient
Empleat/da
Motiu

738/CDED-5/12

Sònia Egea Pérez

Establir que, amb efectes 17 de
desembre de 2012, exerceix el càrrec de
regidora amb delegació en el règim de
dedicació exclusiva, assignant-li amb els
mateixos
efectes
les
retribucions
establertes en l’acord de Ple de 12 de
juliol de 2011, i donar-la d’alta en el
règim general de la Seguretat Social

5 AP-2013/2526 DONAR COMPTE. Diversos decrets de contractació personal laboral
temporal/nomenament personal interí.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió:
Donar compte de diversos decrets de contractació en
matèria de personal i/o nomenaments de personal.
Òrgan al qual s’adreça:

Ajuntament Ple
44/PLE-1/13

Núm. expedient:

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

Data del
decret

Empleat/da

686/LINTV-4/12

27/11/2012

Miguel Angel Cruz Guerra

158/JPC-8/12

29/10/2012

Laura Hernández Martínez

665/FINTV-5/12

19/11/2012

Núria Hijazo Cutillas

689/LINTV-5/12

27/11/2012

Fernando Medina Coll

587/FINTS-3/12

11/10/2012

Blas Ortuño Puertas

671/LACUM-8/12

30/11/2012

Esther Parra Gigante

226/JL64-13/12

16/10/2012

Joaquín Rodríguez González

199/JPC-10/12
678/LINTV-3/12

16/10/2012
20/12/2012

Yolanda Polo Rodríguez

Juan Sardà Sarró

En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de
resolució precedent, conforme a les previsions del Decret de delegació general de
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competències de 5 de juliol de 2011, i als efectes de l’article 123 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, esmentat, proposo a la
Comissió Informativa de l’Àrea de Govern, Hisenda i Recursos Interns que dictamini
favorablement aquesta proposta de donar compte.
En aquest moment entra al Saló de Sessions el regidor Jordi Subirana Ortells, el qual passa
a ocupar el seu escó.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
6 AP-2013/2527 DICTAMEN. Aprovar provisionalment el Pla especial de transformació
d'ús de les naus del carrer Jaume Ribó, núm. 41 a 57.
Per part de Planejament Urbanístic s’instrueix l’expedient administratiu que té per objecte
tramitar l’aprovació provisional del Pla especial de transformació d’ús de les naus del carrer
Jaume Ribó núm. 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 i 57 de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 14 de gener de 2013 pel Departament de Planejament
Urbanístic, el qual reproduït literalment diu:
“La Junta de Govern Local de Badalona en la sessió de data de 9 de març de 2012 va
aprovar amb caràcter inicial el Pla especial de transformació d’ús de les naus del carrer
Jaume Ribó, núm. 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 i 57 a instància de la propietat de les naus
incloses en l’àmbit del Pla, que formula aquest instrument de planejament.
L’acord es va publicar en el en el diari El País el 23 de març de 2012 i en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, el dia 11 d’abril de 2012.
Durant el preceptiu període d’exposició pública s’han presentat les següents al·legacions:
1. Amb data 23/04/2012 i núm. de registre general 13633, va fer entrada la Inmobiliaria
Cibat, S.L., les següents al·legacions:
“La Inmobiliaria Cibat posee la nave correspondiente a la calle Occitania nº 22 la cual tiene
una servidumbre de paso a través de la finca número 57 de la calle Jaume Ribo la está
ubicada y gravita sobre un pasillo de dos metros de ancho, que discurre a lo largo del linde
Oeste del predio dominante... Esta servidumbre de paso constituye la salida de emergencia
de la nave propiedad de Inmobiliaria Cibat, S.L., con lo que es totalmente necesaria para la
evacuación de la misma según licencia de obras otorgada en su dia.”
2. Amb data 24/04/2012 i núm. de registre general 13879, va fer entrada Perfyplast, S.L.,
les següents al·legacions:
“Perfyplast, S.L., tiene ubicada su actividad laboral en la calle Occitania 22 y posee una
servidumbre de paso a través de la finca número 57 de la calle Jaume Ribó. Esta
servidumbre de paso constituye la salida de emergencia de la nave con lo que es
totalmente necesaria para la evacuación de la misma según la Licencia de Actividades G20131-04-AD de l’Ajuntament de Badalona.”
3. Amb data 10/05/2012 i núm. de registre general 15605, va fer entrada el Grupo Giró
(Giró GH, S.A.), les següents al·legacions:
Un dels carrers afectats pel Pla Especial, és el carrer Jaume Ribó. Aquest carrer mesura
9,85 m entre façanes, incloent una vorera de 1,20m al costat Barcelona, i una altra de
1,15m al costat Montgat. En aquest carrer hi ha l’entrada i sortida de mercaderies de
l’empresa Giró GH S.A. Aquesta entrada i sortida de mercaderies, es realitza en la majoria
d’ocasions per mitjà de camions tipus “megatrailer” amb un moviment aproximat de 1.500
camions/any.
Per facilitar la maniobrabilitat d’aquests camions i la fluïdesa de pas d’altres vehicles i dels
mateixos camions, l’empresa Giró disposa de 2 reserves d’aparcament a la vorera del
costat Barcelona concedides per l’Ajuntament de Badalona. Una de les reserves és de 12
metres i l’altra de 15 metres. Tal i com poden veure en la documentació adjunta, Giró S.A.
paga les taxes anuals corresponents a l’Ajuntament de Badalona.
Com quedaran?
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b- El pla Especial contempla l’eliminació de l’aparcament a la vorera Barcelona, en l’espai
on Giró té les reserves d’aparcament. A més l’entrada al supermercat, està planificada a la
mateixa vorera, la qual cosa implicarà un important increment en el trànsit de vianants.
Aquests dos fets, units a la poca amplada del carrer, dificultaran la maniobrabilitat dels
camions de mercaderies Giró, a l’hora d’entrar i sortir de la fàbrica, i poden comportar perill
per la integritat dels vianants.
Giró GH S.A. considera incompatible la maniobrabilitat dels camions en aquesta zona
industrial, principalment per la poca amplada del carrer, amb el trànsit de persones que es
produirà, tenint en compte l’ actual Proposta de Pla Especial.
c- Es imprescindible poder garantir tant a l’entrada del carrer (Jaume Ribó/Eduard
Marquina), actualment una mica precari, i a la sortida (Jaume Ribó/Occitània), el espai
suficient per la maniobra de gir dels camions.
d- També s’ha de garantir el pas de vehicles i camions sense cap tipus de limitació, en cas
de necessitat d’obres en el nou edifici a construir.
e- S’hauria de tenir en compte, la possibilitat de instal·lar un semàfor a la cruïlla de Jaume
Ribó/Occitània, degut a la velocitat en que els vehicles baixen per el carrer Occitània i el
perill que comporta.
f- Independentment, posar en el seu coneixement que Giró va sol·licitar a l’Ajuntament de
Badalona en data 16 de desembre del 2011 la modificació del doble sentit de circulació al
C/Treballadors, per convertir-lo en carrer d’un sol sentit (direcció mar) amb l’objectiu de
millorar la mobilitat i seguretat de la zona. Encara no s’ha produït resposta, i no ho veiem
contemplat al Pla Especial. Els hi adjuntem sol·licitud registrada a l’ Ajuntament de
Badalona.”
Resposta a les al·legacions
1-2 S’estimen les dues al·legacions i en la Normativa del Pla especial s’ha incorporat
l’article 13 on es determina que es manté la servitud de pas i la sortida d’emergència de la
nau del carrer Occitània 22 no es veu afectada.
3. L’al·legació s’estima en tot allò que el Pla especial pot incidir directament. En aquest
sentit els punts “e” i “f” són propostes de modificacions d’aspectes concrets de la vialitat,
que han estat comunicades a la Regidoria de Via Pública i que s’abordaran dins dels
estudis de millora i reactivació del barri.
La proposta d’implantació d’un edifici comercial a les naus de Jaume Ribó es fa atenent a
les condicions urbanístiques de l’illa i el sector:
- Es situa en una illa d’usos mixtes
- Està dins la Trama Urbana Consolidada (TUC)
Aquest ús ha de millorar, sens dubte, les condicions del barri, del sector, i també
indiscutiblement els usos i futur dels edificis industrials contigus, com ara les naus on
desenvolupa la seva activitat l’empresa Giró.
Sembla clar que s’ha de compatibilitzar les circulacions que aquesta mixticitat d’usos,
residencials, industrials, comercials comporta i per tant, es recull la proposta de Giró,
mantenint les reserves d’aparcament que ens han estat comunicades, les quals permeten
l’espai de vial còmode per l’accés dels tràilers a les instal·lacions de l’empresa. En aquest
sentit no es modifica la vorera ni els guals que fan possible la càrrega i descàrrega des del
pati de maniobres de Giró.
La proposta del pla ha estat ajustada quan als aspectes de la mobilitat, la qual cosa té
relació amb aquesta al·legació, s’ha completat i ampliat l’estudi de mobilitat amb una
avaluació acurada de la mobilitat generada.
El canvi més important que s’ha introduït en la proposta és recollir normativament que
l’accés des del carrer Pompeu Fabra serà el principal punt d’aforament de vianants que
provinguin del barri. L’entrada a l’espai de vendes concretament és produeix en el porxo en
la part més allunyada del vial Jaume Ribó i proper a l’accés de Pompeu Fabra. La sortida
del porxo cap a Jaume Ribó es manté per a garantir les mesures adequades d’ evacuació,
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fet que ha requerit substituir la franja d’aparcaments del tram nord de Jaume Ribó banda
Barcelona, per una espai que amplia la vorera.
En referència a compaginar puntualment l’ocupació del vial Jaume Ribó durant el procés de
la construcció s’ha fixat normativament unes previsions que la llicència d’obra haurà de
recollir coma a condicions.
Cal dir que els antecedents urbanístics de l’illa on s’ubica l’empresa Giró, provenen dels
temps de la redacció del PERI de Canyadó, aprovat el 1986 on l’illa actual que ocupa
l’empresa eren dues illes amb un vial central, l’empresa ja existia i el vial proposat permetia
l’accés al carrer Jaume Ribó sense necessitat de arribar a l’eix d’Eduard Marquina molt
proper a la zona residencial. El mateix planejament va mantenir uns espais lliures de les
parcel·les industrials, sense preveure que els vehicles de tonatge industrial requeririen vials
més amples en el futur. El 21 de desembre de 1988 es va aprovar una modificació del
primer pla, incorporant entre d’altres, l’acord de l’empresa Giró i l’Ajuntament d’eliminació
del vial que dividia l’illa conformant-se en dos. En aquell moment es va perdre l’oportunitat
de preveure els possibles problemes que es produirien amb el creixement de l’empresa:
l’orientació dels accessos i la proximitat a un barri residencial que aniria colmatant-se. En el
moment actual la reflexió ha d’estar oberta a una convivència dels diferents usos que
enriqueixin el fet urbà.
Informes sectorials
S’ha sol·licitat els següents informes:
- Secretaria de Mobilitat del Servei Territorial de la Generalitat i a l’ATM, per a recaptar
l’informe referent a l’Estudi d’avaluació de la Mobilitat generada (Acusament de rebut
4/04/2012):
En data 8/05/2012 Informe desfavorable demanant que es completés i ampliés l’Estudi de
Mobilitat adjunt a l’aprovació inicial, tot i reconeixent que la implantació proposada no
representava una afectació massa important, tenint en compte la posició dels accessos
proposats i la seva ubicació.
En data 1/06/2012 es presentà un nou Estudi d’avaluació de la Mobilitat generada al
registre de l’ATM, en què es van incorporar tots els punts que es demanaven en l’informe
de l’ATM, (les correccions es van contrastar directament amb el responsable tècnic de
l’ATM en una entrevista prèvia).
En data 13/06/2012 es rep directament de l’ATM l’informe i en data 2/08/2012 es rep el
mateix informe des dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori i
Sostenibilitat. L’informe és favorable, fent unes recomanacions que milloren alguns
aspectes de les mesures platejades en l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada.
Els redactors han trobat oportú tenir en compte les recomanacions i en conseqüència, en
l’apartat de Normativa del document urbanístic s’ha afegit l’article 18 que fa constar que el
projecte incorporarà les recomanacions, identificant l’Informe de l’ATM de data 11/06/2012,
que estarà inclòs en l’expedient administratiu del pla. Així mateix en l’Estudi d’avaluació de
la mobilitat generada s’ha afegit un apartat “Altres recomanacions i condicions”, punt 1, on
es fixa la relació de les mesures a contemplar a l’hora del desenvolupament del
planejament.
- Servei Territorial de Carreteres de Barcelona (acusament de rebut en els eu registre
d’entrada 4/04/2012) per la proximitat a la autopista C-31 tot i no trobar-se l’actuació dins de
l’àmbit d’influència d’edificació.
En data 2/10/2012, es va rebre l’ Informe del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona.
L’informe es favorable amb una relació de condicions vinculades a la mobilitat en relació al
Projecte de traçat, millora general condicionament: Millora de l’accessibilitat a la vialitat
urbana de Badalona - calçades laterals a l’autopista C-31:Tram de la sortida a l’alçada del
Torrent de Vallmajor.
En l’apartat de Normativa del document urbanístic s’ha afegit l’article 18 que fa constar que
en el tràmit de concessió de llicència es tindrà en compte les condicions de l’Informe del
Servei de Territorial de Carreteres, identificant l’Informe del Servei Territorial de Carreteres
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de data 2/10/2012, que estarà inclòs en l’expedient administratiu del pla. Així mateix en
l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en l’apartat afegit ,“Altres recomanacions i
condicions”, en el punt 2, s’especifica que la projecció de la nova calçada lateral no afecta
l’àmbit del pla, i es recullen les condicions de l’Informe de caràcter general que caldrà
contemplar a l’hora de la implantació del edifici comercial.
- Direcció General de Comerç (acusament de rebut en el seu registre d’entrada 5/04/2012):
En data 4/06/2012 l’Informe és favorable amb la condició que s’adaptés normativament la
dotació d’aparcaments segons el Decret 378/2006, pel qual es desplega la Llei 18/2005,
d’equipaments comercials que per a grans establiments comercials es necessiten 10 places
per a cada 100 m2 de superfície de venda.
El document urbanístic s’ha modificar incorporant aquesta prescripció i s’ha recollit en
l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada i en la Normativa del Pla especial.
- Departament de Cultura (acusament de rebut en el seu registre d’entrada 14/05/2012):
Prèviament a la sol·licitud, es va fer la consulta a l’arquitecta territorial mostrant el
document aprovat inicialment i es va comunicar que es tramitaria una modificació de la
Fitxa del conjunt contigu de Can Canyadó.
Es va trametre els dos documents: el PE de transformació d’ús de les naus de Jaume Ribó i
la Modificació de la Fitxa de Can Canyadó.
En data 11 de d’octubre de 2012 consta en el registre d’entrada de l’Ajuntament Informe
favorable del Departament de Cultura.
Descripció contingut del pla especial
Objecte
L’objecte del pla especial que es presenta és la transformació de l’ús industrial de les naus
existents a comercial, acollint-se a l’article 311 de les Normes urbanístiques del Pla general
metropolità, per tal de dinamitzar l’activitat en l’enclau d’aquesta edificació que ha
esdevingut obsoleta i poc funcional a la demanda de la indústria actual i en conseqüència
possibilitar la dinamització del sector amb activitats més properes a l’ús residencial.
Àmbit
L’àmbit d’aquest planejament correspon a les naus del carrer Jaume Ribó amb núm. de
policia 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 i 55 i el pati que les separa de la resta d’edificació
industrial que és la finca de número 57.
Es troba en la illa delimitada pels carrers Jaume Ribó, Occitània, Pompeu Fabra i Eduard
Marquina, a la banda muntanya on es concentra l’ús industrial. Les referències cadastrals
són respectivament les següents: 8001830DF3980A (41-43) 8001829DF3980A,
8001828DF3980A,
8001827DF3980A,
8001826DF3980A,
8001825DF3980A,
8001825DF3980A, 8001820DF3980A.
Antecedents
Les naus i pati objecte d’aquest planejament estan inclosos en l’àmbit del Pla especial
d’agrupació d’empreses de l’antiga fàbrica Piher i entorn, concretament formant part de
l’antiga UA.4 que en l’esmentat pla es va mantenir com a unitat d’edificació on s’admetia
l’agrupació d’empreses i es proposava una ordenança de rehabilitació de façanes que
renovava la imatge del conjunt edificatori industrial.
El planejament vigent per a l’àmbit del present pla especial és doncs:
- Pla general metropolità (PGM) aprovat definitivament per la CMB el dia 14/07/1976
(BOPB 19/07/1976).
- Pla especial per a l’agrupació d’empreses de l’antiga fàbrica PIHER i entorn,
aprovat definitivament per acord de la Comissió d’ Urbanisme de Barcelona el dia
13/02/ 2002, (DOGC 02/05/2002).
Justificació de la proposta
La proposta de tramitar un pla especial amb l’objectiu de transformar l’ús industrial d’un
edifici construït en zona 22a -industrial- en comercial s’acull a les determinacions de l’article
311.2.a de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità:...”Mitjançant un Pla
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Especial podrà autoritzar-ne l’establiment dels usos següents, en les situacions que
s’assenyalen:
a. Podran admetre’s els usos comercial, d’oficines, religiós i cultural, recreatiu i esportiu en
parcel·les perifèriques de l’àrea industrial, accessibles des de l’exterior d’aquesta, que
siguin contigües a zones l’ús principal de les quals sigui el residencial.”
El conjunt de l’edifici 4, segons el planejament vigent, on es troben les naus i especialment
la seva posició, compleix amb el supòsit de l’article 311.2.a, donat que és accessible des de
fora de la zona industrial i contigu a la zona residencial. El carrer Jaume Ribó es perllonga a
l’extrem de l’edifici 4 convertint-se en zona residencial, mitjançant la transició d’unes naus
que admeten l’ús industria - comercial. Aquest carrer és front a edificis d’habitatge: els
edificis d’habitatge en cantonada a Eduard Marquina, el conjunt singular d’habitatges Sant
Jordi amb edificis de 14 plantes i el futur creixement residencial de l’àmbit de l’antiga Unió
Vidriera.
La posició a tocar del lateral de la C-31 i la proximitat del pas sota l’autopista de la riera
Canyadó fa la peça de fàcil accés des dels barris de Pomar i Morera i indiscutiblement de
les àrees de la ciutat properes situades per sota de l’autopista des de les quals el veïns
podran accedir-hi a peu.
L’àmbit es troba dins de la Trama urbana consolidada (TUC) i per tant la localització per un
comerç de gran o mitjana dimensió com el que es planteja es admissible.
No es modifiquen els paràmetres bàsics del planejament vigent, ni els del Pla general
metropolità, per tant, el pla especial és l’instrument idoni per a la modificació puntual d’un
pla especial, del mateix tipus de rang. Per altra banda, la redacció del pla especial està
emparada pel mateix PGM segons s’ha descrit anteriorment en el present informe.
Descripció de la proposta
La proposta planteja la implantació d’un sostre comercial substituint unes naus industrials
que han anat perden l’ús industrial quedant buides. Les seves característiques
constructives fan més viable la proposta d’enderrocar i construir de nou amb els paràmetres
del planejament vigent.
Es proposa una edificabilitat màxima de 2.648 m2 allà on es preveia 3.389 m2 d’industrial
en el pla vigent, distribuït en dos plantes. La proposta ocupa menys en planta i es separa
de la resta de l’edificació industrial ampliant el pati d’accés tant a l’aparcament de la nau
contigua com de sortida dels clients després de la compra.
El nou edifici està plantejat amb un porxo que recull la circulació de vianants i fora de
l’horari de venda s’utilitza per a la càrrega i descàrrega.
El planejament s’ha redactat en coordinació amb les necessitats d’implantació i funcionalitat
d’un supermercat com el de Mercadona. Així, es garanteix les places d’aparcament, la no
afectació de la trama viària, i la justificació de l’interès públic millorant la imatge del carrer
Jaume Ribó. El pati i porxo generen una imatge urbana de qualitat com paradigma de la
mixticitat d’usos que recull tota la illa on s’implanta el centre comercial.
Al·legació fora del termini
S’ha presentat al·legació en data 17de desembre de 2012 i número de registre d’entrada
39204, per part de Fernando del Río Fernàndez.
Donat que l’al·legació està fora de termini, el qual finalitzà en data 12 de maig de 2012, es
proposa desestimar l’al·legació.
Tramitació iniciada en paral·lel a l’actuació municipal interrompuda
En data 6 de novembre de 2012, el senyor Jordi Sardà i Ferran i la senyora Maria Rubert
de Ventós, en nom dels propietaris, han demanat la subrogació de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, en l’aprovació definitiva del Pla especial
de transformació d’ús de les naus del carrer Jaume Ribó, 41, 43, 45, 47,49, 51, 53, i 57 de
Badalona.
En la mateixa data i número de registre d’entrada 34284 comuniquen a aquest Ajuntament
la sol·licitud de subrogació efectuada.
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En data 14 de novembre de 2012, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità
de Barcelona, d’acord amb l’article 90 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2012,de 3 d’agost, requereix a aquest Ajuntament, que en el termini,
d’un mes, procedeixi a exercir les seves competències.
Segons el mateix l’article 90 del Text refós de la Llei d’urbanisme, transcorregut el termini
esmentat sense que s’hagin exercit les competències municipals, l’òrgan que incoï
l’expedient de subrogació, un cop acordada la subrogació, haurà de reclamar que
l’Ajuntament trameti una còpia certificada de la documentació que integra l’expedient i
prosseguir la tramitació corresponent.
En data del present informe no consta la reclamació pertinent.
Conclusió
Donat que amb data d’entrada 11 de juny de 2012 el document es va presentat novament
amb les correccions derivades dels informes sectorials i de l’estimació de les al·legacions
presentades, així mateix, el nou Estudi d’avaluació de la mobilitat generada ha incorporat
l’anàlisi de l’estat de mobilitat existent i ha proposat les mesures correctores necessàries
que condicionaran el projecte d’implantació de l’edifici comercial, i relaciona algunes
recomanacions que es tindran en compte en el projecte d’obres que es presenti per a
l’obtenció de la llicència municipal. Posteriorment i arrel de l’entrada, fora de termini de
l’informe sectorial de la Direcció General de Carreteres, de data 10 d’octubre de 2012, el
document ha incorporat les prescripcions tant en la memòria com en l’annex de Estudi
d’avaluació de la mobilitat generada.
Atenent als motius expressats S’informa que el document compleix amb les disposicions
establertes en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, el Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, el Real Decret Legislatiu
2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Ley de Suelo, en el ben entès
que les correccions i les al·legacions estimades no suposen canvis substancials i, per tant,
res s’oposa a prosseguir la tramitació del Pla especial de transformació d’ús de les naus
del carrer Jaume Ribó núm. 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 i 57. ”
En data 15 de gener de 2013 per part del Departament jurídic d’aquesta Àrea s’ha emès un
informe que reproduït literalment diu:
“PROPOSTA PRESENTADA
En data 20 de febrer va tenir entrada al Registre General de l’Ajuntament de Badalona la
proposta de Pla Especial de transformació d’ús de les naus compreses a l’illa ubicada entre
els carrers Occitània, Jaume Ribó, Eduard Marquina i Pompeu Fabra, al barri de Canyadó
de Badalona, amb una superfície de l’àmbit de 2.637,63m². Aquesta proposta té per objecte
establir les condicions per tal de poder instal·lar en aquestes naus un edifici comercial.
D’acord amb la memòria presentada l’objectiu de la proposta presentada és transformar l’ús
de les naus industrials i pati del carrer Jaume Ribó números 41-43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 i
57, per tal de fer possible la instal·lació d’un edifici de vendes de Mercadona, amb una
important zona d’aparcament i serveis a les naus contigües.
Així mateix, s’informa que la proposta planteja la implantació d’un sostre comercial
substituint unes naus industrials que han anat perdent ús, proposant el seu enderroc i la
construcció d’un nou edifici en el compliment dels requisits establerts als articles 311.1 i
311.2.a de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità.
La Junta de Govern Local de Badalona, en sessió de data de 9 de març de 2012 va aprovar
amb caràcter inicial el Pla especial de transformació d’ús de les naus del carrer Jaume
Ribó, núm. 41, 43,45,47, 49, 51,53, 55 i 57 de Badalona. L’esmentat acord es va publicar
en el BOPB en data 11 d’abril de 2012, al diari El País el 23 de març de 2012, al Tauler
d’anuncis oficials i a la web de l’Ajuntament de Badalona.
Durant aquest termini d’informació pública s’han presentat al·legacions per part
d’Inmobiliaria Cibat, SL, Perfyplast, SL i Grup Giró (Giró GH. SA). Tanmateix, per part del

Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 2 / 29-01-13 pag. 12
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

sr. Fernando del Río Fernàndez es va presentar, fora del termini d’informació pública,
al·legacions al document aprovat inicialment.
En data 14 de gener de 2013 la Cap del Departament de Planejament Urbanístic ha emès
un informe mitjançant el qual, a més d’exposar l’objecte, àmbit i justificació de la proposta
presentada, dóna resposta a les al·legacions presentades, s’han introduït les correccions
derivades dels informes sectorials, així mateix, i s’informa favorablement la proposta, per
tal que es prossegueixi la tramitació de l’expedient. Tanmateix, s’informa que en data 6 de
novembre de 2012, el senyor Jordi Sardà i Ferran i la senyora Maria Rubert de Ventós, en
nom dels propietaris, han demanat la subrogació de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
l’àmbit metropolità de Barcelona, en l’aprovació definitiva del Pla especial de transformació
d’ús de les naus del carrer Jaume Ribó, 41, 43, 45, 47,49, 51, 53, i 57 de Badalona.
Aquestes modificacions no tenen la naturalesa de substancials, en els termes de l’article
112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (aprovat pel Decret 305/2006), en
endavant RLUC.
Tanmateix, la documentació presentada compleix les condicions bàsiques que determina el
planejament d’ordre superior i la legislació urbanística a que està subjecta per prosseguir
amb la seva tramitació.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquest Pla Especial urbanístic d’iniciativa privada es tramita per aquesta Corporació
municipal a l’empara de l’article 78 del Text Refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010, en endavant TRLUC.
La proposta de Pla Especial de transformació d’ús a l’illa compresa pels carrers Occitània,
Jaume Ribó, Eduard Marquina i Pompeu Fabra, al barri de Canyadó de Badalona, es
fonamenta en l’article 311.2.a de les Normes Urbanístiques del PGM, que disposa que
mitjançant Pla Especial podrà autoritzar-se l’ús comercial en zona industrial, sempre que
aquesta autorització afecti a parcel·les perifèriques de l’àrea industrial, accessibles des de
l’exterior d’aquesta, que siguin contigües a zones d’ús principal de les qual sigui residencial
(extrems que han estat degudament acreditats mitjançant la memòria del planejament).
A l’expedient administratiu 4/A3-12 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic
consten les determinacions establertes a l’article 67 del TRLUC, en concordança amb els
articles 93.6 i 94 del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18
de juliol: memòria descriptiva, agenda i etapes, normativa, plànols d’informació i ordenació i
annexes.
D’acord amb l’article 85.5 del TRLUC es van sol·licitar durant el tràmit d’informació pública
informe als organismes afectats per raó de llurs competències.
Igualment, s’escau assenyalar que les correccions i modificacions introduïdes per les
al·legacions estimades no tenen naturalesa de substancials en els termes que s’expressa
l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (aprovat pel Decret
305/2006) tal i com exposa l’arquitecte municipal.
PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ POVISIONAL
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
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.”
Atesos els informes tècnic i jurídic transcrits anteriorment, els sotasignats membres de la
Comissió Informativa de l’Àmbit del Territori proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
PRIMER.- Resoldre les al·legacions presentades durant el termini de informació pública
contra l’acord d’aprovació inicial del Pla especial de transformació d’ús de les naus del
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carrer Jaume Ribó, núm. 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 i 57 de Badalona, en el sentit que
s’indica i amb l’abast que es deixa constància en l’informe tècnic subscrit per la Cap del
Departament de Planejament Urbanístic, el text del qual s’incorpora íntegrament en la part
expositiva.
SEGON.- Aprovar amb caràcter provisional el Pla Especial de transformació d’ús de les
naus del carrer Jaume Ribó núm. 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 i 57 de Badalona, l’àmbit del
qual comprèn l’illa delimitada pels carrers Jaume Ribó, Occitània, Pompeu Fabra i Eduard
Marquina. Aquesta figura derivada de planejament urbanístic es formula per la iniciativa
privada i es tramita per aquesta Corporació Municipal a l’empara de l’article 78 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Tanmateix, s’han incorporat d’ofici unes correccions en la memòria i en l’annex de l’Estudi
d’avaluació de la mobilitat generada, les quals no tenen la naturalesa de canvis
substancials, en els termes que s’expressa l’article 112.2 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya (aprovat pel Decret 305/2006).
TERCER.- 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.
SENYOR MAÑAS: Bona tarda, senyor alcalde, públic assistent i senyors regidors i
regidores. Aquest dictamen és la segona vegada que ve a aquest Ple municipal. Es va
retira fa uns quatre o cinc mesos perquè no comptava amb el suport de la resta de grups
municipals. En aquell Ple, nosaltres vam manifestar a l’alcalde la petició que es reunís als
grups municipals i se’ns pogués explicar quins eren els plans d’expansió, de cadenes de
supermercats de mitjana superfícies a la ciutat de Badalona i que poguessin fer un pla
director de on podien estar ubicades i que això tingués un procés de diàleg i de consens
també amb les entitats de comerciants de la ciutat. Vostè va dir que així es faria, han
passat cinc mesos, el dictamen torna a Ple i el nostre grup no ha rebut cap informació per
part del govern de quines són les previsions d’instal·lacions de superfícies mitjanes
comercials a la nostra ciutat. El nostre grup municipal també ha intentat posar-se en
contacte amb els responsables d’expansió de la marca que se situarà en aquest polígon
que ara transformem, ells no han volgut reunir-se amb nosaltres. I per tant, per aquests dos
motius, votarem en contra del dictamen.
SENYOR SERRANO: Nosaltres en la mateixa línia, també vam fer la mateixa demanda i
per tant, insistim en demanar-li al senyor alcalde en què reuneixi els grups i els expliqui el
que ell coneix de la voluntat de Mercadona d’instal·lar-se en la xarxa de Badalona. Però
mentrestant nosaltres, com que això és una aprovació inicial, nosaltres ens abstindrem,
però li diem senyor alcalde que passos més endavant sense aquesta reunió no aniran en
aquesta línia.
SENYOR FALCÓ: Sí, també per justificar el nostre vot, perquè quan efectivament aquest
dictamen va arribar al Ple vam donar suport a l’opinió que va manifestar en aquell moment
el grup d’Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida i Alternativa que calia saber amb més
exactitud quines eren les intencions d’aquesta marca en quant a la seva expansió a
Badalona. Nosaltres, sent una aprovació inicial i tenint en compte que aquest és un
dictamen que només pot tirar endavant amb el vot afirmatiu de la majoria absoluta del Ple,
en aquesta ocasió hi votarem a favor. Hem tingut potser no sé si més encert o més sort,
però en tot cas nosaltres sí que hem pogut accedir o saber quins són els plans
d’implantació d’aquesta mitjana superfície a la ciutat de Badalona. Ens sembla, i ja ho hem
manifestat tant al govern municipal i als seus tècnics, com als mateixos representants
d’aquesta empresa, que ells tenien dos projectes, com a mínim que coneguem nosaltres,
que calia que es passessin per un Ple, val a dir que ells tenen projectes d’implantació a
Badalona que no necessiten en absolut passar per aquest Ple, perquè no fan falta
modificacions urbanístiques sinó que simplement van directament a llicència, seria el cas
per exemple de la superfície comercial que es preveu posar a prop del Port de Badalona,
però en tot cas en tenen com a mínim dos que sí que requereixen d’un tràmit urbanístic per
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canvis de qualificació. Un és aquest que avui es port a aprovació en el polígon industrial, i
que estava en els seus treballs molt avançat, i l’altre, a uns lleugeres 500 metres, està o
estava, com a projecte en el que és el carrer Seu d’Urgell, avinguda Navarra, a darrera del
que és l’hotel Rafaeles, i que aquest sí que necessitava d’una tramitació urbanística que
era un canvi de qualificació urbanística de sanitària assistencial a comercial. Nosaltres ens
vam reunir amb aquesta empresa, també amb els tècnics de l’Ajuntament, i la nostra
posició és que un o l’altre, però que tots dos ens sembla que queden massa a prop i que
l’oferta i la demanda no es corresponen. I per tant, anunciem el vot afirmatiu a aquest, que
és el primer que ha arribat en aquest Ple municipal, i també demanaríem a l’Ajuntament, en
aquest cas a l’alcalde com a regidor d’Urbanisme, que com en d’altres empreses que s’han
instal·lat a Badalona, aquesta és una instal·lació que generarà llocs de treball, que és una
inversió per a la ciutat. No crec que estiguem en condicions d’aturar inversions i activitat
econòmica a Badalona, i sí que li demanaríem a l’alcalde que fes el mateix que va fer en
alteres casos que és mirar de lligar amb aquesta empresa que la seva implantació es faci
en quant a recursos humans, amb gent que sigui de la pròpia borsa de treball de la ciutat
de Badalona. En definitiva, amb gent de la ciutat de Badalona.
SENYOR ALCALDE: Aclarir un parell d’aspectes, senyor Mañas i senyor Serrano, no hi ha
cap tipus de problema i és més, la setmana que ve ja els emplaço, ja els direm el dia, i el
departament d’urbanisme, per donar-los totes les explicacions que nosaltres tinguem en
aquest moment. Estem parlant d’una empresa que és privada, que en alguns aspectes pot
tirar endavant els seus projectes amb una llicència, i en altres, en dos casos en concret, en
aquests moments sembla que no, i el que és evident és que jo li puc garantir dues coses.
Una, que no és voluntat de permetre aquest govern una expansió desmesurada, salvatge,
això que ho tinguin clar, però no podem oblidar que escoltin, en molts casos o en alguns
casos es pot produir una relació entre particulars que nosaltres poc podem dir. Però sí que
em sembla que no hi ha cap tipus de problema, com s’ha fet amb el grup de Convergència i
Unió, per part nostra de donar-los una explicació la setmana que ve i aclarir qualsevol dubte
que tinguin. En relació a la petició que m’ha fet el senyor Falcó evidentment que anirem en
aquesta línia, que és la línia que hem seguit també en altres casos, i és d’arribar a un acord
perquè aquesta o qualsevol altra empresa que es pugui instal·lar la nostra ciutat, es
comprometi i si és per escrit millor, a contractar veïns aturats de la nostra ciutat, de
Badalona per tant en aquesta línia seguirem. Per tant, quedaria aprovat amb els vots de
Convergència i Unió i Partit Popular i l’abstenció dels Socialistes i regidor no adscrit, i el vot
en contra d’Iniciativa per Catalunya Verds. Següent.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 15, dels grups municipals del Partit Popular, Convergència i Unió i el regidor
no adscrit
Vots en contra: 3, del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.
Abstencions: 9, del grup municipal Socialista.
7 AP-2013/2528 DICTAMEN. Aprovar la descatalogació per causa de ruïna i deixar
sense efecte la declaració de béns culturals d'interès local de les cases de pescadors
situades als carrers Sant Llorenç- Santa Anna.
En data 14 de gener de 2013 s’ha emès un informe jurídic en relació amb la procedència de
deixar sense efecte la declaració de bé d’interès cultural d’interès local de les cases de
pescadors situades als números 46 a 56 del carrer Sant Llorenç-Santa Anna, que reproduït
literalment diu:
“INFORME JURÍDIC que s’emet per part del Departament Jurídic en relació amb la
proposta de deixar sense efecte la declaració de bé cultural d’interès local del conjunt de
cases situada entre els números 46 a 56 del carrer Sant Llorenç d’aquesta ciutat.
ANTECEDENTS.
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1 En data 14 de maig de 2012 la Comissió Tècnica Assessora del Patrimoni Arquitectònic i
Cultural ha informat favorablement la proposta de descatalogació per ruïna del conjunt de
cases situades al c/Sant Llorenç, Santa Anna (fitxa G-6, conjunt de cases) per tal d’elaborar
un nou Pla especial d’ordenació de volums conservant la seva aparença externa, motivat
per l’incompliment reiterat dels deures de conservació i rehabilitació de la propietat.
La Comissió proposa “adoptar les mesures contemplades sobre procediments
sancionadors i es demana que es documentin les façanes i que es tingui en compte l’entorn
i la tipologia d’aquest conjunt de cases per a futures construccions.”
2.En conseqüència, en data 12 de juny de 2012 des del Departament de Disciplina
Urbanística i d’Activitats de la regidoria de Via Pública i Mobilitat es van incoar dos
expedients per tal de declarar la ruïna de les cases del carrer Sant Llorenç números 46 a
56.
S’incorporen a l’expedient còpies d’aquestes dues resolucions, que van ser notificades als
propietaris de les cases.
D’acord amb les previsions de la normativa reguladora del Patrimoni Cultural de Catalunya i
del Reglament de la Lei d’urbanisme, les mateixes resolucions sol·licitaven al Departament
de Cultura de la Generalitat l’emissió de l’informe preceptiu per a la descatalogació de les
finques i la declaració de ruïna.
3.En data 19 de setembre de 2012 la Direcció General de Patrimoni Cultural va comunicar
al Departament de Disciplina Urbanística i d’Activitats d’aquest Ajuntament l’acord
d’aprovació de la descatalogació adoptat per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural
de Barcelona, de data 18 de juliol de 2012, en relació amb la sol·licitud de descatalogació
per ruïna de les finques situades als números 46 56 del carrer Sant Llorenç d’aquesta
ciutat amb la següent condició:
“s’elabori un estudi descriptiu de les tipologies edificatòries, constructives i d’acabats, així
com del caràcter del conjunt tot acompanyat de planimetría i fotografies.”.
4. Consta l’acta de data 11 d’octubre de 2012 de la Comissió Tècnica Assessora del
Patrimoni Arquitectònic i Cultural de Badalona que, pel que aquí interessa, que “es dóna
per assabentada d’aquest punt de l’ordre del dia i estima convenient la condició establerta a
l’acord adoptat per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Generalitat, (..)”
5. Als efectes de donar compliment a la condició imposada, en data 9 de gener de 2013
l’arquitecte del Departament de planejament urbanístic ha emès un informe, que tot seguit
es reprodueix, juntament amb un estudi descriptiu de les tipologies edificatòries,
constructives i d’acabats del conjunt de cases que ocupa aquest expedient, que es dóna
íntegrament per reproduït i s’incorpora a l’expedient:
“Informe tècnic relatiu a la sol·licitud efectuada en data 3 de gener de 2013 per el
Departament de Serveis Jurídics, per la descatalogació de la fitxa G-6: Conjunt de cases
del carrer de Santa Anna i Sant Llorenç.

Objecte
L’objecte de la proposta es la descatalogació per ruïna de les finques del carrer de Sant
Llorenç dels números 46 al 56, finques protegides per la fitxa G-6, Conjunt de cases del
carrer de Santa Anna i Sant Llorenç, del Pla especial de protecció del patrimoni
historicoartístic, arqueològic,arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional de Badalona.
Àmbit del sector de planejament
L’àmbit de planejament està conformat per les parcel·les situades al carrer Sant Llorenç
núm. 46,48,50,52,54 i 56. Aquestes finques es situen a l’extrem sud de l’illa delimitada pels
carrers Sant Llorenç, Santa Anna, del Mar i l’avinguda Martí i Pujol, amb una superfície
total de 263m².

Iniciativa
La descatalogació del conjunt de cases del carrer de Santa Anna i Sant Llorenç (fitxa G-6)
es formula per iniciativa del Departament de Disciplina Urbanística i d’Activitats.
Planejament vigent
Els antecedents del planejament urbanístic d’aplicació al sector són els següents:
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Planejament general
• Pla General Metropolità.
Data aprovació: 14/07/1976. Data publicació: 19/07/1976.

Planejament derivat
• Pla especial de reforma interior de la Rambla
Data aprovació: 09/07/1981. Data publicació: 15/08/1981.
• Pla Especial de Protecció del Patrimoni historicoartístic, arqueològic,arquitectònic, típic,
paisatgístic i tradicional de Badalona
Data aprovació: 27/10/1984. Data publicació: 29/10/1984.
• Modificació puntual del Pla especial de protecció del patrimoni historicoartístic,
arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional de Badalona en l’àmbit establert
a la fitxa G-6.
Data aprovació: 29/05/2008. Data publicació: 10/11/2008
Descripció i justificació de la proposta
La proposta d’aquest informe urbanístic i atès la situació irreversible de ruïna, és la
descatalogació de la fitxa G-6: Conjunt de cases del carrer de Santa Anna i Sant Llorenç.
El conjunt de cases del carrer de Santa Anna i Sant Llorenç, amb els núm. 46-48-50-52-5456 del carrer de Sant Llorenç, que antigament fou cases de mariners i pescadors es un bé
inclòs (fitxa G-6 del Catàleg), en el Catàleg normatiu d’Edificis, conjunts urbans d’interès,
caràcter amb el que va ser aprovat pel Consell Metropolità de Barcelona, en sessió 27 de
setembre de 1984, el Pla Especial del Patrimoni Historicoartístic, Paisatgístic, Arqueològic,
Típic i Tradicional de Badalona.
En data 12 de juny de 2012 l’alcalde incoa l’expedient de ruïna tècnica dels immobles,
declarant la inhabitabilitat, atorgant un termini d’audiència als interessats i sol·licitant al
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya l’emissió de l’informe preceptiu.
Atès que tractant-se del referit “conjunt de cases del carrer Santa Anna i Sant Llorenç”, que
és un immoble catalogat (fitxa G-6 del Catàleg), la Comissió Territorial del Patrimoni
Cultural de Barcelona en sessió celebrada el dia 18 de juliol de 2012, acorda per unanimitat
aprovar la descatalogació per ruïna de les finques del C/ Sant Llorenç núm. 46-48-50-5254-56 de Badalona, amb la condició de que s’elabori un estudi descriptiu de les tipologies
edificatòries, constructives i d’acabats, així com del caràcter del conjunt tot acompanyat de
planimetria i fotografies.
Als efectes de donar compliment a aquesta condició s’ha elaborat un estudi descriptiu de
les tipologies del conjunt, que s’adjunta com annex.
Conclusions
Vista la situació de ruïna que pateix el conjunt de cases del carrer Santa Anna i Sant
Llorenç situades al carrer de Sant Llorenç núm. 46-48-50-52-54-56, i vist l’informe
favorable emès per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona, s’informa
favorablement la descatalogació de la Fitxa G-6: Conjunt de cases del carrer de Santa
Anna i Sant Llorenç.”
FONAMENTS DE DRET
Primer.- En relació amb el procés de descatalogació dels béns immobles, l’article 17 de la
Llei 9/1993, del Patrimoni Cultural de Catalunya, la catalogació de béns immobles s’efectua
mitjançant la seva declaració com a béns culturals d’interès local. En municipis de més de
cinc mil habitants, la competència per aquesta declaració correspon al Ple de l’ajuntament.
L’apartat quart del mateix article preveu que la declaració d’un bé cultural d’interès local
únicament podrà deixar-se sense efecte si se segueix el mateix procediment descrit per la
declaració, amb l’informe favorable previ del Departament de Cultura.
Segon.- L’article 2 del decret 276/2005, de 27 regulador de les Comissions territorials del
patrimoni cultural, estableix que correspon a la comissió territorial que pertoqui, entre
d’altres, emetre informe sobre les propostes per deixar sense efecte la declaració de béns
culturals d’interès local, de conformitat amb el que preveu l’article 17 de la Llei del Patrimoni
Cultural de Catalunya.
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Així s’ha fet mitjançant l’acord notificat el 19 de setembre de la Comissió Territorial del
Patrimoni Cultural de Barcelona, esmentat en els antecedents.
Tercer.- D’acord amb l’article 21 de la Llei 9/1993, tots els béns integrants del patrimoni
cultural seran conservats pels seus propietaris i posseïdors, i l’article 25 reitera
l’obligatorietat per propietaris, posseïdors o titulars de drets reals sobre béns culturals
d’interès nacional o béns catalogats de preservar-los i assegurar la integritat del seu valor
cultural, de manera que l’ús que se’n doni ha de garantir sempre la seva conservació.
Quart.- L’article 71 de la Llei 9/1993, relatiu a la classificació de les infraccions, estableix
que és una infracció de caràcter greu l’incompliment dels deures de preservació i
manteniment de béns culturals d’interès nacional o de béns catalogats, essent competent
per sancionar aquesta infracció l’Ajuntament, segons l’article 75.1 de la reiterada Llei
9/1993.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar la descatalogació per causa de ruïna i, per tant, deixar sense efecte la
declaració de béns culturals d’interès local de les cases de pescadors situades als números
46 a 56 del carrer Sant Llorenç-Santa Anna (fitxa G-6, conjunt de cases) d’aquesta ciutat.
Segon.- Encomenar al Departament Jurídic dels Serveis Jurídics i Generals de l’Àrea
d’Urbanisme i Territori la incoació de l’expedient sancionador que correspongui per
l’incompliment del deure de conservació de les finques.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats Sra. Ana Clapés i Sr. Jordi Clapés amb
expressió dels recursos que hi correspongui i comunicar-ho a la Direcció General de
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a la
Comissió Tècnica Assessora del Patrimoni Arquitectònic i Cultural de Badalona i al
Departament de Disciplina Urbanística i d’Activitats de la regidoria de Via Pública i Mobilitat
d’aquest Ajuntament.
Atesos els informes tècnic i jurídic transcrits anteriorment, els sotasignats membres de la
Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
PRIMER.- Aprovar la descatalogació per causa de ruïna i, per tant, deixar sense efecte la
declaració de béns culturals d’interès local de les cases de pescadors situades als números
46 a 56 del carrer Sant Llorenç-Santa Anna (fitxa G-6, conjunt de cases) d’aquesta ciutat.
SEGON.- Encomenar al Departament Jurídic dels Serveis Jurídics i Generals de l’Àrea
d’Urbanisme i Territori la incoació de l’expedient sancionador que correspongui per
l’incompliment del deure de conservació de les finques.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats Sra. Ana Clapés i Sr. Jordi Clapés amb
expressió dels recursos que hi correspongui i comunicar-ho a la Direcció General de
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a la
Comissió Tècnica Assessora del Patrimoni Arquitectònic i Cultural de Badalona i al
Departament de Disciplina Urbanística i d’Activitats de la regidoria de Via Pública i Mobilitat
d’aquest Ajuntament per tal de continuar
SENYOR MAÑAS: Sí, nosaltres votarem a favor però volíem fer una petita intervenció, i és,
recordar que el Ple del 25 de març de 2008, sent alcaldessa d’aquesta ciutat la senyora
Maite Arqué, el senyor Sagués que aquí m’acompanya, alertava que s’estava produint una
estratègia del propietari d’aquestes sis cases catalogades per deixar-les caure, i sortir-se
amb la seva, que era declarar la ruïna, enderrocar unes cases que formen part del catàleg
del patrimoni artístic i cultural d’aquesta ciutat i poder construir un seguit de cases
unifamiliars. El senyor Sagués va alertar d’aquest fet al Ple del març de 2008, el govern
d’aleshores presentava una proposta, salvar-ne quatre, i que es pogués declarar la runa en
dues d’aquestes cases. Cal recordar que avui, finalment les dues que quedaven
catalogades portem la descatalogació perquè es puguin declarar en ruïna. El propietari
finalment s’ha sortit amb la seva, ha actuat amb desídia i amb mala fe, contra tots els grups
d’aquest Ajuntament, perquè tots estàvem a favor de conservar aquestes cases com a
patrimoni, i el que volíem demanar és que el govern municipal actuï amb tota la duresa que
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permeti la legislació administrativa en aquest cas, per impulsar la sanció pertinent a aquest
propietari.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Mañas, jo dir aquí una cosa, que estem d’acord, el
que sí que coincidim tots plegats és que no podem seguir amb la situació actual de ruïna
d’aquelles cases, perquè això pot acabar generant un problema pels veïns de l’entorn o per
a qualsevol persona que passi pel carrer. Per tant, el que avui fem és iniciar aquest tràmit
per poder actuar i dir-li senyor Mañas, que dins dels acords que avui votem queda recollit
que s’inicia procés sancionador en contra d’aquests propietaris per actuar com vostè diu.
Per tant, el que fem és descatalogar i iniciar a la vegada el procés sancionador contra els
propietaris. Però no podíem permetre que aquestes cases que estan a punt de caure
seguissin amb el mateix estat perquè un dia podríem tenir una desgràcia. I per tant, agrair
els vots favorables, queda aprovat amb l’abstenció de Convergència i Unió. Per tant, queda
aprovat per la resta. Passaríem al torn de Proposicions Urgents, ha entrat una proposició
urgent que els hem avisat als grups polítics al migdia. Senyor Secretari.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 23, dels grups municipals del Partit Popular, Socialista, Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
Abstencions: 4, del grup municipal de Convergència i Unió.
8 PROPOSICIONS URGENTS
AP-2013/2538 PROPOSTA. Encarregar a ENGESTUR, S.A l'enderroc de finques
municipals situades al carrer de la Creu 63 i c/ Dos de Maig 54 i reurbanització del
carrer Dos de Maig entre els carrers de la Creu i Sant Ignasi de Loiola.
En data 23 de gener d’enguany, la gerència de l’àmbit del territori insta expedient per
autoritzar un encàrrec de gestió a favor de la societat municipal ENGESTUR, SA, per a
l’enderroc de les edificacions existents a les finques municipals situades al carrer de la Creu
63 i Dos de Maig 54 i reurbanització del carrer Dos de Maig entre el carrer de la Creu i Sant
Ignasi de Loiola de Badalona.
A partir de l’informe de la arquitecta municipal del departament de Gestió Urbanística, el
qual consta incorporat a l’expedient, es defineixen els treballs que ha d’incloure l’encàrrec.
Aquest informe, juntament amb la instrucció de la gerència de l’Àmbit, motiven l’encàrrec de
referència en base a la no conveniència d’ampliar els medis personals i materials de què
disposa l’ajuntament per tal de cobrir les necessitats que es tracten de satisfer mitjançant
el present encàrrec de gestió. A més, l’ordre d’inici assenyala que, per a fer front a les
despeses que se’n derivin, l’ajuntament habilitarà a l’exercici pressupostari 2013 la partida
pressupostària adequada i suficient a partir del pressupost inicial previst de 87.089,75 €,
amb càrrec als fons provinents de la subvenció del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”, de la Diputació de Barcelona, de la qual es disposa del preacord.
A l’expedient també hi consta incorporat l’informe de l’arquitecte tècnic municipal del servei
de Projectes i Control d’Obres d’aquesta Àrea respecte dels aspectes tècnics relatius a les
obres de reurbanització del carrer Dos de Maig inclòs en l’encàrrec, i de la lletrada cap del
Departament de Contractes i Tramitació Administrativa respecte dels aspectes jurídics.
Per tractar-se d’una resolució amb contingut econòmic, l’expedient s’ha sotmès a informe
de l’interventor municipal el qual ha emès informe, que hi consta a l’expedient.
Considerant que l’encàrrec de gestió ve justificat i fonamentat per raons d’eficàcia en la
materialització de l’acció municipal, d’acord amb l’article 15.1 de la LRJAP-PAC i s’ajusta a
l’objecte estatutari de la societat municipal.
Considerant que la competència per establir els sistemes de gestió dels serveis, així com
les potestats de direcció i gestió dels mateixos és de l’Ajuntament Ple, segons disposen els
articles 50.2.h) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 189.2 i 211.3 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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Es per tot això que l’alcalde, prèvia declaració d’urgència a l’empara d’allò que es disposa a
l’article 103.3 del Text Refós de la LMRLC, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
A C O R D:
PRIMER.- Encarregar a la societat municipal Ens de Gestió Urbanística, S.A. –
ENGESTUR, NIF A5818772-5 la gestió de les activitats materials, tècniques i/o de serveis
necessàries per a l’enderroc de les edificacions existents a les finques municipals situades
al carrer de la Creu 63 i c/ Dos de Maig 54 i reurbanització del carrer Dos de Maig entre els
carrers de la Creu i Sant Ignasi de Loiola de Badalona, segons les especificacions dels
informes dels tècnics municipals que consten a l’expedient i es mencionen a l’apartat
expositiu d’aquesta resolució.
SEGON.- Ordenar les modificacions pressupostàries necessàries al pressupost de l’exercici
vigent per tal de crear i dotar l’aplicació pressupostaria adequada i suficient a partir del
pressupost inicial previst de 87.089,75 €, amb càrrec als fons provinents de la subvenció
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, de la Diputació de Barcelona, de la qual es
disposa del preacord.
TERCER.- Comunicar a la societat municipal ENGESTUR, SA que aquest encàrrec de
gestió haurà de ser acceptat per acord exprés de la societat i, per a la seva eficàcia, s’ha de
publicar en el BOP 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; i s’ha de sotmetre a les normes que li són d’aplicació per imperatiu dels articles 4.1.n
i 24.6 del RDL 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la llei de
contractes del sector públic.
QUART.- Comunicar a la societat municipal ENGESTUR, SA que aquest encàrrec s’haurà
de gestionar amb les condicions següents:
1. El seguiment i control del bon desenvolupament de les tasques que se’n deriven es durà
a terme per part del Servei de Projectes i Control d’Obres de l’Àrea d’Urbanisme.
2. Els fons que financen l’actuació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, de la
Diputació de Barcelona hauran de ser directament justificats per la societat municipal
segons la normativa de l’esmentat Pla de Govern.
CINQUÈ.- Facultar a l’alcalde per tal que pugui resoldre tots els actes i/o resolucions de
caràcter jurídic --impuls, gestió, aprovació, 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),
sempre que estiguin tècnicament justificades.
SENYOR ALCALDE: Aquí ja els hem explicat, si fa falta els diem que estem parlant d’unes
cases que estan ocupades en aquests moments, que estan generant molts problemes, que
hi ha el problema també d’enfonsament. I per tant, com que estan enmig d’un procés
d’ordre de desocupació per part dels jutjats, el que fem és prendre les previsions
adequades perquè en el moment en què es produeixi l’ordre de desocupació poder
enderrocar aquelles cases, que no acabin de generar perill per ningú més i donar una certa
tranquil·litat als veïns que fa temps que estan patint les conseqüències.
SENYOR FALCÓ: Manifestar evidentment el vot favorable del nostre grup en aquest
dictamen, a la seva urgència i a la seva aprovació posterior, ens alegrem que haguem fet
els tràmits, encara que potser una mica tar, perquè feia molts mesos que els veïns de
l’entorn patien les conseqüències d’una ocupació no gens pacífica per part de segons
quines persones en aquestes cases. I per tant, felicitar en aquest sentit els serveis tècnics
que han preparat aquest dictamen i felicitar-nos també que prenguem avui aquesta decisió.
SENYOR ALCALDE: Doncs moltes gràcies i ens donem per satisfets tots. Passaríem al
torn de paraules. La primera paraula que hi ha és el senyor Juan de Dios Galiano Díaz i
Daniel Ocaña Gil, de l’Assemblea d’Aturats de Badalona.
Votació de la urgència.
La urgència de la proposta s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
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Votació de la proposta.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
9 TORN OBERT DE PARAULES
AP-2013/2532 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, contra l'atur.
Atès que, segons les darreres dades trimestrals l’atur a la nostra ciutat afecta a 23.266 que
suposen 19,80% de la població activa.
Atès que d’aquestes persones més del 30% es troben sense cap tipus de prestació o a
punt de perdre-la
Atès que avui degut a la crisi econòmica i les politiques salvatges d’ajust les perspectives
per el 2013 son de seguir destruint ocupació i que per aquest motiu la pobresa extrema
esta augmentant de forma alarmant.
Atès que degut a tot i això, la promoció econòmica i laboral, així com la garantia d’un mínim
vital de subsistència a la ciutadania ha de ser les dues principals prioritats de l’Ajuntament
de Badalona.
El grup municipal d’ICV-EUiA a proposta de l’Assemblea d’Aturats i Aturades i amb el
suport de CCOO, UGT, Revolta Global-Esquerra Anticapitalista i l’AVV de Sant Antoni de
Llefià, Badalona Indignada i la CUP, presenten al ple municipal de 29 de gener 2013 els
següents
Acords:
1.El ple insta al govern municipal a ampliar els mecanismes de transparència i informació
sobre les ofertes publiques d’ocupació i la borsa d’interinatge de l’Institut Municipal de
Promoció de la Ocupació (IMPO) informant i fent partícips de la gestió als sindicats i
moviments socials de la ciutat existents, com l’Assemblea d’Aturats i Aturades.
2.El Ple Municipal insta a la Generalitat de Catalunya a canviar els criteris dels plans
públics d’ocupació finançats per aquesta institució, fent possible la contractació en jornades
de 4 hores, amb l’objectiu de repartir els llocs de treball existents entre el màxim nombre
possible de persones aturades.
3.El Ple Municipal dona suport a les iniciatives en marxa per tal d’avançar en l’establiment
d’una Renda Garantida Ciutadana de 664€ mensuals i, en conseqüència manifesta que
l’oferta de Plans d’Ocupació ha de partir d’aquesta quantia definida per l’indicador de renda
de suficiència de Catalunya (IRSC)
4.El Ple Municipal insta al govern municipal a destinar part del pressupost municipal a
finançar un projecte propi de politiques actives d’ocupació, establint criteris que prioritzin el
perfil dels segments amb més atur de la ciutat, amb especial incidència en les persones
aturades de llarga durada i sense prestació ni ingressos, dones i joves.
5.El Ple Municipal insta al govern municipal a posar en marxa un programa de suport per
facilitar a les persones aturades projectes d’autoocupació, posant les dues naus industrials
propietat d’ENGESTUR, al Polígon Industrial de Bonavista com a espai físic de viver
d’empreses per projectes d’autocupació, cooperatius i emprenedoria.
6.El Ple Municipal insta al govern municipal a posar ja en marxa i informar abastament el
programa per subvencionar l’IBI a les persones aturades d’acord amb l’acorda’t en les
ordenances Fiscals de 2013.
7.Instem al govern municipal a negociar i trobar formules per tal de assegurar que els
serveis bàsics (aigua, gas i llum) no puguin ser tallats a la ciutadania que no pot fer front al
pagament dels mateixos per manca de recursos. En aquest sentit el govern municipal
estudiarà la formula, i la posarà en marxa durant el 2013, per tal de garantir l’accés al
transport públic de les persones aturades sense cap ingrés i les seves famílies.
8.Instem al govern municipal a posar en marxa de forma urgent el Consell Econòmic i
Social de Badalona amb la participació de tots els agents implicats en l’àmbit econòmic i
socio laboral per tal de concertar i desplegar politiques decidies de foment de la economia i
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la ocupació a la nostra ciutat implicant a les empreses badalonines i les grans empreses
concessionàries de serveis que treballen actualment per l’ajuntament.
Votació.
La moció precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
AP-2013/2533 Senyor Juan de Dios Galiano Díaz i Daniel Ocaña Gil, en rep. de
l'Assemblea d'aturats i aturdades de Badalona. Assumpte: Atur a Badalona.
SENYOR DANIEL OCAÑA: Primer de tot bona tarda a totes i a tots, vull donar-vos les
gràcies per donar-nos l’oportunitat d’estar aquesta tarda aquí per tal d’exposar la nostra
visió sobre quina és la realitat social que viuen avui en dia les classes populars de
Badalona, i les propostes per intentar tranformar-la. També vull agrair al moviment
associatiu de Badalona i les organitzacions sindicals i polítiques per la seva col·laboració i
participació, i especialment a les meves companyes i companys de l’Assemblea d’Aturats
que han fet que avui estiguem aquí en la seva representació gràcies al seu admirable
esforç i treball i lluita diària. Tot i que ara els tenim ben a prop perquè hores d’ara marxen
pels carrers de Badalona manifestant-se i protestant per l’ascendent desocupació a
Badalona i la crisi social que vivim avui a la nostra ciutat i al nostre país. L’Assemblea
d’Aturats va néixer fa set mesos amb la intenció de donar veu a tots aquells i aquelles que
per causa de la seva condició d’aturats o precarietat laboral, pateixen l’opressió de les
classes dirigents, tot dificultant la seva estabilitat social i la satisfacció de les seves
necessitats bàsiques. Així doncs, aquesta assemblea és i serà un altaveu més a places i
carrers, de la lluita social badalonina. Tot i les diferències ideològiques i de principis polítics
que tenim tots, el que sí que tenim tots, el que sí que és clar és que tenim un front comú
entre tots i totes, i és abatre la descoupació, l’atur que existeix no només a la nostra ciutat,
sinó en el nostre país, i que conseqüentment porta a què ara mateix Catalunya vora del 30
% estiguin dins de l’índex d’exclusió social i de pobresa. A Badalona ara mateix superem
les 23.000 persones en situació de desocupats i desocupades, i milers en situació de
precarietat laboral. A Catalunya la xifra ascendeix a 885.000, i a l’estat espanyol ja arribem
als 6 milions d’aturats, sent el 56 % de l’atur juvenil el que viu ara mateix en aquest país.
Des de la nostra assemblea hem insistit en la idea constantment que l’atur va més enllà
d’una dada estadística, sinó que hi ha unes realitats humanes darrera de tots aquests balls
de xifres que es donen mes rere més. I totes aquestes realitats humanes també
econòmicament suposa la lluita per l’atur una prioritat ja que la pèrdua de capacitat
adquisitiva de les famílies produeix la reducció de la demanda, fent que moltes empreses,
especialment les PIMES es vegin forçades a acomiadar a part del seu personal i fins i tot a
baixar persianes i tancar l’empresa. Amb la qual cosa, l’estat ha de fer front a pagaments
per prestacions. És per aquests factors i molts d’altres, que la lluita contra la desocupació
ha de ser una prioritat per als polítics i autoritats, l’objectiu no ha de ser baixar un simple
descens de les estadístiques, sinó que la quantitat ha d’anar lligada de la qualitat. No seria
pas un triomf per a tots i totes nosaltres una reducció de la desocupació lligada a la
precarietat laboral, sinó que s’ha de basar l’ocupació laboral en la creació d’uns mínims que
permetin crear una estabilitat social i laboral per reactivar l’economia del país. Sabem que
des de bases competencials de l’Ajuntament la capacitat d’acció es veu més limitada, però
existeixen mesures i mecanismes que es poden dur a terme si hi ha voluntat política. És per
això que des de l’Assemblea proposem els següents punts per lluitar contra l’atur, la
precarietat laboral i la pobresa, que ara el meu company us explicarà.
SENYOR JUAN DE DIOS GALIANO: Hola bona tarda a tots els regidors i tota la gent que
estem aquí. Des de l’Assemblea d’Aturats d’aquí de Badalona, hem vist la falta de política
activa d’ocupació per part de l’Ajuntament, que ja s’arrossega de fa molt temps, i més
concretament aquest any o l’any passat, em sembla que van ser 145 places les que es van
distribuir dins de l’IMPO, i aquest any em sembla que dons dels mateixos pressupostos de
l’Ajuntament em sembla que s’ha rebaixat bastant els diners que va per aquesta partida de

Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 2 / 29-01-13 pag. 22
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

l’IMPO. Pensem que des de l’Ajuntament hi ha d’haver dins del pressupost una part que es
dediqui a polítiques actives. Santa Coloma per exemple em sembla que últimament dins
dels pressupostos municipals va emprar uns vuit-cents mil euros per a la creació
d’ocupació. A Badalona l’únic que fem és baixar el pressupost de l’IMPO. Dins de la moció
que presentem hi ha diversos punts que són necessaris que s’haguin de retocar una mica,
perquè pensem que no es a amb la suficient transparència ni és públic, la distribució dels
llocs del Pla municipal d’ocupació. Després hi ha uns altres punts que nosaltres pensem
que seria bo que tots els regidors, tant d’un partit com d’un altre, d’un grup municipal com
d’un altre, s’ho miressin i ho acceptessin perquè va en benefici..., a veure, el meu company
diu que són 23.000 i els números em sembla que són 23.0000 i escaig d’aturats, no
entrarem en guerra de xifres, jo penso que pugen fins als 25.000 aturats, perquè si
comptem tota la gent jove que no està inscrita a l’INEM, mestresses de casa..., passem els
25.000, però no només som els 25.000 aturats, sinó que tinguem en compte una cosa, que
aquests 25.000 aturats el 90 % d’aquesta gent que està a l’atur arrossega família, que
tenen fills, tenen avis, tenen esposa i tenen espòs. Un terç de la població de Badalona està
vivint de l’atur, el que pugui cobrar, el que no pugui cobrar, els que no puguin cobrar no
viuen. Llavors, és una qüestió que és per pensar-se-la. Vostès que estan al comandament
de la ciutat, al comandament del govern de la ciutat. Jo penso que haurien de reflexiona
una mica i prendre’s aquest punt una mica més seriosament i en lloc d’agafar i emprar
partides per a altres qüestions que són més intranscendents, jo crec que s’haurien de mirar
això perquè és molt necessari. Proposem una quantitat fixa de 664 euros, perquè segons
l’article, el 24.3 em sembla, de l’Estatut de Catalunya ja estableix que cap persona pot viure
amb menys d’aquesta quantitat. Actualment, hi ha moltíssima gent ni cobra, a Espanya em
sembla que són al voltant de dos milions de famílies que estan vivint sense cap tipus de
recurs. Llavors, estem d’acord que el Pla ocupacional no és la panacea, però sí durant sis
mesos aconseguim que una família que no té cap tipus d’ingrés pugui tenir un ingrés, és
quelcom especial per a ells, penso que hem de posar-nos en aquest cas. Després hi ha la
gent que cobra els famosos 400 euros, que cada vegada hi ha més problemes per a cobrarlos. Llavors jo penso que des de l’Ajuntament s’haurien de forçar una mica als governs
centrals, que són els que en realitat tenen potestat sobre això, perquè no segueixin posant
totes aquestes traves, perquè penso que són els ajuntaments els que veuen més la realitat
social de cada poble, que no els govern centrals, ni fins i tot els autonòmics, són els
governs de cada poble els que han de veure la falta que hi ha en cada poble, en aquest cas
de llocs de treball. Llavors, moltes vegades nosaltres pensem i ho sentim per part de molta
gent, de molts partits, de govern, que tots estem en el mateix vaixell, a tots ens importa,
però jo penso que sí, que pot ser que anem tots en el mateix vaixell, el que passa és que el
vaixell, el que passa és que el vaixell és com el Tiànic, ells es queden als bots perquè van
el primera, i nosaltres, que estem a la bodega, ens enfonsem amb el vaixell. Així que jo
penso que és perquè s’ho estudiïn.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies, comencem el torn d’intervencions. Senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: Bé, vull destacar que aquesta moció que presentem és una moció que
recolza també l’assemblea d’aturats i aturades de Badalona, que és una iniciativa que neix
de l’assemblea d’aturats i d’aturades, que compta amb el suport de Comissions Obreres,
d’UGT, de Revolta Global, de l’Associació de Veïns de Sant Antoni de Llefià, i ho vull
esmentar perquè veig que no està en el paper que tinc, també va comptar amb el suport de
la Candidatura d’Unitat Popular, però crec que ja la teníem presentada al Registre quan ells
van anunciar que també hi donaven suport. Jo la intervenció d’aquesta moció la veritat és
que no m’he l’he preparat, i no me l’he preparat perquè creia que avui era molt important
que els aturats tinguessin cara i veu en aquest Ple municipal. Crec que tota la societat
catalana està colpida pel drama de l’atura a casa nostra. Crec que segurament hauríem de
parlar més de l’atur i de les polítiques actives d’ocupació en aquest Ple, encara que fos de
forma deliberant i no per prendre acords, perquè sí que tenim poques competències, però
amb el que està passant ena quest país jo crec que no pot passar ni un mes en què els
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grups municipals d’aquest Ajuntament, sigui en aquest Ple, sigui en una comissió específica
i sigui també amb els agents socials de la ciutat, estiguem fent un seguiment de les
polítiques actives d’ocupació i de quina és l’evolució de l’atur a la nostra ciutat. Vull explicar
breument els acords d’aquesta moció, perquè són acords que creiem que són assumibles i
que són pragmàtics i que són competència municipals molt d’ells i que poden ser assumits
per aquest govern municipal i per la resta de grups d’aquesta Sala de Ple. El primer acord
insta a ampliar els mecanismes d’informació i la transparència en els plants d’ocupació que
gestiona l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació, i jo els pregunto i els manifesto i els
faig un prec, els demano que els currículums que estan en els plans d’ocupació que pugui
gestionar l’IMPO en el futur siguin anònims, com passa a molts països europeus, que no hi
hagi nom, ni cognom, ni gènere, que siguin currículums anònims, que no pugui haver-hi cap
sospita de manca de transparència a l’hora d’adjudicar plans d’ocupació. Un altre tema, ens
hem equivocat molt tots plegats, tots plegats, tots els partits polítics quan hem gestionat
plans d’ocupació, segurament no només en aquesta ciutat, sinó en moltes ciutat de
Catalunya, l’actual estructura dels plans d’ocupació fa que per exemple, els darrers plans
que hem fet a Badalona, no prioritzàvem els perfils d’aquells segments que patien més atur
a la ciutat de Badalona, per exemple. Si les dones entres quaranta i cinquanta anys, és un
exemple, no dic que sigui aquest, són la majoria de les aturades de Badalona, aquests
plants d’ocupació no estaven destinats a les dones entre 40 i 50 anys, estaven fets en
funció de cobrir les necessitats de places vacants de l’Ajuntament de Badalona, no sé si
m’estic explicant. O sigui, fem els plans d’ocupació, no vostès, quan nosaltres governàvem
també es feia així, fem els plans d’ocupació i els dissenyem per cobrir places vacants de
l’administració, però no pensant en quins sectors de la ciutat estan patint més l’atur. Doncs
aquest és un tema que amb els percentatges d’atur que tenim actualment, segurament hem
de posar a la taula i hem de solucionar. Instar a la Generalitat que aquests plans d’ocupació
puguin ser de quatre hores, l’escassetat del mercat laboral a l’estat espanyol és endèmica,
no ho dic jo, ho diuen els estudiosos sobre el mercat de treballa, a Espanya, l’Estat
Espanyol a Catalunya o com li vulguem dir, sempre ha tingut mancança de llocs de treballa,
excepte en períodes molt curts. Per tant, tot ens indica a què segurament una de les
poques fórmules que podem tenir per aconseguir una societat que avanci cap a la plena
ocupació és repartir la feina. Per tant, jo prefereixo tenir dos-cents plans d’ocupació de 4
hores que cent de 8 hores, perquè estem parlant, i vostès ho saben, que hi ha moltes
famílies que no poden pagar el mínim vital per subsistir amb menjar i en serveis bàsics com
poden ser la llum o l’aigua. Un altre dels acords, manifestar que aquest Ple li demani a la
Generalitat que aquests plans d’ocupació estiguin pagats amb aquell import que l’Estaut de
Catalunya manifesta que és el mínim per viure, que són 664 euros, segurament si això ho
reviséssim avui amb el que han pujat els servies, amb el que ha pujat el transport públic i
amb el que ha baixat la qualitat de vida dels nostres ciutadans, segurament seria més. Però
si a l’Estatut de Catalunya, que és la nostra norma bàsica, insta que no que una persona no
pot viure amb menys de 664 euros, el que no és normal és que les administracions
públiques traiem plans d’ocupació on el salari sigui menor a 664 euros. Un altre tema,
poder tenir part del pressupost municipal destina a polítiques actives d’ocupació. La
Generalitat no sabem quines tindrà, no sabem si tindrem pressupost de la Generalitat de
Catalunya per poder tirar endavant polítiques actives d’ocupació o no, però hi ha ciutats de
l’àrea metropolitana que estan destinant per del pressupost municipal per a Plans
d’ocupació, creiem que cal fer un esforç i que en el pressupost municipal del 2013 hi ha
d’haver una partida per plans d’ocupació. Cinquè, una idea que vaig expressar en el
Consell d’Administració d’Engestur fa uns mesos i que sé que el gerent d’Engestur la veu
amb bons ulls, em sembla que no està avui a la Sala, però sé que ell la veu amb bons ulls i
que la vol treballar, tenim dues naus propietat d’Engestur al polígon Bonavista, tancades,
dues naus que no vendre, perquè la situació econòmica no està avui per vendre naus, no hi
ha a Badalona on els emprenedors, les empreses cooperatives o d’autoocupació, puguin
començar a desenvolupar la seva activitat. Jo conec gent que té finançament d’entitats de
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crèdit i que el que li falta per començar d’emprenedoria, és un espai físic provisional per
poder arrancar. Demana aquesta moció que aquestes dues naus, mitjançant un programa
que la regidoria de promoció econòmica pugui posar en marxa, estiguin disponibles com a
viver d’empreses. Posar en marxa ja la línia de subvencions que aquest Ple municipal va
instar per subvencionar l’IVI a les persones aturades. El punt setè és molt important,
properament en el Parlament de Catalunya, el grup al qual represento, ICV-EUiA, entrarà
una proposició de Llei que pretén assegurar el mínim vital a tota la ciutadania de Catalunya,
la Llei del mínim vital que li diem. Aquesta llei del mínim vital, que el que pretén és que a
ningú se li pugui tallar un mínim de caudal d’aigua, o que a ningú se li pugui tallar un mínim
de consum de gas a l’hivern, o de llum, que ningú es pugui quedar sense diners per menjar,
permetria que si això ho pot garantir la Generalitat de Catalunya mitjançant aquesta
legislació, vull recordar a més a més, que ja hi ha empreses subministradores de serveis
que estan en aquesta lògica, i que això que estic plantejant aquí es fa a França i a d’altres
països europeus, no ens ho estem inventant. Si l’Ajuntament de Badalona, mitjançant
aquesta Llei del mínim vital es pogués estalviar el que ara es destina a què moltes famílies
no se’ls talli el llum, l’aigua o el gas, els càlculs que hem fet és que un 75 % de les ajudes
que ara tenim directes a les famílies que passen més necessitats, podrien quedar lliures per
seguir fent altres ajudes socials a les famílies més necessitades. I per últim el punt vuit, ja
ho he dit al principi, jo crec que no pot passar ni mes més en què tots els regidors i
regidores d’aquesta ciutat, mitjançant alguns dels seus representants, ens assentem en una
taula a parlar de l’atur, i per això proposem que es creï un consell econòmic i social on
estiguin els sindicats, on estigui l’Assemblea d’Aturats, on estigui la gent que gestiona
l’IMPO, on estiguin els empresaris i els comerciants de la ciutat, per veure com entre tots
plegats podem fer que aquesta ciutat es dinamitzi econòmica i laboralment. I per finalitzar,
jo crec que avui, a tot l’estat espanyol hi ha un debat, i només hi ha una lògica, i només hi
ha dues coses a decidir, o estem com a prioritat per reduir el dèficit públic o estem com a
prioritat per reduir l’atur. El meu grup està com a prioritat per reduir l’atur, i del dèficit públic
Déu dirà, perquè el que primer toca és que les persones mengin.
SENYOR FALCÓ: No repassaré punt per punt el contingut de la moció, crec que s’ha
explicat abastament. Però en tot cas, una posició del nostre grup municipal a favor
d’aquesta moció, a favor d’aquesta moció més enllà del que hi pugui dir en un punt o en un
altre, més enllà de si coincidim al cent per cent amb els discursos o amb les intervencions
que ens han precedit. Crec que amb aquesta qüestió, amb la qüestió de trobar per a
Badalona un futur d’oportunitats, tots els grups municipals, i la societat civil, i les entitats, i
les persones que avui han agafat la paraula, podem treure el millor de nosaltres mateixos,
si som capaços realment de fer un treball conjunt per mirar de parlar, precisament d’això,
de com fem possible que en aquesta ciutat no només no hi hagi 23.000 aturats o 25.000 és
igual, sinó com podem fer que hi hagi activitat econòmica, perquè no comptem per exemple
amb tots els autònoms que no formen part de les llistes de l’atur però avui per avui estan
facturant molt menys o gens del que havien arribat a facturar. Per tant, aquesta és una
proposta que més enllà de la literalitat d’alguna de les seves propostes, nosaltres creiem
que hi hem de donar suport perquè no s’entendria que no ho féssim. De fet hi ha algunes
propostes que nosaltres com a grup municipal hem fet en el passat. Aquesta que
comentava l’Àlex Mañas d’Iniciativa nosaltres també la vam formalitzar en alguna ocasió,
fins i tot en alguna conferència del nostre grup polític, aquest intent de posar al servei dels
emprenedors espais que avui la ciutat de Badalona, o les seves empreses públiques tenen
desaprofitats. També hi ha en el punt quatre, aquesta proposta que hi hagi un projecte propi
de polítiques actives d’ocupació, nosaltres, quan vam acordar el pressupost municipal de
l’any passat amb el govern local hi havia una proposta que malauradament no ha estat
reeixida, no ha pogut tirar endavant, que consistia precisament en això, en finançar un
projecte per a emprenedors i tenir una línia de subvencions de fins a 200.000 euros. Per
tant, aquí es ratifica aquesta intenció, a nosaltres ens agradaria que això fos possible i més
enllà d’això hi ha totes les qüestions que aquest Ple municipal, i aquest ajuntament i
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aquesta ciutat han anat tirant endavant per fer possible la creació d’ocupació. En el primer
punt de l’ordre del dia de la Comissió de Territori avui mateix, l’aprovació d’un projecte
d’instal·lació d’una mitjana superfícies comercial a la ciutat, va en la línia de la realitat i del
pragmatisme del que significa no aturar projectes d’inversió a la ciutat que puguin crear
ocupació al que és la mitjana de l’aturat Badaloní i el sector d’on podria provenir. Per tant,
aquestes idees ens semblen bé, també ho va ser en les ordenances fiscals, i per això
nosaltres també hi vam votar a favor. La proposta que aquí es troba recollia de
subvencionar l’IVI les persones aturades nosaltres hi vam incorporar a la qüestió de
rebaixar a la meitat el cost d’instal·lació a la meitat d’una nova empresa en una nau
industrial de fins a 1.100 metres quadrats, tot això té a veure també amb el capteniment,
amb la intenció, amb la voluntat de treballar en la línia de trobar sortides i oportunitats per a
la gent de Badalona, hi ha hagut altres iniciatives en aquest Ple durant aquest any i mig que
han anat orientades a la creació i a la generació d’activitat econòmica, no les repassarem,
però nosaltres majoritàriament a totes hi hem donat suport, i això és el que farem en el
futur, i jo no sé si és la creació del Consell Econòmic i Social o potser una cimera de tots
plegats, però sí que estaria bé i en aquest sentit també ens hi apuntem a què des del
govern es pugui liderar una jornada, no sé si una jornada o un treball, o en tot cas aquest
consell econòmic i social que pugui parlar d’ocupació, de generació d’activitat econòmica a
la ciutat de Badalona, perquè tenim moltes qüestions que podem tractar i que tenen a veure
amb qüestions transversals, també amb el que és la planificació de l’urbanisme a la ciutat
de Badalona. Per tant, més enllà d’alguna discrepància que hi puguem manifestar en el
conjunt creiem que no podem de cap manera no votar a favor d’aquesta moció.
SENYORA GARCIA: Bona tarda a tothom, en primer lloc també començar dient que el
nostre grup, el grup Socialista hi votarem a favor de la moció presentada per l’Assemblea
d’Aturats i la resta d’entitats que ha comentat el senyor Mañas. Ho fem perquè sabem que
és un moment d’emergència, que és un moment d’urgència per a les famílies i per a les
persones que estan aturades, i perquè realment compartim l’anàlisi que ens han fet fa un
moment en el torn de paraules els representants de l’Assemblea d’Aturats. Nosaltres sí que
volíem incidir en algun dels punts perquè si bé en termes generals compartim com deia, el
diagnòstic i les propostes que es fan, algunes nosaltres creiem que són més a llarg termini,
i d’això n’hem de ser conscients, o que el treball s’ha de fer amb altres organismes que en
són competents, com el que plantegem de canviar els plans d’ocupació a quatre hores, o
aquesta renda bàsica que contempla l’Estatut d’Autonomia. Nosaltres creiem que potser
establir-ho en l’apartat d’acords genera que no ho puguem complir amb el rigor que a
nosaltres ens agrada vetllar per les mocions, però en tot cas al filosofia i el contingut el
compartim plenament. Si que m’agradaria, i en relació al que s’ha comentat per part dels
altres dos grups, i que també jo crec que hem vist en aquest últim any i mig, nosaltres
volem fer incidència en la necessitat de transparència de l’acció de l’Institut Municipal de
Promoció de l’Ocupació, perquè estem totalment d’acord, algunes de les coses que han
comentat, per exemple amb els 245 plans d’ocupació, nosaltres creiem que la
transparència, i ho hem manifestat en d’altres ocasions, no ha estat tota la que hagués
calgut. També qüestionem, i precisament també pel que comentava també el regidor
d’Iniciativa que aquests plans d’ocupació sovint no obeeixen a les necessitats de les
persones que realment estan aturades a la ciutat, i ho dic amb coneixement de causa
perquè quan finalment he pogut obtenir el Pla de suport d’aquest 145 plans, hem observat
que els criteris de distribució nosaltres no els compartim. I per exemple, un exemple molt
clar, s’han posat tres plans d’ocupació a Protocol i Relacions Institucionals de l’Ajuntament,
segons el projecte que m’han facilitat vostès, i nosaltres creiem que aquest no és el perfil
d’aturats que té la nostra ciutat. I per tant, creiem que realment això ho hem d’adequar en
base a les persones que tenim aturades, en quins sectors estan, si necessiten o no una
reorientació. Però en qualsevol cas creiem que de 145, tres plans d’ocupació no són
representatius del que nosaltres necessitem. Amb una altra cosa que nosaltres estem
totalment d’acord és en la necessària inversió per part d’aquest govern en polítiques actives
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d’ocupació. N’hem vist un exemple també, recentment als diaris ahir i avui, en el tema d’una
convocatòria, com és la de treball als barris i la renúncia que ha fet aquest govern,
nosaltres pensem que això no es ho podem permetre. Amb el diagnòstic que ha fet al torn
de paraules, creiem que el govern ha de poder posar els mitjans com per una subvenció
d’aquest tipus i d’aquestes característiques, no renunciar-hi de cap de les maneres perquè
són cabdals. I més a més a més, quan el pressupost no va in crescendo, sinó tot al
contrari. Per tant, totes les oportunitats han de ser bones i han de ser aprofitades pel
govern i creiem que té més sentit que mai que la inversió real d’aquest govern sigui amb
polítiques que lluitin contra l’atur i que per tant, donin oportunitats a les persones aturades.
Amb el tema de les ordenances hi estem totalment d’acord, i en aquest sentit ple suport a
què es pugui fer. I nosaltres reiterar, criem que amb el tema de la renda o d’altres aspectes
pot ser més difícil. Cal un pacte, i és cert, però un pacte on hi siguin tots els agents, que
sigui operatiu, que sigui eficaç, que faci un bon anàlisi i ràpid, de la situació que tenim a
Badalona per engegar mesures que realment siguin útils per fer un pla de xoc contra l’atur,
per poder treballar amb els autònoms, per explotar al màxim tots els recursos que com a
ciutat tenim i que podem oferir, i en canvi sens conscients que n’hi ha d’altres que al marge
que els compartim com a filosofia ens poden costar d’aconseguir una miqueta més. Res
més, reiterar que nosaltres hi donem suport i moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Bé, moltes gràcies, jo crec que avui és amb aquesta proposta, un dels
moments a on crec que donem exemple, i donem exemple perquè més enllà, i aquí s’ha dit
en alguna intervenció, més enllà de les discrepàncies que evidentment nosaltres tenim tant
en la part expositiva de la moció com en alguns punts dels acords que es demanen i
d’alguna de les intervencions, per exemple que ha fet el representant, més enllà
d’aqu3estes diferències em sembla que coincidim en moltes coses, i estem en uns
moments a on o la classe política som capaços de superar aquestes picabaralles entre
partits polítics i ens dediquem a treballar tots a una per resoldre el que de debò als
ciutadans, i en aquests moments el que més preocupa és el tema de l’atur, o la situació no
millorarà i anirem perdent la confiança dels veïns. Per tant, jo crec que avui hem donat un
exemple amb aquesta proposta d’unió envers a la discrepància, però sobretot en un punt
on coincidim absolutament tos que és primordial i que cal atacar i abordar amb prioritat,
com és el tema de l’atur. I jo crec que més enllà de les discrepàncies, probablement jo crec
que ho estem fent. Alguns dels punts ja es recullen, crec que els estem treballant, i altres
segurament entre tots els hem de millorar una mica més. Per tant, jo crec que és una bona
notícia, nosaltres des del govern també hi donarem suport, aclarir una cosa a la senyora
Garcia, nosaltres no hem renunciat a cap pla d’ocupació, no, no, no hem renunciat a cap
Pla d’ocupació, ho dic perquè s’aclareixi, i després si vostè vol se li dóna més informació.
Però l’Ajuntament no ha renunciat a cap pla d’ocupació. I aleshores, felicitar-nos que aquest
moció tira endavant, recullo la proposta que han fet tant Iniciativa per Catalunya i que s’hi
ha sumat Convergència i Unió, que és crear una taula com a mínim per seure i per dialogar
els diferents sectors de la ciutat, per veure si pot sortir alguna idea i alguna idea que sigui
factible. Per tant, hi estem d’acord, ho recolliríem, i felicitar-nos perquè la tiren endavant
entre tots. Passaríem a la següent paraula. La paraula de la senyora Sílvia Tonda i de
Carmen Gutiérrez han estat retirades. Per tant, passaríem a la paraula número 4.
SENYOR MAÑAS: Manifestar que misteriosament la senyor Tonda i la senyora Gutiérrez
que eren afectades dels pisos socials, que portaven mesos perseguint-los, misteriosament
després d’entrar la petició de la paraula, aquest matí se’ls han ofert pisos i fins i tot se’ls
han ofert llocs de treball. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Senyor Mañas, jo els demano una miqueta de prudència. Els demano
una mica de prudència, és l’únic que els dic. I tampoc no facin afirmacions que no s’ajusten
a la realitat. És l’únic que els demano.
SENYOR MAÑAS: Senyor alcalde, el que ens interessa aquí és solucionar els problemes, i
el que es demostra és que o la gent ve al Ple o vostès no solucionen els problemes.
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SENYOR ALCALDE: Les paraules estan retirades i per tant, no hi ha més discussió. Però
aquí no s’ha promès cap lloc de treball.
SENYORA BOTEY: Senyor alcalde, jo en aquesta línia també li volia fer una pregunta. Jo
també avui sortadament he parlat amb aquestes dues senyores respecte d’aquestes dues
...
SENYOR ALCALDE: Per què no m’ho pregunta a precs i preguntes? És que estan
retirades.
SENYORA BOTEY: Bé, cap problema, sí senyor alcalde.
SENYOR FALCÓ: No tinc res a dir sobre les paraules que s’han retirat, però potser sí que
potser voldria llençar una proposta perquè vostè la valorin i la resta de grups també, en els
casos com els d’avui en què sobtadament hi ha dues paraules que es retiren, tenint en
compte, no sé si el ROM es podria modificar en aquesta línia o si el ROM ara ho permet, no
ho sé, crec que l’hauríem de modificar, però tenint en compte que hi ha persones que han
quedat fora i que havien demanat la paraula, potser en aquest casos hi hauria temps
suficient com per fer-les entrar i que no s’hagessin d’esperar un més i perquè ara és un
temps diguem que és desaprofitat, que hi hauria més gent que podria tenir la paraula al Ple.
En tot cas ho deixo com a proposta.
SENYOR ALCALDE: Dir-li que avui no s’ha quedat ningú fora que volgués parlar.
Passaríem a la quarta paraula, el senyor Sergi Sabater que és el Director de l’Escola
Planas i Casals, en relació al robatori a l’escola de 2 dies, el 2 de juliol i el 21 d’agost.
Endavant.
AP-2013/2536 Senyor Sergi Sabater García. com director de l'Escola Planas i Casals.
Assumpte: Robatoris a l'escola els dies 2 de juliol i 21 d'agost
SENYOR SERGI SABATER: Bona tarda senyor alcalde, senyors i senyores regidores. El
meu nom és Sergi Sabater i demano la paraula en aquest Ple en qualitat de Director de
l’Escola Planas i Casals que estem al barri de Bufalà, i president del Consell Escolar del
centre. El motiu d’aquesta paraula és exposar el greuge i perjudici que des del passat estiu
viu la comunitat escolar que represento. El dia 2 de juliol del 2012, l’escola va ser víctima
d’un robatori que va suposar la desaparició dels ordinadors dels despatxos d’administració,
direcció i sala de mestres, sis ordinadors més tota una informació de caràcter personal que
hi contenien, dades d’alumnes, dades d’avaluació i dades de famílies. És un fet provat que
aquell dia a les 19,46 hores hi va haver una intervenció de la policia local que en abandonar
el centre van deixar l’alarma sense connectar. El matí següent a les sis hores, quan les
senyores treballadores de la neteja van entrar a l’escola, els despatxos estaven saquejats.
El 21 d’agost del 2012, l’escola va ser víctima d’un segon robatori que va suposar la
desaparició de deu ordinadors de la sala d’informàtica que es troba al segon pis, i dos de la
sala de mestres que s’havien reposat en el primer moment. També és un fet provat que el
dia 13 d’agost hi va haver una intervenció de la policia local que en abandonar el centre no
va connectar l’alarma. El centre va romandre sense la protecció del servei d’alarma, durant
set dies, des del 13 fins el 21, i deu ordinadors van desaparèixer tots de la dotació de la
Generalitat del 2009-2010, 2010-2011. De cadascun d’aquests fets jo personalment vaig
adreçar un escrit al senyor regidor de seguretat, convivència i participació, exposant els
fets, documentant-los i demanant que se n’assumís la responsabilitat patrimonial, si més
no, i fins i tot vaig demanar cita, que en cap moment se’m va concedir. Tot i així, com a
resposta del primer robatori, el del 2 de juliol, vaig rebre una comunicació oficial el 22 de
juliol en el qual se m’informava de la possibilitat de presentar una reclamació formal al
servei Jurídic i Administració General de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, i així ho vaig
fer. El passat novembre vaig finalitzar el tràmit d’audiència però encara estem a l’espera de
la resolució. Del segon robatori, del de l’agost, res, ni resposta, ni rescrit, ni gos què fas
aquí. Davant d’aquesta manca de consideració manifesta, el Consell Escolar va determinar
que potser la intervenció de l’AMPA seria més efectiva que la de la Direcció del Centre, així,
una mare de l’AMPA i membre del Consell Escolar es va adreçar el senyor regidor, i segons
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ens va informar en el Consell Escolar, va aconseguir el compromís de rebre una dotació
d’una vintena d’ordinadors de segona mà, que un cop formatats i netejats serien enviats a
l’escola. Això havia de passat en un termini breu de temps, o raonable si més no. Al
novembre aquesta mare va ser informada que aquests ordinadors ja eren a punt, però que
per alguna raó no podien arribar a l’escola. La setmana passada se’ns va fer saber que
aquests potser no, però altres, havien estat lliurats als voluntaris de Badalona, però que
també sembla oficiosament que això pugui ser desmentit. El fet senyor alcalde, senyores i
senyor regidors, és que des de principi de curs els alumnes de l’escola Planas i Casals del
barri de Bufalà no poden fer ús ni tenen accés a la informàtica com havien estat fent fins el
mes de juny. La informàtica avui en dia és un magatzem ben endreçat, però no deixa de ser
això, un magatzem. Així mateix, la despesa que va haver de fer el centre per reposar
només els ordinadors de gestió, sense els quals, com podeu comprendre, una escola ja no
pot funcionar, ha estat considerable, i més en un moment que com ja sabeu, el finançament
és prou deficitari, tant per part de les administracions públiques que tenen dificultat per fer
front als fonts compromesos, com de les famílies que tenen dificultats econòmiques.
Finalment, ja cloent la meva intervenció, voldria que abans de respondre els demanaria que
pensessin i es posessin en el lloc d’aquests pares i aquestes mares d’aquests alumnes,
que quan vostès donin una resposta pensin si vostès com a pares i mares, quan rebin la
resposta entendrien el que vostès puguin dir, per comprendre que des del mes de setembre
els seus fills i filles encara no hagin pogut utilitzar la informàtica com una eina de treball.
Així doncs, amb la ferma convicció que els pares i mares ciutadans d’aquest municipi es
mereixen una major consideració, que els nens i nenes d’aquesta escola es mereixen les
mateixes oportunitats que la resta i que cap d’ells és responsable d’aquesta situació, més
enllà de la trista mala sort. Em presento davant d’aquest Ple per demanar que el greuge
que pateixen sigui reparat. Agraït l’oportunitat d’haver estat escoltat, agraït pel vostre
temps, atenció i dedicació, i agraeixo l’interès mostrat i el suport rebut per algunes de les
formacions polítiques aquí presents. Moltes gràcies, senzillament, un servidor, Sergi
Sabater.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies senyor Sabater, ara li contestarà inicialment el regidor.
SENYOR JURADO: Senyor Sergi, quan jo vaig rebre la comunicació de vostès dels dos
robatoris, el primer que vaig fer, cóm és natural, és demanar les incidències que queden
reflectides en els arxius i en els sistemes informàtics de seguretat. Com que vostès
especificaven que les forces de seguretat, davant l’avís d’alarma, es van retirar sense posar
l’alarma, cosa que seria una irresponsabilitat, jo vaig enviar tota la documentació als serveis
jurídics de patrimoni perquè hi hauria en tot cas per negligència del cos de seguretat, un
dany causat. Però quan vam demanar també el robatori del dia 3 de juliol del 2012, que es
va produir a les 20:02:47, i on es van dirigir dues unitats de la policia, la UB20 i la UB40 i
vam llegir tot el que passava, “Diuen les dotacions que han observat la porta del lavabo
oberta i resta de portes interiors del centre obertes. A partir d’aquesta porta és pot accedir a
gran part del recinte amb les claus de què disposen els agents. Han tancat totes les portes
que han pogut, inclosa la interior metàl·lica del centre. La dotació també informa que
ignoren si el que observen remogut en l’interior per haver estat per haver sigut fruit de la
intrusió del dia d’ahir, i comuniquen que hi ha ordinadors i impressores i deferents eines de
neteja llençades per terra. El dispositiu d’alarma es torna a activar, la unitat Baetulo 40, i les
dotacions marxen del lloc”. Per tant, quan vam recavar les ades de la unitat central, la unitat
central, la unitat Baétulo 40 que són 2 agents de Guàrdia Urbana, diu que van activar
l’alarma. Allà s’hauria de dirimir de qui és la responsabilitat. Però també vam fer més, i és
inspeccionar a través d’enginyers tècnics quin són els problemes pels quals és tan fàcil
accedir al recinte del CEIP Planas i Casals, i que jo sàpiga també es van fer una sèrie de
recomanacions d’una part de la tanca que malgrat que té dos metres i escaig, sembla que
és bastant accessible. I quan em van sol·licitat entrevista l’AMPA del Planas i Casals els
vaig rebre, els vaig dir el que li estic dient a vostè, i els vaig dir que l’Ajuntament
periòdicament rep ordinadors d’entitats bancàries i empreses que els retiren, i que en
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preníem nota perquè quan es rebessin els primers, jo em vaig comprometre a gestionar
amb l’Ajuntament, amb l’Alcaldia, que els deu primers fossin pel CEIP Planas i Casals. A
data d’avui, senyor Sergi, no ha entrat encara ni un sol ordinador a l’Ajuntament, malgrat
que estem en previsió de fa ja més de sis mesos, però hi ha hagut problemes, que una
important empresa ens traspassi una part d’ordinadors, no per a l’Ajuntament, sinó per a les
entitats veïnals i ONGs com és costum que aquest Ajuntament ho ha fet molt temps, a
través de la Diputació, bancs que ens donen ordinadors, nosaltres els destinem i els donem
ja formatejats a entitats i ONGs. I el meu compromís amb l’AMPA del CEIP Planas i Casals
i amb vostè avui aquí, és quan rebem ordinadors mirarem d’habilitar-ne 10 per recuperar
els que es van emportar en el CEIP Planas i Casals, però que no assumim la
responsabilitat perquè això està escrit des d’aquella data, el robatori es va produir perquè
l’alarma no es va connectar, perquè l’alarma es va connectar, segons diuen els dos agents
que es van traslladar i van evitar que s’enduguessin més coses, perquè pel terra hi havia
quantitat d’ordinadors, impressores i estris. I si hi van acudir és perquè va sonar l’alarma.
Amb posterioritat , jo no tinc cap informe més. Per tant, escolti, és el que està escrit, és el
que jo he enviat als serveis jurídics de l’Ajuntament per si hi ha una demanda patrimonial
poder aportar les proves que cadascú tenim i és el compromís que vaig prendre amb les
representants que van venir de l’AMPA i que prenc amb vostè, quan l’Ajuntament rebi
ordinadors que en teoria ja s’haurien d’haver rebut, però que en cap moment hem dit el mes
que ve, es rebin els primers, intentarem habilitar els deu primers, al igual que es donaran a
ONGs i a entitats veïnals, al CEIP Planas i Casals, perquè som sensible que s’hauria
d’habilitar i solucionar el problema que va passar. Però res més puc dir-li, a res més em
vaig comprometre i jo no puc comparar deu ordinadors per al CEIP Planas i Casals.
SENYOR SAGUÉS: Bona tarda a tothom. Bé, aquí, pel que ha explicat el director de
l’Escola Planas i Casals i la resposta que ha donat el senyor Jurado, jo crec que podríem
separar dues coses, una és les possibles responsabilitat que es pugin derivar cap a la
Guàrdia Urbana per haver deixar l’alarma desconnectada, que el senyor Jurado ha donat
explicació al respecte, aquesta és una cosa. I l’altra és el fet que en una escola hi hagi
hagut aquesta responsabilitat o no, ha patit si no m’he perdut, tres robatoris en els últims
mesos. I que a més a més, tenia una reunió demanada amb el senyor Jurado des de fa
també uns mesos i que no els havia estat concedida ni havien tingut la resposta oportuna.
Això són dues coses diferents, una és el fet aquest com deia abans, de si hi ha hagut
alguna errada de Guàrdia Urbana o no, que al senyor Jurado li consta que no, i després
l’altra que és important, que és aquests robatoris que hi ha hagut en aquesta escola, i que a
més a més malauradament, si repassem els últims mesos, és un fet que es va produint a
Badalona i crec que a d’altres ciutats d’una manera cada vegada més freqüent.
Segurament, derivada de totes les problemàtiques socioeconòmiqes que estem vivint, es
escoles passen a ser també un possible objectiu per buscar el que puguem trobar allà dins i
hi ha aquests robatoris. Per exemple aquest cap de setmana hi ha hagut tres escoles
públiques de la ciutat que han patit o robatoris o intents de robatori o algun tipus d’actuació
que ha malmès algunes coses. Per tant, aquesta situació jo aprofito també per reclamar al
senyor Jurado si tenen previst i pensen alguna mesura, algun tipus de seguiment i de
control d’aquests fets que són cada vegada més freqüents a la nostra ciutat. I per altra
banda, el cas concret de l’Escola Planas i Casals, quina part de les disculpes que ha
manifestat o de les explicacions que ha donat que no hi havia responsabilitat de la Guàrdia
Urbana, si pensen fer alguna cosa més.
SENYOR FALCÓ: Breument. Nosaltres sabíem que avui hi havia aquesta paraula al Ple,
teníem interès a saber exactament què és el que s’explicaria i la veritat és que ens hem
quedat sorpresos de la diferència de criteri o de visió del que va passar si la dóna el director
del centre o si la dóna el govern municipal. No creiem que sigui lògic que arribem a un Ple
municipal amb aquesta divergència d’opinions, sense que en un cas, que es podria
qualificar de greu, si tot el que diu el director del centre és cert, sense que els grups de
l’oposició no en tinguin un coneixement exprés per part del propi regidor de seguretat, que

Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 2 / 29-01-13 pag. 30
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

crec que hagués hagut, si li ha passat això, i li ha passat tres vegades, i han robat uns
ordinadors i hi ha una possible reclamació patrimonial en aquest Ajuntament perquè segons
uns no s’han connectat unes alarmes i segons els altres sí que estaven connectades,
home, ens sembla que és un tema prou important com a mínim per compartir-lo i per tenirne una visió com a mínim més acurada abans no s’arribi a aquest Ple. Però en tot cas, més
enllà que el govern crec que hagués hagut d’informar d’això a la resta de grups, com
d’altres vegades informa de coses que són sensibles a la ciutat en matèria de seguretat,
constatar aquesta diferència. A nosaltres el que ens sap més greu és que avui aquests
ordinadors no hi siguin, deixant les qüestions polítiques i les qüestions partidistes,
m’ofereixo al senyor Sabater evidentment, a parlar amb el Departament d’Educació en la
mesura que jo pugui per parlar també d’aquesta qüestió i preguntar quina intenció té el
Departament d’Educació respecte a la reposició d’aquest material, però més enllà d’això,
que és una gestió que crec que podem fer i que suposo que el govern municipal també pot
fer o no sé si ha fet, hi ha una qüestió que és si s’ha obert algun expedient informatiu als
agents que diuen que sí que van desconnectar però que segons el senyor Sabater no van
desconnectar, i ell ha dit en reiterades ocasions que són fets provats. I el que no pot ser és
que vingui algú al Ple a dir que són fets provats que no es van desconnectar les alarmes i hi
hagi un paper dient que sí que es van desconnectar les alarmes. Per tant, no sé si caldria
obrir alguna informació interna a la Guàrdia Urbana, no sé si s’ha fet o no, o algun
expedient que pogués acabar de dirimir la responsabilitat de cadascú aquí. En tot cas, a
veure si el govern municipal, més enllà que hi pugui haver una donació per part d’alguna
empresa, que no sabem qui és, ni quan es pot produir, si podem entre tots fer el que
convingui, no sé si hi ha assegurança, si no n’hi ha, si l’assegurança preveu aquesta
reposició, aquestes contingències, si no ho preveu, si ja s’ha parlat amb l’assegurança, tot
això no ho sabem, però en tot cas mirarem de parlar o després o demà, amb el centre, amb
el director del centre, per veure fins a quin punt nosaltres, amb la nostra modesta aportació,
podem mirar de resoldre aquesta situació al més aviat possible.
SENYOR RAMÍREZ: Bona tarda. Bé, a mi em sembla una situació totalment surrealista
senyor Jurado, que hagi de venir un director de tota una escola a reclamar-li per una
actuació que vostès no han fet correctament des de fa sis mesos. Em sembla totalment
surrealista, i sobretot em treu totalment de polleguera el fet que vostè parli de reposar els
ordinadors i en cap moment, no sé si he notat o no una coordinació en l’àrea d’Educació de
l’Ajuntament de Badalona. Aquí el senyor Falcó acaba de dir que ell es brinda gustosament
per parlar amb la Generalitat de Catalunya per intentar la reposició d’aquest material. Jo
aquest matí he trucat al senyor Sabater, perquè tampoc tenia ni idea d’aquest tema, ni
l’AMPA s’havia adreçat a nosaltres, ni ningú ens havia dit res al respecta. Clar, la meva
preocupació sorgeix perquè jo al parlar amb el senyor Sabater, a mi el senyor Sabater em
diu que el registre de connexió d’alarmes detecta que aquesta alarma és desconnectada
dies abans d’aquests robatoris, perquè resulta que la Guàrdia Urbana fa una actuació
perquè hi ha uns nens que estan jugant al pati o alguna cosa així, i fa aquesta actuació. Es
veu que la segona vegada va passar una cosa semblant, jo li agrairia que li parés a la
Guàrdia Urbana que quan vagi a treure els nens de l’escola, que siusplau ho faci des de
fora, no entri, i a veure si així ho podem aconseguir i les alarmes queden connectades una
altra vegada. Però es veu que hi ha un registre de connexió d’alarmes i de desconnexió, i
crec jo que el senyor Sabater no ve aquí a passar l’estona, sinó a reclamar per alguna cosa
que considera molt coherent. I sobretot el fet que un director de tota una escola hagi de
venir aquí després de sis mesos perquè vostès no són capaços de resoldre el problema. Jo
és que no veig cap coherència amb això, les seves explicacions no em donen cap resposta
a mi que em doni una solució. Aquests nens continuen sense ordinador, i la responsabilitat
en part és de vostès i en part de l’àrea d’Educació també. I això no pot ser, gràcies.
SENYOR ALCALDE: Abans de cedir la paraula al regidor, jo no sé si el senyor Sabater vol
fer una segona intervenció? Sí, una mica més breu, endavant.

Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 2 / 29-01-13 pag. 31
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

SENYOR SABATER: Bona tarda. Gràcies. En primer lloc agrair com a mínim que ara
puguem arribar a un acord o un compromís cosa que no hem pogut fer fins ara. Senyor
regidor, jo quan parlo de fets provats, jo no disposo dels informes de la Guàrdia Urbana
com és obvi, més que els del primer robatori que en el tràmit d’audiència vaig poder llegir i
no recordo aquestes expressions que vostè diu. Però sí quan jo parlo de fets provats és
perquè jo tinc i li he fet arribar a vostè còpia també, almenys en el primer robatori a la
regidoria d’Educació del rapport de la central d’alarma i posa qui desconnecta, amb quin
codi i a quina hora i posa a quina hora es torna a connectar i amb quin codi i suposo com la
majoria dels centres, suposo que cada àmbit territorial té un codi diferenciat, és a dir, la
direcció del centre té un codi, el personal de manteniment de l’Ajuntament té un altre codi,
la Guàrdia Urbana té un altre codi, té un codi mestre a més a més, i això és el que jo he
aportat com a proves, si això és un fet provat, doncs bé, si no és prou objectiu, lamento la
meva manca de correcció. Pel que fa al comentari que em feia el senyor Falcó, el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya n’està al corrent, si més no la
directora del Servei Territorial de Barcelona comarques, la senyora Llobet està al cas i el
compromís era traspassar-ho a la taula de planificació mixta, que té una regidoria
d’Educació. Pel que demanàveu de regidoria d’Educació jo els he de dir, que no tinc cap
queixa de la seva tasca, és a dir, en tot moment han estat al costat de l’escola es van
assolir uns compromisos que s’estan duent a terme a poc a poc, per falta d’efectius, per
falta de possibilitats. Però si més no el que jo demanava era una resposta formal, més enllà
de la que es pugui donar a l’AMPA, una explicació i només bé, reiterar això, que nosaltres
modestament podem arribar fins a un límit, però més enllà no. Certament aquesta mateixa
reclamació patrimonial del primer robatori no sabem com ha acabat i de la segona no hem
tingut opció a fer-la. Per tant, evidentment no passarà res. Moltes gràcies i bona nit.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies i vol contestar o no, senyor Jurado molt breu.
SENYOR JURADO: Sí, molt breu. Escolti’m, els responsables que no hi hagin els
ordinadors no és la policia, són els que s’ho varen emportar. Senyor regidor, vostè que està
treballant en una escola també, d’acord, -fins aquí arriba, doncs no ho sembla quan ha
intervingut- . Senyor Falcó en els últims quatre anys han succeït més de 46 robatoris a
escoles, algunes amb la desaparició d’ordinadors, mai hem rebut l’oposició explicacions, a
partir d’ara les hi donaré. El senyor Sagués deia el diumenge una cosa molt curiosa, van
robar i varen assaltar el col·legi Ventos Mir i l’alarma va sonar, però no el col·legi on la
directora és la seva esposa, varen telefonar als Mossos i resulta que l’alarma estava
espatllada, però algú havia telefonat quatre dies abans preguntant a l’escola, que eren la
policia i si l’alarma continuava espatllada. Per tant, miri vostè, estan molt alerta els lladres
del què passa a les escoles i és veritat a tota Espanya i a Catalunya han augmentat
espectacularment els robatoris d’escoles, però que l’alarma estigui en condicions o no, no
és responsabilitat de la Guàrdia Urbana. Hi pot haver discrepància com diu el senyor
director del centre, que si li consta que es va activar o no, jo tinc els informes que es va
activar i davant d’aquesta discrepància ho va comunicar a Patrimoni, per si era demanda
patrimonial, però la correlació entre educació i seguretat per aquest tema ha estat intensa.
Hem tingut diverses reunions, però el que no tenim és capacitat per comprar ordinadors.
Aleshores la proposta que jo li vaig fer a l’AMPA i si ells m’ho han demanat no em consta,
perquè si alguna cosa té el meu despatx és que és totalment permeable a qualsevol
ciutadà, si no ja l’hagués tingut és la que li estic donant ara. Quan l’Ajuntament rebi
ordinadors no comprats, no tindrem dificultat de passar-li al CEIP Planas i Casals els que
necessiti, com a les ONGs o a les Associacions de Veïns.
SENYOR SAGUÉS: Senyor alcalde per al·lusions haig de dir alguna cosa.
SENYOR ALCALDE: SÍ senyor Sagués, sí, el que passa que, senyor Sagués estem en un
torn de paraules que només hi ha una intervenció, aleshores...
SENYOR SAGUÉS: El que passa que la referència del senyor Jurado.
SENYOR ALCALDE: Aleshores farem aquesta excepció.
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SENYOR SAGUÉS: La veritat és que no entenc la referència del senyor Jurado i el fet que
jo pugui tenir algun familiar que treballi en una escola o sigui directora d’una escola, això no
té absolutament res a veure amb si les alarmes sonen o no sonen, que jo sàpiga. Per tant,
escolti’m sí, varem tenir la desgràcia que a l’escola on la meva esposa, que diu el senyor
Jurado, és la directora, aquest cap de setmana hi van robar i també va passar a l’escola
Ventos Mir i a l’escola Progrés van haver-hi alguns incidents i fa dues setmanes va passar
a l’escola Lola Anglada, per exemple, i tot això realment no té res a veure amb les meves
relacions familiars de cap tipus i em sembla que aquí el que estem discutint i el que estem
parlant és una contradicció entre el que diu el director i el que diu vostè sobre la qüestió de
les alarmes que ja quedarà clar, la reclamació patrimonial que té dret a presentar, tant per
un robatori com per l’altre, i jo li he preguntat abans si tenien algun tipus de previsió, veient
tot això que vostè a parlat de quaranta i escaig robatoris als últims anys, si davant d’això
que sembla que es converteix en norma, vostè té previst algun tipus d’actuació per a
intentar combatre aquests fets.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Anem a veure, jo crec que tant l’exposició del senyor Sabater
com la del regidor i la dels grups ha quedat abastament exposada, dic, com no pot ser
d’una altra forma, lamentem que s’hagués produït al mes d’agost aquests fets, lamentem
també si les explicacions que s’han donat han estat insuficients, si es considera que han
estat insuficients doncs jo ho lamento de debò i el que sí que li dic és que la predisposició,
tant de l’Àrea de Seguretat Ciutadana com d’Educació com de tot el govern per intentar
aclarir el que pugui haver passat i sobretot intentar evitar que es tornin a repetir incidents
com aquest en el futur. Jo llegia, em sembla que era ahir o abans d’ahir un reportatge en
algun mitjà de comunicació en algun diari, si no m’equivoco, sobre l’onada d’atracaments
que estan havent en els centres d’ensenyament de tota Catalunya, crec que era a tota
Catalunya, jo diria que ho vaig llegir ahir o abans d’ahir, no me’n recordo, un reportatge de
dues pàgines, i és un problema, em sembla que vostè mateix ho deia, és un problema que
s’està donant a tots els municipis o a una part molt important dels municipis. Això no s’ha
de dir, ni molt menys, ah, com que passa a tots els llocs doncs aquí ens hem de
conformar... no, no, hem de ser exigent i veure que els protocols de seguretat i d’alarma
funcionen i per tant, doncs, jo sí que demanaria que per part de l’àrea corresponent
s’intentés a tots els centres d’ensenyament d’aquesta ciutat, als centres públics, fer un
repàs, tipus auditoria pels propis tècnics per veure com estan els sistemes d’alarma, si hi ha
algun que falla i prendre mesures. Jo aclarir dues qüestions, una, li preguntava al regidor,
tant de bo poguéssim comprar els ordinadors. El regidor, el Miguel Jurado, ho explicava, a
vegades, de tant en tant, alguna empresa actualitza el material d’informàtica i ens pot fer
arribar, ha hagut alguna proposta de fent-nos arribar el material que en retiren, si això
s’acaba concretant, evidentment que un dels primers llocs a on farem que arribi aquest
material és al centre d’ensenyament, per tant, en això no hi ha cap tipus de dubte, el que
passa és que ha d’acabar d’arribar aquest material, i hem deia el regidor, com li deia el
regidor d’ensenyament que mai, mai aquest Ajuntament s’ha fet càrrec del tema dels
ordinadors perquè no és competència de l’Ajuntament, és una competència de la
Generalitat. Ja sé que tampoc no ho han demanat, ja sé que tampoc ho han demanat però
deixar clar que no és competència d’aquest Ajuntament, per tant, prendre totes les
mesures, lamentar si en algun moment consideren que la comunicació no ha estat
l’adequada i jo sí, senyor Aniceto, demanar-li, si us plau, i vostè és professor, demanar-li si
us plau que quan intervingui un altre regidor, si no està d’acord s’estalviï de fer algun
comentari que ha fet i que m’ha fet arribar les persones que estan properes a vostè
respecte a altres persones, per tant, jo el que li demano és que cuidem les formes tots
plegats i ja està, i ho deixem aquí. Per tant, moltes, moltes gràcies i esperem que poguem
seguir avançant. I passaríem a la cinquena paraula, que si us plau, senyor Serra, la
cinquena paraula que és de la Maria Sebastián Esteban, coordinadora de l’Aula de
Formació d’Adults de Morera-Pomar i que vol parlar dels problemes de personal i del edifici
de l’Escola d’Adults Morera-Pomar... Ah, està retirada aquesta paraula? Doncs em diuen
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que està retirada, per tant, no hi hauria més paraules i passaríem al torn de mocions. Hi ha
una primera moció que també ha estat retirada pel grup Socialista, per tant, passaríem a la
següent moció que fa referència al tema de les taxes judicials que presenta Iniciativa
Esquerra Unida i a la que s’adhereix el Partit dels Socialistes.
10 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2529 Moció que presenta el grup municipal del PSC, de suport a les
persones aturades per mitjà de la pròrroga del programa prepara i d'altres mesures.
(RETIRADA)
AP-2013/2530 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, contra les taxes
judicials.
Atès, que la llei 10/2012, de 26 de novembre, que ha suscitat el rebuig del Defensor del
Poble i nombrosos col·lectius professionals i d’usuaris, així com de tot el ventall
parlamentari excepte el PP, limitarà l’accés a la Justícia als ciutadans. Justament en una
època de retallades i regressions en els seus drets, sent l’Administració de Justícia una de
les institucions encarregades de la tutela dels drets dels ciutadans.
Atès, que les taxes judicials limitaran i impediran l’accés a la justícia per raons
econòmiques a la majoria de la població, minvant la tutela judicial efectiva que estableix
l’article 24.1 de la Constitució Espanyola. Ja que la llei de taxes judicials tracta igual a una
societat anònima que a un particular, i que les seves elevades quanties (una fixa, més altre
variable segons la quantia del procediment) pot suposar una barrera infranquejable per la
majoria dels ciutadans, que no puguin accedir al benefici de justícia gratuïta. Una taxa que
seria acumulable a la taxa catalana, si no fos per que aquesta última ha estat recorreguda
davant el Tribunal Constitucional i s'ha acordat la suspensió.
Atès, que la llei tracta de culpabilitzar al ciutadà que acudeix als tribunals, considerant que
el problema de la justícia no ve de una falta de mitjans sinó del suposat abús que realitzen
els ciutadans (de forma semblant a altres serveis públics com la sanitat : l’euro per recepta)
quan ja existeixen mecanismes per evitar aquests abusos com la condemna en costes i la
declaració de temeritat. No és la via per resoldre els problemes de l'Administració de
Justícia, i el Ministeri de Justícia no aborda tampoc reformes de caràcter organitzatiu (com
la implantació de la nova oficina judicial) que poguessin aportar racionalització, agilització i
optimització al funcionament de la Administració de Justícia.
Atès, que és criticable que la llei tracti de vincular la financiació del dret d’assistència
jurídica gratuïta a les taxes judicials, quan la Constitució Espanyola (article 119) garanteix
en tot cas la gratuïtat de la justícia a qui acrediti insuficiència de recursos per litigar. És
pervers que en una època de retallades i derogacions de drets socials, es vulgui limitar
l’accés als tribunals en defensa dels seus drets a la majoria de la població, només
permetent l’accés a qui tingui recursos o qui estigui per sota del llindar de la pobresa. En
definitiva creant una justícia per adinerats i altre de beneficència o de caritat.
Atès, que la oposició a la llei de taxa ha estat manifestada pel Defensor del Poble,
col·lectius professionals de jutges, fiscals i advocats, associacions d’usuaris i representants
de funcionaris de l’administració de Justícia, que arriben a afirmar la seva
desproporcionalitat e inconstitucionalitat. A més de ser una llei no només criticable pel
contingut sinó per les formes: tramitada per procediment d’urgència i aprovada en comissió
parlamentaria, descoordinada amb la el Ministeri de Hisenda que va impedir la seva
aplicació quan va entrar en vigor, mal redactada amb un text confús i contradictori...
Per tot això el Grup municipal d'ICV-EUIA de Badalona proposa el següent acord:
1.Proposar la derogació de la 10/2012, de 20 de novembre.
2.Sol·licitar en cas que no es derogui aquesta normativa que el defensor del poble i/o als
grups parlamentaris del Congrés i el Senat presentin un recurs d'inconstitucionalitat.
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3.Donar suport a tots els col · lectius que s’oposen a aquesta normativa totalment injusta e
inconstitucional, que vol culpabilitzar al ciutadà per fer ús d'un servei públic i que vol limitar
el seu accés a la tutela dels tribunals en defensa dels seus drets.
4.Enviar aquesta moció a la federació i la associació de municipis, grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, Senat i Congres així com el Defensor del Poble.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Paraula del senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Sí, bona tarda de nou. Es tracta d’una moció, com han llegit, de rebuig,
una moció que demana la derogació d’aquesta Llei de les taxes judicials, una llei que
podem dir que poques vegades és un cas que s’ha donat que ha generat una unanimitat
tant gran de tots els sectors professionals afectats per aquesta llei, en contra, de
posicionament contrari a aquesta llei. En un parell de mesos s’han recollit 250.000
signatures que han estat presentades al Ministeri en contra... el Col·legi d’Advocats, jutges,
procuradors, fiscals, usuaris... tots els sectors s’han oposat a aquesta llei amb uns
arguments que van, en general, tots en la mateixa línia, una línia de defensar que la justícia
ha de ser igual per a tothom. Aquell principi bàsic que tothom estem d’acord i que aquesta
llei s’ho acaba de soca-rel. Aquesta llei el que està fent és provocar que per qüestions
econòmiques hi hagi gent que quedi apartada, que quedi sense dret de poder intervenir, de
poder utilitzar la justícia per resoldre els conflictes en què es pugui trobar. És una llei que
culpabilitza a l’usuari, diguem, a la persona que pot necessitar-la, és una llei que en lloc de
prendre mesures que hi vagin en la línia de rebaixar... d’incrementar, perdó el personal per
poder assistir millor, aquesta llei el que fa és intentar allunyar a les persones d’utilitzar la
justícia, però no ho fa amb mesures correctes, sinó que ho fa amb mesures econòmiques,
el pitjor que es pot fer, discriminar per qüestions econòmiques. El Col·legi d’Advocats ha
presentat un escrit del qual m’agradaria destacar la frase que diu que el que reclamen quan
han recollit totes aquestes signatures és ‘el diàleg constructiu i solucions als greus
problemes de la justícia en defensa d’una justícia per a tothom’. Això és el principi bàsic de
la justícia que hauria de presidir i aquesta llei va a trencar-lo. Per tant, per tot això, és pel
que nosaltres avui presentem aquesta moció aquí, per demanar que el Ple de l’Ajuntament
es pronunciï en contra d’aquesta llei i en demani la seva derogació.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Sagués. Hi ha alguna paraula més? Senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Gràcies senyor alcalde. Bona nit a tothom. L’any 1986 un govern
socialista va eliminar de l’ordenament jurídic la figura de la taxa judicial i no ho va fer per
caprici, ho va fer per garantir que tots els ciutadans poguessin accedir a la justícia,
independentment de la seva situació econòmica i de la seva posició social. Ara, vint-i-set
anys després, el govern del Partit Popular ha decidit emprendre una contrareforma i tothom
sabem en aquest país, històricament, que significa la contrareforma per les classes
populars, i amb un suposat objectiu recaptatori vol limitar el dret d’accés a la justícia
impedint la tutela judicial efectiva, i ho fa en un moment, precisament, en què l’actual
situació de crisi econòmica ha fet emergir un gran nombre de conflictes i situacions
especialment greus: desnonaments, execucions hipotecàries, participacions preferents.... i
el Partit Popular limitant l’accés a la justícia en funció de la capacitat econòmica deixa
especialment indefensa a la part dèbil o menys afavorida econòmicament de la societat. I
ho fa sense aplicar un cop més, i com fa en tantes altres qüestions, el més mínim caràcter
progressiu de les mesures. Així, totes aquelles unitats familiars que tinguin ingressos
conjunts que superin els 1.100 euros mensuals hauran de pagar amb la referida taxa el
mateix import que una família amb ingressos multimilionaris o una corporació multinacional.
En l’àmbit laboral la nova regulació té un impacte molt important. Amb la nova regulació és
obligatori pagar per recórrer una sentència desfavorable. És a dir, un treballador acomiadat
haurà de preveure una taxa per recórrer una denegació de subsidi d’atur o la quantificació
d’una incapacitat front a la Seguretat Social. I en l’àmbit administratiu, podem veure
exemples a totes llums desproporcionats com el recurs davant una multa de trànsit on la
taxa superarà, en dues vegades, el cost de l’import reclamat. És una mesura que suposa
una limitació i una impediment real a l’accés de la majoria dels ciutadans i ciutadanes a la

Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 2 / 29-01-13 pag. 35
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

justícia restringint l’ús únicament a aquells ciutadans que disposen d’una millor situació
econòmica. Per nosaltres és una mesura de classe, i no precisament de classe popular. És
per això que hem presentat aquesta moció conjuntament amb el grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa, i demanem a la resta de grups
municipals que els hi doni suport. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Sí, breument, per no reiterar arguments, votarem a favor d’aquesta
moció.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs com que aquesta és una moció que fa referència a un
àmbit que no correspon a l’Ajuntament de Badalona, que no som nosaltres qui té aquesta
competència i que no té aquest poder de decisió, jo el que dic és que dono per reproduïdes
les paraules del ministre de Justícia amb aquest Ple i per tant, doncs, ho posaríem a
votació, i la proposta tira endavant amb els vots de tots els regidors excepte els del grup
municipal popular. Passem a la següent moció, senyor Secretari.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 17, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
Vots en contra: 10, del grup municipal del Partit Popular.
AP-2013/2531 Moció del grup municipal d'ICV-EUiA, demanant la dimissió del Sr.
Xavier Garcia Albiol de les funcions d'Alcalde.
Atès que el Grup Municipal d’ICV-EUiA va presentar una denúncia a la fiscalia contra el
senyor Garcia Albiol, per considerar que tant els pamflets contra els gitanos romanesos,
que va repartir, com les declaracions en les que els qualificava de “plaga” eren de caràcter
racista i xenòfob, i fomentaven l’odi i la fractura social.
Atès que posteriorment l’entitat SOS Racisme pel mateix motiu, va presentar una querella
al jutjat, que seguint el procediment va requerir a la fiscalia la seva inhibició i el traspàs de
les diligències que havia iniciat.
Atès que al seu moment el jutjat va decidir arxivar el cas.
Atès que el passat dia 5 de setembre l’Audiència Provincial ha dictat un aute pel que
ordena reobrir el procés i l’inici del procediment per a jutjar el senyor Garcia Albiol.
Atès que la resolució de l’Audiència Provincial argumenta que “les expressions jutjades i
atribuïbles a Garcia Albiol, representen objectivament un atac a la dignitat personal i a
l’honor de tots els membres del col·lectiu concernit [col·lectiu de gitanos romanesos], pel sol
fet de la seva pertinença, permeten radicar en aquestes [les expressions] un missatge
clarament incitador a la discriminació i a l’odi davant als membres del citat col·lectiu pel sol
fet de la seva pertinença al col·lectiu”.
Atès que en aquests moments el senyor Garcia Albiol ocupa el càrrec d’alcalde de
Badalona, en funció del qual representa la ciutat i per tant les seves accions impliquen i
afecten també al nom de la ciutat.
Atès que en virtut del procediment obert per l’Audiència Provincial, el senyor Garcia Albiol
ha estat imputat i serà jutjat per si les seves accions van ser constitutives del delicte de
provocació i incitació a l’odi (article 510.1) i injúries contra col·lectius (510.2).
Atès que tant el fet en si, com tot el que es pugui difondre en relació al mateix, degut al
càrrec d’alcalde de l’imputat, afectarà de manera molt negativa a la nostra ciutat i
perjudicarà greument el nom i la imatge de Badalona.
Atès que arran d’una denúncia presentada al jutjat contra un regidor del govern municipal,
el passat dia 16 l’alcalde el va cessar en les seves funcions “de moment en caràcter
temporal, fins que s’aclareixi la situació” “per si els fets denunciats resulten ser certs”, tal
com s’informa a la nota de premsa d’alcaldia.
Atès que aquesta decisió de l’alcaldia va en la mateixa línia que el que nosaltres
proposem
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El Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa A L’Ajuntament Ple l’adopció del següent
ACORD
1.Demanar al senyor Garcia Albiol que, en interès de la ciutat i per preservar i defensar en
el possible la seva bona imatge, mentre duri el procés judicial contra la seva persona, cessi
en les seves funcions com a alcalde de Badalona i eviti les seves aparicions públiques en
actes de representació de la ciutat, a fi d’evitar al màxim la relació entre aquesta i el
possible delicte que es jutjarà.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Qui té la paraula?
SENYOR SAGUÉS: Sí, jo mateix, una altra vegada, sí.
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués
SENYOR SAGUÉS: Bé es tracta d’una repetició d’una moció que ja van presentar en
aquesta mateixa sala de plens fa uns mesos, crec que era al mes de setembre. En aquell
moment va tenir el suport majoritari d’aquesta sala, dels grups representats en aquesta sala
però per unes qüestions absolutament alienes a la voluntat dels grups, hi havia una
absència i aquesta absència no va permetre que tingués la majoria amb vots aquí per
poder-la aprovar. Per tant, el compromís adquirit en aquell moment per part nostra va ser
que en el moment en què la situació es normalitzés tornaríem a presentar aquesta moció
perquè es pogués reflectir, realment, quina era la realitat d’aquest Ple. És una moció que en
el seu moment era de plena actualitat, acabava de sortir el dictamen de l’Audiència on es
deia que el senyor alcalde seria jutjat i per tant, nosaltres ens va motivar, ens va portar a
presentar aquesta moció demanant que mentre estigués el procés judicial obert, i l’alcalde
estigués sotmès a aquesta situació, deixés les seves funcions com a Alcalde a mans de qui
creies oportú i s’hi pogués reincorporar amb posterioritat si la sentència li era favorable. Des
de llavors ens ha passat moltes coses en aquesta sala de plens, a la ciutat, hi ha hagut
canvis, hi ha hagut diversos escàndols, hi ha hagut plens extraordinaris, hem debatut molt i
hem parlat de moltes coses que fan que aquesta moció que en el seu dia era de plena
actualitat, en aquests moments, doncs, podríem dir que té un perfil més baix, però per
nosaltres és important per a la nostra coherència, és important que, si pensàvem que per la
ciutat de Badalona el millor que podia fer el senyor alcalde era deixar les seves funcions
mentre estigués sotmès a judici, tot i que en aquests moment es puguin desenvolupar altres
situacions, tot i que fa pocs dies en aquesta mateixa sala jo mateix li demanava la dimissió,
no que deixés les seves funcions, sinó que li demanava la dimissió en base a tots els
escàndols que havíem estat discutint, creiem que això no treu que, independentment
d’altres processos que hi puguin haver, li tornem a demanar que faci aquest gest cap a la
seva ciutat, que faci aquest gest d’humilitat i que faci aquest gest pensant en Badalona de
deixar les seves funcions.
SENYOR ALCALDE:Senyor Gómez.
SENYOR GÓMEZ: Gràcies senyor alcalde. Jo anuncio ja el vot favorable a la moció
presentada per Iniciativa per Catalunya perquè estem d’acord amb el contingut de la moció,
perquè és una qüestió que jo sempre li havia dit a vostè, la mateixa presumpció
d’innocència que vol vostè en el seu cas, la volem els demés per la resta. A part d’això,
vostè com alcalde d’aquesta ciutat, fins ara, no assumeix responsabilitats de la seva gestió,
quan alguna cosa surt malament, engega el ventilador, primer mira a veure si hi ha algun
company que pot carregar amb el mort i sinó, si és una promesa seva... tipus llibres de text,
llavors diu que el senyor Falcó no li ha aprovat o que sinó té feina és el senyor Falcó o si
això no funciona el que fa és treure papers per dir que la gestió del govern anterior era pitjor
que la seva. Miri, vostè és perfecte i jo crec que Badalona no es mereix tenir un alcalde tan
perfecte com és vostè que no assumeix ni reconeix els seus propis error. Per aquest motiu,
anuncio, com he dit abans, el vot favorable a aquest moció. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Sí, amb coherència amb el que varem fer en el Ple en què aquesta
moció es va presentar, el nostre grup s’abstindrà.
SENYOR ALCALDE. El grup socialista, senyor Serra.
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SENYOR SERRA: Sí, nosaltres ja varem dia en el Ple de setembre-octubre quan es va
presentar, que si nosaltres estiguéssim plenament d’acord amb el que diu i amb la forma
que ho diu i pels motius que ho diu l’haguéssim presentat junt amb Iniciativa. Nosaltres
aquesta moció si la votem, però no creiem que el motiu pel qual diguem vostè hagi de
plegar sigui per aquesta moció, que avui s’aprovarà per cert, perquè l’altre dia amb la
regidora Asun García no hi era, per això no es va aprovar, per això vostè va, diguem,
desempatar. Nosaltres creiem que hi ha d’haver altres tipus de mocions, altres tipus
d’accions polítiques i altres tipus de decisions que portin que això es produeixi. Ara bé,
també és cert que part de l’argumentari, no tot, nosaltres hi estem d’acord. Per tant, tal com
varem dir en el mes d’octubre la votem a favor, aquest Ple tindrà majoria i li demanarà que
pels motius que s’exposen vostè deixi el càrrec i vostè no el deixarà encara que aquesta
moció s’aprovi. Per tant, estarem fent una mena de moció que com tantes altres, però
aquesta encara de més importància no tindrà efectes i conseqüències. Per tant, per això és
pel que nosaltres creiem que els debats haurien d’anar per altres motius i per altres
qüestions i per altres fons de la qüestió, però votem a favor i aquesta moció serà aprovada.
SENYOR ALCALDE: Senyora Hervàs.
SENYORA HERVÀS: Gràcies senyor alcalde. Miri senyor Sagués, aquesta és una moció
que com vostè ja bé ha dit la presenten en aquest Ple i que ja la varem discutir fa tot just
uns mesos on la majoria d’aquest Plenari no li va donar suport i per això va ser refusada,
no com vostè ha dit, en qualsevol cas sí que crec que vostè avui ens ha tornat a donar
l’avinentesa que puguem tornar a parlar i que ara torno jo altra vegada a tenir aquesta
oportunitat de dir-li quatre cosetes que en el seu dia em vaig estalviar, però que avui voldré
dir-li. Vostès tornen a presentar aquesta moció en relació a la denúncia que va presentar
Iniciativa contra el llavors president del grup municipal del Partit Popular i que avui és
alcalde de Badalona. Aquesta denúncia girava entorn a una presentació d’uns fulletons que
va fer el Partit Popular i que parlaven doncs molt clar dels greus problemes o de les greus
problemàtiques que generaven determinats individus a la nostra ciutat. Estem parlant d’una
campanya que es va encetar i crec que val la pena recordar, que és una campanya que es
va encetar abans de ser escollits el grup polític amb més suport a les eleccions municipals.
I varem rebre aquest suport majoritari en un projecte de ciutat molt clar, aquesta és una
campanya que varem conèixer com dic, tots els ciutadans de Badalona, i aquet govern està
legitimat per un procés democràtic de les eleccions municipals malgrat que a vostè i a
alguns els pesi. Jo crec que vostè el que hauria de fer és meditar, pensar, rumiar, dormir
fins i tot el per què els ciutadans no van escollir o no van confiar majoritàriament en el seu
projecte, una pista, li donaré una pista, potser perquè el seu projecte no estava basat en els
problemes real que afecten al conjunt dels ciutadans de la nostra ciutat, o dit d’una altra
manera, senyor Sagués el seu discurs no tenia la trempera que era necessària per ser
escollit en majoritari. Vostè no va guanyar les eleccions ni molt menys, però vull dir, no vull
carregar només contra vostè senyor Sagués, si no que crec que val la pena dir, que ni en el
seu cas ni en el cas d’aquells que donen suport a aquesta moció, tampoc van guanyar les
eleccions i això sembla que malgrat els mesos això no ha quedat prou clar. Les eleccions
les va guanyar la llista encapçalada perquè avui és alcalde de Badalona, perquè així ho van
voler el conjunt de 27.000 ciutadans i ciutadanes que li van fer confiança dipositant el seu
vot. I varem ser la primera força política a 28 dels 32 barris, que els ho repeteixo, varem ser
la primera força de 28 dels 32 barris. Per tant, els demano una mica de respecte
institucional que respectin els resultats de les urnes i que aquest alcalde, aquest govern,
aquest projecte de ciutat està legitimitat democràticament, està validat i avalat pels 27.000
veïns de Badalona i ningú altre en aquesta Sala pot dir el mateix, ningú altre. Però és clar,
vostès, alguns es dediquen a gastar a malbaratar el seu temps en preparar mocions com
aquesta i és evident que preparar mocions com aquestes els allunya de preparar el seu
propi projecte de ciutat. I per això els vull recordar que obtenen els resultats que obtenen,
perquè el que haurien de fer és trepitjar més el carrer, senyor Sagués i saber què és el que
li preocupa al conjunt dels ciutadans, quins són els seus problemes, les seves inquietuds i
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el més important que pugui començar a treballar en el seu propi model les seves solucions,
les seves respostes, però fermes i valentes si és que les tenen. Però afortunadament
aquest govern, nosaltres sí que ho fem i no ens deixem trasbalsar per mocions que com
única finalitat tenen o tenen l’intent de distreure l’opinió pública de la tasca diària que fa el
govern i una vegada més dels problemes reals de la ciutat. Suposo que potser és això el
que les molesta, els molesta que aquest govern faci la seva feina, els molesta que els veïns
vegin com poc a poc, malgrat les dificultats les coses ja fa temps que han començat a
canviar i així continuarà sent. La nostra prioritat no és altra que els veïns i veïnes de
Badalona, la seva ha quedat clar, que és presentar mocions com aquesta. Miri, senyor
Sagués, jo, sap quin és el seu veritable problema, bé i el d’algú més, el seu i el d’algú més,
que només creuen en aquell món que dibuixen i que parlen a la tercera planta de
l’Ajuntament on tenen els seus despatxos i llavors que fem, anem un ratet a Can Serra, que
si anem al despatx de no sé qui a parlar una estona més, que si ara anem al nostre
despatx. Jo crec que vostès, alguns han fundat el club de la tercera planta i el que passa és
que vostès viuen en un món irreal, que és el món irreal de la tercera planta i el món irreal
del twitter, doncs miri, la veritable realitat està allà fora, fora d’aquesta tercera planta i està
a tots i cadascun dels nostres barris i és aquí on està el nostre món i la nostra feina, amb
els veïns d’un barri a un altre i d’un carrer a un altre. Aquesta és la veritable realitat de la
ciutat i és aquí on incansablement aquest govern continuarà treballant.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Sí, vull tornar a parlar no tant per rebatre els grans arguments que ha
utilitzat la senyora Hervàs perquè crec que són irrefutables, una bona part de les coses que
ha dit de la tercera planta i no sé, dels desconeixements de la ciutat i aquestes coses que
bé, són absolutament opinables, lògicament, tot això és opinable i per tant, aquí no m’hi
posaré, ha dit el que ha dit i ella sabrà el que ha dit i ja està. El que sí que m’hi posaré
perquè no és opinable si som demòcrates clar, és amb respectar el que és una democràcia
i la separació dels poders executiu, legislatiu i judicial. Això vol dir que no per tenir
determinats vots no per haver guanyat unes eleccions, no per haver format un govern, no
per tenir unes majories determinades, les persones poden fer i dir el que els sembli, per
això hi ha la separació de poders i existeix una cosa i abans en parlàvem amb les taxes
judicials, existeix una cosa que ha de ser igual per a tothom i a disponibilitat de tothom,que
és la justícia. En aquests moments el que estem parlant nmo és de quants varem tenir
cadascú aquí, està molt bé parlar-ne per distreure el personal i per marejar la perdiu i veure
si tapem les coses. Aquí del què estem parlant és d’una altra cosa, estem parlant que el
que ara en aquests moments és l’alcalde, l’Audiència ha anunciat, ha dictaminat que l’ha de
jutjar. Això és del què parlem i això com a badaloní i a més a més , un badaloní que en
aquests moments té unes responsabilitats a mi em fa molt mal, em sap molt greu que la
imatge de la meva ciutat es vegi degradada d’aquesta maner. Això és el que em motiva i
fins i tot estic convençut que el senyor García Albiol si estigués aquí al meu lloc i el que ha
de ser jutjat fos un altre, crec que estaria fent el mateix que estic fent jo ara. Estic
convençut que seria així i que qualsevol altre ho faria també, però en aquests moments les
circumstàncies són les que són i repeteixo, estem parlant d’un tema que no té res a veure
amb la legitimitat que poden donar els vots, té a veure amb les actuacions que fem les
persones, els polítics en aquest cas. Per tant, tots hem de ser responsables i hem de tenir
mesura amb el que fem i amb el que diem i en política creiem que no tot si val i això és el
que en aquests moments jutjarà l’Audiència. Per tant, aquí demanem això, no qüestionem
altres coses, no volem entrar a valorar de quina manera cadascú es dedica, fa la seva
feina, si es dedica més a una cosa o una altra, tot això és apart, l’important és l’altre, la
qüestió és l’altra i la moció es presenta per aquesta altra qüestió. Per tant, em refermo
totalment amb el que hem dit, em refermo també a dir que en aquests moments com deia el
senyor Serra hi ha situacions que tenim parlades aquí en aquesta Sala de Plens, que s’han
discutit, que s’han posat i que hem parlat sobre aquest govern del Partit Popular, que en
aquests moments van molt més enllà del què estem plantejant avui, però això que

Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 2 / 29-01-13 pag. 39
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

plantegem avui és important. Acabo dient també que és un altre fet, que el que deia la
senyora Hervàs que aquesta moció va ser rebutjada per aquest Ple, no és veritat, els vots
representats, els vots ciutadans representats en aquest Ple a la sessió anterior també
aprovaven aquesta moció, els vots suficients per aprovar-la, hi va haver una absència
justificada d’una persona i això per primera vegada en el Ple d’aquest Ajuntament, de la
història del Ple democràtic d’aquest ajuntament no es va corregir per fer, que de veritat els
vots que hi ha aquí, fossin els que s’imposessin, no es va voler fer d’aquesta manera i per
aquest motiu absolutament podríem dir, tècnic, casual no es va aprovar en aquell moment i
avui sí que s’aprovarà.
SENYOR ALCALDE: Alguna paraula més, sí, senyor Falcó
SENYOR FALCÓ: Nosaltres ens varem abstenir en el Ple, ho dic també perquè ho sàpiga
la gent que han vingut aquí, perquè ens semblava que aprovar una moció com aquesta
tenint en compte que el motiu pel qual es presenta i ho deia abans el president del grup
municipal Socialista. És aquesta qüestió relativa al racisme i a la xenofòbia que tant de rèdit
li ha donat el Partit Popular, doncs ens semblava que no era des d’un punt de vista allò
tàctic de rendibilitat política del què ens interessava, la millor de les opcions per desgastar
el govern, i que en tot cas teníem la prevenció que treien aquest tema, el tema de la
immigració, de la xenofòbia, del racisme, doncs acabéssim fent un alcalde més fort i no era
aquest el nostre interès,. Per això ens varem abstenir perquè creiem que aquest en tot cas,
no era el tema que havia de fer, o en tot cas havíem de fer bandera des dels grups de
l’oposició, entre d’altres coses perquè aquest és un procés judicial, que com deia el senyor
Sagués està obert, en el qual nosaltres presumim la innocència. En tot cas, no ens toca ni
jutjar-lo, ni parlar-ne. Per tant, no és un tema que a nosaltres ens motivi a desgastar aquest
govern, ni aquest alcalde.. Ara bé, la intervenció de la representant del govern municipal en
defensa de la posició del grup majoritari en aquest Ple, home, diguem que dotada per la
diplomàcia no, com que no, no ho sembla, perquè realment ha fet una intervenció, jo crec
que massa dura, que no calia i que a més amés, dóna per feta una manera de fer política
de la qual nosaltres discrepem radicalment i rotundament, que és aquella en què el fi
justifica els mitjans. Nosaltres i el nostre grup que modestament tenim els regidors que
tenim, però tenim el pes que tenim, no creiem que el fi justifiqui els mitjans, el fi no justifica
els mitjans. Tothom sap quins mitjans va utilitzar el Partit Popular quan era a l’oposició per
arribar al poder i per arribar al govern. Per tant, a mi em sembla que més enllà de la
defensa tancada de què es van guanyar unes eleccions, sí, es van guanyar unes eleccions,
sí, es governa , sí, es governa en minoria i la qüestió és si es pot continuar governant amb
aquesta minoria i amb actituds que a mi em sembla que continuen en la retina d’aquest
govern municipal, en la retina d’aquest govern municipal hi continua havent el
convenciment que el fi justifica els mitjans, i el fi no justifica les mitjans.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Falcó, senyor Serra.
SENYOR SERRA: Sí, amb tota la modèstia i representant els 21.770 votants tenint en
compte que no coneixem la realitat, amb la modèstia dels que no coneixem la realitat, crec
que ha fet una intervenció molt dolenta, senyora Maritxú, perquè vostès en aquest moment
no precisament, podem haver guanyat les eleccions i ja els ho hem reconegut des del
primer dia. Vostès han guanyat les eleccions, després parlarem de com i de quina manera,
però per governar necessiten socis i amb menyspreu cap aquest club de la tercera planta,
amb aquest menyspreu no crec que tingui massa més socis, perquè vostès hi ha estat
molts anys a la tercera planta, molts, i menyspreant i provocant d’aquesta manera a tothom
no crec que sigui la manera de fer valer això que implícitament vostè ha dit en la seva
defensa o amb la defensa o l’argumentació que ha fet servir, que és que aquest fulletons en
contra del gitanos romanesos, que és el que va dir, van ser els que els van fer guanyar les
eleccions, perquè en el fons ha vingut ha dir això, que això era vàlid, perquè era quan van
votar 27.000. Per tant, aquests fulletons valien, per tant, ens varen donar la raó, per tant,
nosaltres sí que coneixem la realitat, vostès no, parèntesi. El PSC que tan malament i tant
d’allò que diuen, val la pena que també diguem i que recordem ara que, a més amés, de les

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

Secretaria General

persones que estan aquí hi ha persones que ens veuen a través d’Internet i també alguns
mitjans de comunicació, que a les darreres eleccions municipals només va treure més vots
que les anteriors eleccions municipals a tres llocs en tot Catalunya, dos poblets i Badalona.
I per ser que no coneixem la realitat, per ser que no coneixem la realitat, no està malament
el resultat que van fer aquí, això sí, el van fer explicant allò que havien fet i no posant-se
amb els gitanos romanesos, com vostès varen fer. Sembla que això dóna molt rèdit, molt
bé, doncs escolti’m, continuïn i poden tornar-se a posar amb qualsevol altre col·lectiu d’aquí
a dos anys i mig, però és veritat que les coses han començat a canviar. Amb això sí que li
dono la raó, les coses han començat a canviar i allò que a vostès se’ls pressuposava fa un
temps, no ser si ara se’ls pressuposava perquè la gent a més de folletons de contra els
gitanos romanesos vol obra de govern, vol solucions i vol coses que vostès no els donen i
sobretot el que no vol són escàndols com els que en un any i mig vostès estan batent tots
els rècords d’anar fent. Amb això sí que les coses han començat a canviar i em sembla que
més que canviaran, per tant, dit això, perquè no tenim massa ganes de tornar a intervenir
en aquest punt, perquè acabo com hem començat, nosaltres no estem per mocions que es
dediquin a judicialitzar la política, no creiem que els temes judicials per greus que siguin,
perquè aquest és un cas greu, l’Audiènica, l’Audiència ha reobert per dues vegades un cas,
per delicte d’incitació a l’odi i a la xenofòbia, que no és qualsevol cosa. Però tot i així i sent
el tema greu i gairebé sense precedents, no creiem que el tema judicial hagi d’estar per
sobre de la política, nosaltres som aquí representants polítics i si guanyem guanyarem per
qüestions polítiques i si recuperem la confiança majoritària dels ciutadans, ho farem per
qüestions polítiques, no per temes judicials i per això no hem donat i varem donar en el
setembre, ni avui hem presentat aquesta moció conjuntament amb Iniciativa. Ara sí que li
dono la raó senyora Maritxú, les coses han començat a canviar i de quina manera.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, jo crec que tothom ha pogut expressar el seu punt de vista, jo
intentaré no allargar-me més de l’estrictament necessari i intentaré no entrar en
polèmiques. Ara bé, a mi em sembla que hi ha una dada que no hem d’oblidar, perquè
aquí s’està parlant de respecte, s’està parlant de democràcia. Jo els vull recordar que el
mes de maig del 2011 quan tots els aquí presents ens varem presentar a les eleccions, el
servidor que els està parlant a través d’una denúncia d’algun col·lectiu d’Iniciativa per
Catalunya, ja estava enmig d’encreuament de denúncies perquè com vostès diuen d’incitar
a la xenofòbia, jo ja estava al mig d’aquest procés. I al mig d’aquest procés jo vaig explicar
el meu projecte, el projecte del meu equip al conjunt de veïns de Badalona i ens van fer
suport majoritari i escolti’m una cosa, els vull recordar i ho ha dit la regidora i suport
majoritari a gairebé tots els barris de Badalona i a barris on ni tenien ni tenen problemes de
convivència provocats per determinades persones, no tenien, ni tenen. Allà també varem
rebre el suport majoritari dels veïns, per tant, anem a centrar les coses, aquí no hi ha un fet
que apareix de nou i molt menys, jo em presento a es eleccions amb unes circumstàncies
que els veïns ja coneixen i que he estat denunciat entre altres pels senyors d’Iniciativa per
Catalaunya, escolti i els veïns parlen i al final el que importa sota el meu punt de vista, és
l’opinió dels veïns. Miri, senyor Sagués noca-les amb el seu grup ens diferenciem de moltes
coses, però per el que he vist sobretot ens diferenciem d’una. Vostè diu, si vostè estigués
en el meu lloc faria el mateix, no, no faria, ni ho he fet i he tingut oportunitats i no ho he fet
perquè crec en la presumpció d’innocència i perquè no és el nostre estil. Nosaltres ens
podem equivocar o podem encertar però hi ha ratlles, hi ha línies que no les traspassem, no
ho hem fet ni ara, ni fa cinc o deu anys enrere. Per tant, no som iguals som diferents, miri
vostès apuntaven, diu és que la imatge de l’alcalde, l’alcalde està degradant la imatge de la
ciutat, em quedaré amb una anècdota, els puc parlar de cada dia, però en quedaré amb
una anècdota on hi havia alguns de vostès. El diumenge varem coincidir amb el 25
aniversari, concretament el de la Casa de Castilla La Manxa hi havia alguns regidors
socialistes i alguns regidors d’Iniciativa, també hi era, vostè va arribar més tard, vostès van
veure que jo estava saludant i parlant amb els veïns. Miri, jo em quedo amb una expressió,
una expressió no, em varen agafar dues parelles, dos matrimonis, tindrien uns 65 anys i em
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van agafar i em varen dir, alcalde, nosaltres no t’hem votat perquè som socialistes, vivim al
carrer Juan Valera i els estic parlant d’un lloc en concret el diumenge on estaven vostès
amb unes persones en concret, socis d’aquella casa,diu, som votants socialistes i vivim al
carrer Juan Valera, però hem de reconèixer que estan treballant i que estan treballant en la
bona direcció i el canvi s’està notant, això és el que a mi m’importa. Escolti’m, aquest és el
detall amb el que jo em quedo, que els veïns són conscients de les dificultats que hi ha en
aquests moments, però veuen que s’està intentant anar en una dinàmica diferent, i per tant,
quan vostès diuen segons quines afirmacions, jo crec que el que denoten és un
allunyament real del què pensa una part dels ciutadans de Badalona. El que nosaltres
demanem és que dins de la discrepància, home, la presumpció d’innocència se li
pressuposa a les persones més enllà d’altres qüestions i escolti si vostès creuen que el
nostre projecte no és vàlid i que la nostra defensa, convivènica, de civisme, de seguretat no
els agrada, doncs miri ha dolant la casualitat que a la majoria dels ciutadans sembla que ja
ens han fet marge. Nosaltres i ho deia el senyor Serra, nosaltres, escolti’m, no varem
guanyar les eleccions per un fulletó, evidentment que no les varem guanyar perquè teníem
un projecte de ciutat i un projecte que s’estava desenvolupant, un projecte de projecció
econòmica, un projecte que està portant en aquests moments doncs, que s’estan duent a
terme polítiques que estan beneficiant a la majoria dels ciutadans de Badalona més enllà
de les dificultats. Això és el que és verdaderament important, el que a mi em preocupa és
veure com , el que em preocupa no, el que m’anima a seguir treballant en la mateixa
direcció és veure com Badalona, per exemple, és el municipi del Barcelonès on l’atur ha
crescut menys durant l’any 2012. A mi el que m’anima a seguir treballant són aquells veïns
que tenen problemes d’incivisme i de convivència a la seva escala, quan al llarg d’aquest
any i mig els hem posat més de 150, hem precintat més de 150 pisos, pisos sobreocupats
que creaven problemes a la resta de veïns i els veïns et venen i et donen les gràcies i et
diuen escolta, ens has tornat el poder viure amb dignitat. Això és el que ens importa, el que
ens importa és que en aquests moments de crisi s’està construint una escola bressol i
dintre d’uns dies posarem en funcionament una nova escola d’adults, que hi ha una nova
comissaria al barri de Sant Roc, que estem arribant a acords amb empreses privades, amb
Burger King, amb constructores perquè contractin veïns aturats de Badalona, això és el que
debò em preocupa a mi i en la línia que jo vull seguir treballant. Escolti’m no entenguin el
que no hem dit, nosaltres no hem dit, ni hem fet cap comentari que vulgui donar a entendre
no sé quines coses, no, nosaltres hem parlat molt clar, nosaltres estem treballant en la
direcció adequada, vostès i alguna entitat més varen presentar una denúncia pels
problemes aquests, que entenen vostès que això és xenofòbia i al final doncs hi haurà un
judici, suposo que hi haurà un judici i s’acabarà decidint. Per tant, això va en una direcció i
la nostra feina per intentar millorar la ciutat com crec modestament, que poc a poc s’està
millorant, doncs a mi em sembla que és l’important i és amb el que jo em quedo. Lamentar,
evidentment aquesta moció que vostès tornen a portar a la taula, miri, vostè ho ha dit dues
vegades, jo discrepo, no pot dir que perd una votació, però que ha tingut la majoria del
suport, escolti, si té la majoria del suport no es perd la votació, no sé si m’explico. O sigui
avui, vostès tenen la majoria de suport i guanyaran aquesta moció, però fa tres mesos quan
la varen presentar o quatre mesos, no tenien per les circumstàncies, no tenien aquesta
majoria. Per tant, bé, tirarà endavant i evidentment que jo estic en el meu dret d’aquesta
proposta que fan Socialistes i Iniciativa que me’n vagi a casa tinc el dret de no fer-ho. Miri, i
els ho dic, jo només me n’aniré a casa quan ho decideixin els veïns de Badalona; no
vostès. Gràcies. Passaríem a la següent moció d’Iniciativa per Catalunya, no, que és la que
hem portat amb les paraules.
Votació.
La moció precedent no s'aprova .
Vots a favor: 13, dels grups municipals Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds –Esquerra
Unida i Alternativa i el regidor no adscrit
Vots en contra: 10, del grup municipal del Partit Popular.
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Abstencions: 4, del grup municipal de Convergència i Unió.
11 PRECS I PREGUNTES
SENYOR ALCALDE: Precs, preguntes, comencem per aquella banda, senyor Mañas i
després la senyora Botey, després el senyor Serrano i després la senyora ....
SENYOR MAÑAS: Senyor Garcia Albiol al Ple del 3 de novembre crec que va ser, va venir
un veí a felicitar-lo per la seva tasca en pro de la convivència i va parlar d’una actuació feta
un diumenge a la tarda amb un bloc de l’Av. Alfons XIII, de desnonament d’un pis que
estava generant conflictes, que ahir va venir a felicitar-lo i jo li vaig preguntar si estava
parlant efectivament de què la Guàrdia Urbana havia anat el diumenge a la tarda a
desallotjar un pis, el veí va confirmar que així és i jo per escrit li he demanat a mister
transparència, Jurado, la informació d’aquesta actuació de la Guàrdia...
SENYOR ALCALDE: Senyor Mañas va semblat entendre...
SENYOR MAÑAS: Sí, perdoni, té raó, sí, li vaig demanar al senyor Jurado, demano
disculpes té raó, li vaig demanar al senyor Jurado la informació d’aquesta actuació de la
Guàrdia Urbana, d’això estem parlant de fa ja prop de 3 mesos i no hem rebut aquesta
informació, li reclamo, tenir accés a l’expedient i a tota la documentació que hi hagi a
l’Ajuntament, sobre una actuació que un veí va confirmar aquí, feta un diumenge a la tarda
de la Guàrdia Urbana de desnonament d’un pis a l’Av. Alfons XIII, un diumenge al mes de
novembre.
SENYOR ALCALDE: Doncs si no hi ha, jo crec que no hi ha cap tipus de problema fer-li
arribar la informació.
SENYOR JURADO: Si són expedients policials vostè sap que no pot veure’ls, ho sap
perfectament perquè tenen dades personals que vostè no pot veure-ho. Digui’m vostè què
és el que vol saber i li transcriurem, però dades personals no.
SENYOR MAÑAS: Jo vull saber, no, per escrit no, li estic demanant ara perquè per escrit
vostè no m’ha contestat , vull saber qui dóna l’ordre, quin jutjat dóna l’ordre de desallotjar
un pis un diumenge a la tarda, que fa la Guàrdia Urbana, el dia 14 de novembre.
SENYOR JURADO: Però qui li ha dit a vostè que va ser desallotjat.
SENYOR MAÑAS: Ho va dir aquí un veí.
SENYOR JURADO: Ja li contestaré per escrit, no es preocupi.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, l’important és que els veïns viuen amb tranquil·litat en un bloc
de 100 i escaig de persones, em sembla, però li contestarem. La senyora Botey.
SENYORA BOTEY: Sí senyor alcalde, abans quan hem parlat de les dues paraules
retirades vostè m’ha dit que fes la pregunta en aquest moment i això faig. A veure per
informació dels ciutadans de Badalona comentar, i ara li faig la pregunta, és un pregunta i
un prec. Comentar que hi ha dues mares de família, una mare amb 4 criatures i una mare
amb dues, que en el mes de maig se li va adjudicar un pis de la Caixa d’Unnim i que han
estat vuit mesos patint. Intentant parlar amb vostè, intentant parlar o aconseguint parlar
amb diversos regidors, amb coordinadors, han intentat fins i tot anar a algunes de les
trobades que fa vostè en algun dels bars i mira quina casualitat que demanen la paraula al
Ple per explicar la seva situació el dijous i ahir les citen i avui els atorguen un pis. Aleshores
la meva pregunta és, com ha estat possible aquesta celeritat i si aquests pisos ja existien
perquè no apareixen com un bolet d’avui per a demà i un dels pisos que s’ha adjudicat és
de l’Av. Sant Jeroni de la Murtra, i els mateixos veïns diuen que fa molt de temps que allà
no hi viu ningú. La meva pregunta és, com és possible que ara hagin aparegut aquests
pisos de sobte. Jo no vull pensar malament, de veritat i saben que no és la meva manera
de treballar, ni d’actuar, però a mi m’estranya, perquè si tenim dues mares de família, amb
4 criatures i 2 criatures patint vuit mesos i intentant parlar amb vostès i ara ve el prec,
possiblement seria molt més efectiu i molt més de persona intentar-ho solucionar abans i no
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esperar que la gent vingui al Ple a demanar la paraula, perquè sap què passa, que potser al
Ple següent i l’altre i l’altre es trobem amb 200 paraules al Ple reclamant els seus pisos.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, el senyor Gracia. No hi ha 200 persones esperant, em
sembla que n’hi ha 11.
SENYOR GRACIA. Onze famílies, gràcies senyor alcalde. Miri d’aquests pisos al Ple
extraordinari ja varem parlar que teníem pendent d’incorporar una sèrie d’habitatges d’una
entitat financera. Per tant, no és que apareguin com bolets i no és voluntat de l’Ajuntament,
si fos voluntat de l’Ajuntament, els 11 pisos que necessitem per a les 11 famílies que estan
esperant ja els tindríem depenent de tercers, depenent d’entitats financeres, pisos que han
arribat en els últims dies però que una de les adjudicatàries setmanes enrere ja va refusar
un dels oferiments que li va fer l’Ajuntament de Badalona. Si ho sap més bé vostè que jo,
doncs ofereixi la seva versió, li dic jo perquè ho hem gestionat des de la meva regidoria i
des de l’Oficina Local d’Habitatge. Ja es va anunciar en el Ple extraordinari que
s’incorporarien aquests habitatges, s’han hagut d’arreglar, s’han hagut de posar en ordre,
és que ha estat als habitatges regidora? que diu que no amb el cap, jo sí...
SENYOR ALCALDE: No entrin en debat sisplau, no faci preguntes directes.
SENYOR GRACIA: Llavors quan s’han posat en ordre s’han ofert els pisos i això és el què
ha passat.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, següent, senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Sí, jo vull fer dues preguntes al govern diferents, en tot cas les
anuncio ara. La primera és que reiteradament el govern del Partit Popular i el senyor
alcalde sobretot fa esment que l’atur creix menys a Badalona. Jo faré una pregunta a la
regidora de Promoció Econòmica, però ella només fa 20 mesos que està asseguda aquí i
vostè fa 21 anys. Recorda vostè si en els últims 7, 8, 9, 10 anys que són 120 mesos, l’atur a
Badalona ha pujat més que en alguna localitat del Barcelonès nord?.
SENYOR ALCALDE: M’està fent una pregunta que no tinc les dades aquí mateix, però
que...
SENYOR SERRANO: Percentualment, sobre 120 mesos, quin percentatge ha estat que
algun mes hagi pujat, li pregunto, em contestarà per escrit?.
SENYOR ALCALDE: Li contestaré perquè m’està preguntant una xifra exacta de fa 120
mesos.
SENYOR SERRANO: En els últims 120 mesos quins mesos ha pujat l’atur a Badalona
percentualment més que a la resta del Barcelonés nord, i em diu vostè quins mesos.
SENYOR ALCALDE: Doncs miri, jo el que sí que li puc dir és que i li estic parlant de
memòria i li contestaré, però sí que li puc dir que el municipi on percentualment, vostè deia,
ha pujat menys ha estat el nostre, però ja li contestaré en concret.
SENYOR SERRANO: Però des de quin any.
SENYOR ALCALDE: Ara m’està fent una pregunta, que com vostè entendrà, jo.no sóc una
calculadora.
SENYOR SERRANO: Però vostè i jo hem tingut debats sobre això, vostè ho deuria mirar
abans, no?
SENYOR ALCALDE: Vostè pretén que jo em sàpiga ara de memòria unes xifres de fa dos
anys.
SENYRO SERRANO. Em contestarà per escrit?
SENYOR ALCALDE: Ja ho miraré i ho contestarem.
SENYOR SERRANO: Li faré la segona, senyor Gracia, vostè aquest matí ha parlat amb
aquestes dues senyores que han retirat la paraula, les ha portades a algun pis.
SENYOR GRACIA: Sí, jo he parlat amb elles aquest matí...
SENYOR SERRANO. Les hi ha portat, les hi ha portat a algun pis, sí o no?
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SENYOR ALCALDE: No entrin en debat.
SENYOR SERRANO: Però les ha portat a un pis, si o no?
SENYOR ALCALDE: Sí, quin problema hi ha.
SENYOR GRACIA: Sí, sí, les hem portat a veure el pis.
SENYOR SERRANO: Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, és que sembla que els sàpiga greu. Hi havia la senyora Rius i
després ve el senyor Sagués.
SENYORA RIUS:Tinc un prec i una pregunta. El prec fa referència al que va dir vostè
senyor alcalde a l’últim Ple extraordinari, el Ple que varem fer per a totes les obres que
s’han encarregat de manera irregular a diferents equipaments municipals i en el pis d’una
coordinadora i allà vostè va comentar que hi havia tota una sèrie d’obres, que segons vostè
del mandat anterior, que no tenien expedient, que no tenien procediment i tampoc tenien
partida i entre ells va posar l’exemple a l’expedient de les zones 30. Jo li demanaria que
rectifiqués perquè en el cas de l’expedient de les zones 30, aquest expedient formava part
d’una de les obres del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, i en aquest
Ajuntament crec que no hi ha hagut obres més fiscalitzades, que les que varen formar part
del primer FEIL i del segon FEOS. Jo creia que al cap d’un any i mig vostè sabria com
funcionava tot el tema d’obres, però veig que no és així. En aquest cas, aquí hi va haver un
projecte, hi va haver un expedient, i havia una partida, es va licitar i es va adjudicar a
l’empresa ACSA, les obres es van realitzar i al final com passa amb la immensa majoria de
les obres ha vingut passant, passa i continuarà passant. Hi va haver una discrepància entre
el treball que havia efectuat l’empresa i el que havia considerat que s’havia de fer la
direcció d’obra i aquí hi va haver una discrepància tant des de la direcció d’obra, des de
l’Ajuntament no es va acceptar per unes hores de més que s’havien fet pintant de nit. Però
a partir d’aquí hi ha el que és la recepció de l’obra, que està signada per una tècnic
municipal i que està signada per l’empresa i en aquests moments s’està procedint a la
devolució de la garantia definitiva de l’obra. Per tant, no em posi al mateix nivell una obra
que s’ha fet amb tots els papers correctament i que a més a més tenim una signatura de
l’empresa conforme recepciona i per tant, aquesta reclamació deixaria de tenir lloc amb
l’altre que es va presentar, de tota una sèrie de factures en les quals és evident que el
procediment és totalment irregular. Per tant, li pregaria que rectifiqués en aquest sentit, això
per una banda i després com a pregunta, ens ha arribat que s’està canviant la uniformitat
de la Guàrdia Urbana i que es passa de tenir el color groc a un color blau PP, tal com s’ha
fet amb els cons de la Guàrdia Urbana, que ara també han començat ha aparèixer de color
blau. A veure, nosaltres...
SENYOR ALCALDE: Li ha faltat l’arbre de Nadal.
SENYORA RIUS: Sí, però l’arbre de Nadal no es belluga, ni forma part de la vialitat, per
tant, a mi aquest no em preocupa tant. Però a veure, d’entrada ens agradaria saber quin és
el motiu d’aquest canvi perquè a veure per a tota la gent que treballa en temes de
seguretat, és evident que el groc, sobretot amb gent que ha de treballar a la via pública és
molt important perquè visualitza molt les persones, cosa que el blau doncs evidentment
queda molt més desapercebut, això d’una banda. Per l’altra també ens ha arribat que tot
això està generant una sèrie de problemes perquè fa temps que no es reparteix sobre a la
Guàrdia Urbana i com que ha arribat roba que és diferent a la que porten, però no ha arribat
tota la roba que hauria d’haver arribat, doncs això fa que no es pugui repartir perquè
evidentment la plantilla de la Guàrdia Urbana, no pot portar roba de dos colors. Per tant,
ens agradaria saber quin és el motiu, com s’ha licitat tota aquesta roba, perquè ens diuen
que hi ha una part que ha d’arribar, però no sabem si hi ha concurs o no n’hi ha. Per tant,
quin és el motiu, com s’ha licitat, quants concursos hi ha i quines són les empreses
adjudicatàries.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, a veure, les dues preguntes, ara li cediré la paraula a la
primera i suposo que entrarà una mica més en detall el regidor. Miri, si a la Guàrdia Urbana
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li han canviat l’uniforme d’unes franges grogues al blau. Escolti’m el blau PP, doncs com
vostè entendrà, aquest grau de detall i de missatge subliminal no hi entrem. Jo sí que
recordo, haver vist i ara entrarà al detall el regidor, però jo sí que recordo haver vist una
publicació de la Generalitat de Catalunya, que no és sospitosa de ser blava del PP, oi que
no?, la Generalitat de Catalunya no és blava del PP, em sembla, on demana la uniformitat
de tots els cossos de seguretat i et diu de quins colors han de ser i és la Generalitat de
Catalunya. Ho dic perquè jo em recordo que vaig estar amb la gent que m’ho van ensenyar,
que diu de quins colors han de ser, ara li contestarà, d’acord. Per tant, no és una qüestió de
missatge subliminal, no volem vestir de blaus PP a la Guàrdia Urbana. La segona qüestió,
doncs miri, ara parlava vostè de les zones 30, jo ho miraré, el que sí que li dic és una cosa,
ja posats a mirar papers també li recomano senyora Rius que es miri l’informe del Tribunal
de Cuentas sobre les obres del FEIL i veurà el que diu de determinades obres de Badalona.
L’informe del Tribunal de Cuentas i si vostès volen doncs hi podem parlar, que és molt clar.
Senyor Jurado.
SENYOR JURADO: Sí, jo senyora Rius, vostè hauria de preguntar perquè han escollit
aquests colors la Federació Catalana de Municipis, perquè són els que han aconsellat per a
tota les policies catalanes municipals i li asseguro que allà no hi mana el Partit Popular. Per
tant, escolti, el model i els colors...
SENYOR ALCALDE: Senyor Serra sisplau.
SENYOR JURADO: És pel que han tret el color groc, i pel que s’ha vist han considerat
unificar la uniformitat i eliminar el groc perquè es veu que ara les uniformes que porten el
color groc, són des de personal de neteja fins el de carreteres. Per tant, li han aconsellat a
les policies de Catalunya que adeqüin la uniformitat i els colors que han escollit són els que
l’Ajuntament de Badalona ha posat en marxa. Amb quina partida? amb la que vostès ens
varen deixar, nosaltres no hem aprovat cap partida municipal per aquest pressupost, amb el
que vostès ens varen deixar i el que falta, perdó, ordinari. Per tant, amb el que vostès ens
varen deixar, la mateixa quantitat, menys quantitat encara, i sap vostè perquè no hem
aconseguit acabar la uniformitat? perquè no tenim diners per pagar-la, d’acord. No, perdoni,
li estic dient que el vestuari de la Guàrdia Urbana, que és l’ordinari, no hi ha diners per
pagar-ho i per això no s’ha completat, però és amb la mateixa partida que vostès varen fer
en el 2011, el mateix del 2011.
SENYOR ALCALDE: Senyor Jurado no entrin en debat.
SENYOR JURADO: Per tant, li estic dient que nosaltres no hem augmentat la partida
pressupostària d’uniformes de Guàrdia Urbana, senyora Rius, tenim exactament la mateixa
quantitat que vostès tenien i els colors són els que va escollir la Federació Catalana de
Municipis.
SENYOR ALCALDE: Jo crec que ja ha quedat prou clar. Alguna paraula més, algun prec,
senyor Sagués endavant.
SENYOR SAGUÉS: Dues preguntes. Una al senyor Gracia que té a veure amb les línies de
transport i la mobilitat a la ciutat. Avui a la Comissió Informativa de l’Entitat Metropolitana
del Transport anava tot un paquet de proposta de modificacions de diversos línies que
afecten la nostra ciutat, des de la B-1 fins la B-8 i la B-23, 27 i 29 amb diverses
modificacions que es plantejaven sobre això. Avui anava a la Comissió Informativa amb la
previsió de presentar-ho a aprovació en el Ple del dimarts vinent. La meva pregunta és si
tot aquest paquet de propostes, suposo que el govern de Badalona n’és coneixedor, però la
pregunta és si s’ha traslladat, s’ha discutit i s’ha consensuat amb el Consell de Mobilitat de
la ciutat que sabem, tenim els consells que precisament són per donar participació, per
obrir-nos a la ciutadania, per escoltar com es veuen les coses i per reflexionar
conjuntament. Tot això s’ha fet amb el Consell de la Mobilitat a Badalona abans que es
pugui aprovar el dimarts vinent a l’Entitat Metropolitana del Transport?
SENYOR ALCALDE: Sí, senyor Gracia.
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SENYOR GRACIA: Gràcies senyor alcalde, doncs ho hem fet a l’inrevés, aquestes
propostes que fa el govern municipal provenen del Consell de la Mobilitat que es va fer en
data desembre del 2012 quan es van presentar les noves línies i després del recull de totes
les incidències, queixes, suggeriments que s’han fet per les diferents vies, via Consensus,
e-mail i s’han anat recollint, s’han fet una sèrie de propostes i quan restin aprovades, doncs
informarem tant al Consell de la Mobilitat com als grups municipals.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, volia fer una segona, oi, és l’última que li queda.
SENYOR SAGUÉS: Senyor Juan Fernández, però potser vostè mateix senyor alcalde,
perquè l’altra vegada que ho vaig preguntar, van intervenir tots dos , em fa l’efecte. Fa
referència a l’Escola Badalona Port, que he preguntat en el Ple, he preguntat per escrit,
com estava per una banda la part de la futura ampliació amb la situació de la fàbrica
coneguda com a Can Badrinas, vaig preguntar en quin estat es trobava el procediment i si
el procediment anava via, quina via seguia si era via expropiació, si era via permuta. Bé,
una mica saber tota aquesta situació com estava i ni se’m va contestar en el Ple, ni tampoc
per escrit. Després sobre la mateixa escola també vaig preguntar com estava, la valoració
que es feia, de la possible contaminació de terra del patí d’aquesta escola, que aquí em
sembla si no recordo malament que vostè senyor alcalde és qui em va respondre que
estaven fent els tràmits i que properament em dirien alguna cosa i tampoc he tingut
resposta.
SENYOR ALCALDE: Té la paraula el regidor, dir-li que amb el tema de la contaminació,
que aquest sí que el conec més directament, es van fer les anàlisi corresponents i que hem
tingut les notícies, la darrera setmana hem sembla que ha estat que han sortit negatius. Per
tant, no hi ha cap tipus de problema i ja estem tramitant per informar a la direcció de
l’escola i als pares, per tant, no hi ha cap tipus de problema amb el tema de contaminació.
Senyor Fernández.
SENYOR FERNÁNDEZ: Gràcies alcalde, només volia dir-li que com que ja tenim els
resultats li
contestarem per escrit aquesta mateixa setmana. Vostè sap que acostumo a ser bastant
ràpid en les respostes.
SENYOR ALCALDE: Molt bé doncs, si no hi ha cap prec, cap pregunta més, bona nit.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les vint hores i vint-i-cinc minuts, de la qual
com secretari general acc., dono fe.

Vist i Plau
Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

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