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SENYOR ALCALDE: Doncs molt bé, si els sembla aniríem començant aquesta
sessió ordinària del Ple, que aquest mes de març s’ha avançat una setmana i el primer que
faríem com fem en cadascun dels Plens és guardar un minut de silenci en record de els
dones que han estat víctimes de la violència masclista.
Abans de començar l’Ordre del dia del Ple si que em permetran que em salti una mica el
protocol, em salti l’Ordre del Dia per fer una especial menció, que la faig com alcalde, però
em sembla que la faig en nom de, no ho he consultat, però estic segur que ho faig en nom
de tots els grups municipals, i és per agrair a la nostra tresorera, a la Lluïsa, que tota la
feina que ha fet al llarg de tots aquests anys a l’Ajuntament, la tresorera, la Lluïsa, doncs ha
decidit que ha arribat un moment de la seva vida que vol fer un canvi, que té unes
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inquietuds personals, unes inquietuds altruistes del cent per cent, i que després d’una
llarga etapa professional, molts anys en aquest Ajuntament ha cregut que ha d’anar ajudar
en aquest cas, estava ajudant la ciutat de Badalona des del seu càrrec, però que ara, en
aquests moments de la vida ha cregut que ha d’anar a ajudar a persones que ho estan
passant molt malament, bastant lluny d’aquí. Hi ha persones que en algun moment de la
seva vida doncs, decideixen dur a terme activitats que no ha pogut al llarg de la seva vida
professional i d’altres, com és el cas de la Lluïsa, doncs que decideixen dedicar el temps
que li queda, que és molt, doncs ajudar a persones, concretament a nens, que ho estan
passant molt malament a Santo Domingo. Per tant, avui serà l’últim Ple que ens
acompanyarà, ella seguirà treballant encara alguns dies aquí, com ella avui m’apuntava,
“estic acabant de deixar-ho tot lligat i ben lligat”, com estic segur que serà, no crec que costi
molt, perquè com que tot ho tenia bastant endreçat, doncs, això de deixar-ho lligat i ben
lligat, no costarà molt, però sí que en nom de tot l’Ajuntament de Badalona, de tots els
treballadors, en nom de tots els regidors d’aquest ajuntament i en el meu propi, donar-te les
gràcies pels teus anys de dedicació, d’esforç i de tenacitat al front de la Tresoreria
municipal i desitjar-te molta, molta sort en aquesta nova etapa que comencés, que segur
que serà com a mínim tan apassionant com la que acabes de deixar. Per tant, moltes
gràcies i molta sort en el present i en el futur.
Molt bé i ara senyor secretari si li sembla començaríem amb l’Ordre del Dia.
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-2013/2563 DONAR COMPTE. Resolució de l'Alcaldia de data 20 de febrer de 2013,
de substitució d'un membre del PSC al Consell d'administració de l'Institut Municipal de
Serveis Personals.
3 AP-2013/2564 DONAR COMPTE. Resolució del regidor de l' Àmbit d'Economia i Hisenda
d'adjudicació del contracte de subministrament de paper carta i paper fotocopiadora.
4 AP-2013/2565 DONAR COMPTE. Proposta aprovada per la Junta de Govern Local en
sessió de data 22/02/2013, d'adjudicació del contracte de subministrament de 9 vehicles
per la Guàrdia Urbana de Badalona.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
5 AP-2013/2567 DICTAMEN. Aprovació inicial de les bases específiques que regiran
l'atorgament de subvencions de l'Àrea de Cultura i Ciutadania destinades al foment de
projectes i activitats d'utilitat pública i interès social any 2013, de caràcter cultural.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
6 AP-2013/2566 DICTAMEN. Aprovar la minuta per modificar el conveni subscrit entre
l'Ajuntament i el Departament d'Interior de la Generalitat de 02/07/2009, en relació al cos de
bombers voluntaris, per tal d'adaptar el seu annex 1er al material efectivament lliurat.
7 Proposicions urgents.
AP-2013/2571 DICTAMEN. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla de
millora urbana del nucli històric de Dalt de la Vila en l'àmbit del polígon d'actuació número 1,
carrer Pujol.
8 Torn obert de paraules
AP-2013/2572 Senyor Miguel Angel Sánchez Ruiz, com president de l'Associació de clubs
de futbol Badalona. Assumpte: Situació clubs de futbol
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AP-2013/2573 Senyora Karina Gabriela Silvera, com membre del comitè d'empresa
Badalona Serveis Assistencials. Assumpte: Situació actual de Badalona Serveis
Assistencials
AP-2013/2574 Senyor Manuel López Sánchez, com president de la Federacoó
d'Associacions de Veïns. Assumpte: Situació de les associaicons de veïns.
AP-2013/2575 Senyor Juan Manuel Ardura Terra/ Mª Mar Malet Jodar. Assumpte: Pregunta
algunes qüestions sobre l'informe de l'interventor muniicpal referent al PEF
9 Mocions dels grups municipals
AP-2013/2568 Moció que presenten els grups municipals de PSC, ICV-EUiA, CIU, de
rebuig a l'avantprojecte de Llei per a la racionalització i Sostenibilitat de l'Administració
Local.
AP-2013/2569 Moció que presenten els grups municipals de PSC,ICV-EUiA, instant a
preservar el poder adquisitiu de les pensions.
AP-2013/2570 Moció que presenten els grups municipals de PSC,ICV-EUiA, amb motiu del
8 de març, dia Internacional de les dones
10 Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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 dia 26 de febrer de 2013, la qual és aprovada per unanimitat.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2013/2563 DONAR COMPTE. Resolució de l'Alcaldia de data 20 de febrer de
2013, de substitució d'un membre del PSC al Consell d'administració de l'Institut
Municipal de Serveis Personals.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acord: Donar compte de la resolució de l’Alcaldia de data 20 de febrer de 2013
referent al canvi d’un membre del Consell d’administració de l’IMSP, a proposta del Grup
Municipal Socialista.
Òrgan al que s'adreça: Ple municipal
Caràcter de l’acord:
Exhaureix la via administrativa.
L’Alcaldia, en data 20 de febrer de 2013, ha dictat una resolució que, literalment diu el
següent:
‘Vista la resolució de l’alcalde de data 16 de juliol de 2012, donada compta a la sessió
plenària de 24 de juliol d’enguany per la qual es refonien les diverses resolucions existents
sobre els nomenaments dels diferents representants als consells d’administració dels
organismes autònoms municipals.
Vistes les modificacions de l’anterior resolució efectuades per decret de l’Alcalde de dates
30 de juliol, 17 de setembre, 19 d’octubre i 6 de novembre de 2012 (de les quals es va
donar compte al ple de data 24 de setembre, 30 d’octubre i 27 de novembre de 2012) totes
elles referides a la composició del Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Serveis
Personals, el qual estava format per els següents membres:
President/a:
Xavier Garcia Albiol
Vicepresident/a:
Ramón Riera Macia
Consellers/es:
Daniel Gràcia Álvarez
Juan Fernández Benítez
Sònia Egea Pérez
Antonio García Martínez
Concepció Botey Teruel
Ma. Mercè Rius Serra
Carles Sagués Baixeras
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Vist que el grup municipal Socialista considera procedent substituir com a membre del
Consell d’administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals a la regidora senyora
Concepció Botey Teruel i nomenar a la regidora senyora Teresa González Moreno com a
membre de l’esmentat Consell d’administració.
Fonaments de dret
Ateses la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, decret legislatiu
2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova la refosa de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, estatuts de l'organisme autònom de referència i d'altres
d'aplicació.
Per tot això, D I S P O S O:
PRIMER. Cessar a la regidora senyora Concepció Botey Teruel com a membre del Consell
d’administració de l’organisme autònom Institut Municipal de Serveis Personals en
representació del grup municipal Socialista.
SEGON. Nomenar a la regidora senyora Teresa González Moreno com a membre del
Consell d’administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals, a proposta del grup
municipal Socialista.
TERCER. Conseqüentment, la composició del Consell d’administració de l’Institut Municipal
de Serveis Personals, és la següent:
President/a:
Xavier Garcia Albiol
Vicepresident/a:
Ramon Riera Macia
Consellers/es:
Daniel Gràcia Álvarez
Juan Fernández Benítez
Sònia Egea Pérez
Antonio García Martínez
Teresa González Moreno
Ma. Mercè Rius Serra
Carles Sagués Baixeras
QUART. Donar compte al Ple de la present resolució i notificar-la a les persones
interessades.
CINQUÈ.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, si
s’escau.’
3 AP-2013/2564 DONAR COMPTE. Resolució del regidor de l' Àmbit d'Economia i
Hisenda d'adjudicació del contracte de subministrament de paper carta i paper
fotocopiadora.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió:
Donar compte de la resolució del regidor de l’ Àmbit d’
Economia i Hisenda de data 22 de febrer de 2013
Caràcter de la resolució:
Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’ adreça:
L’ Ajuntament Ple
Núm. expedient:
36/OBR-10/12
Antecedents
El regidor de l’ Àmbit d’ Economia i Hisenda d’ aquesta corporació va dictar en data 22 de febrer
de 2013 una resolució la part dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER.- RESOLDRE l’ expedient de contractació relatiu al subministrament de paper carta
amb anagrama imprès i paper fotocopiadora que ha d’ abastir la maquinària (fotocopiadores i
impressores) de diversos departaments municipals de l’ Ajuntament de Badalona, pel termini d’
un any a comptar de la data que es determini en el document administratiu que es signi entre
aquest Ajuntament i els que resultin adjudicataris per a formalitzar l’ esmentat contracte,
prorrogable per un termini màxim d’ un any més, amb l’adjudicació de cadascun dels lots en què
s’ha dividit el seu objecte a favor de les proposicions presentades per les empreses que es
detallen a continuació i per als lots que també s’ hi detallen, en resultar les ofertes
econòmicament més avantatjoses en cadascun d’aquests:
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-LOT 1 (3.500 paquets de 500 fulls/paquet de paper carta amb anagrama imprès a una tinta,
format DIN-A4, de 90 grams, 100% reciclat): GERSA INFORMATICA SL (CIF B60202876),
representada pel Sr. Josep Salat Fernandez. Condicions contractuals:
-Preu unitari paquet 500 fulls: 3,38 euros (IVA exclòs)
-Renúncia a la revisió de preus per al cas de pròrroga del contracte.
-Termini de reposició de béns defectuosos no esmenables en 1 dia hàbil
-LOT 2 (8.000 paquets de 500 fulls/paquet de paper fotocopiadora, format DIN-A4, de 80
grams, 100% reciclat): GS OFIMÀTICA, SL (CIF B55574313). Condicions contractuals:
-Preu unitari paquet 500 fulls: 2,27 euros (IVA exclòs)
-Baixa de l’1% en l’import que correspongui a la revisió de preus, per al cas de pròrroga del
contracte.
-Termini de reposició de béns defectuosos no esmenables en 2 dies.
Tot això d’ acord amb la proposta de la Mesa de contractació duta a terme el dia 18 de gener de
2013 arran l’ informe tècnic de valoració de data 11 de gener de 2013 i a raó de les millores i
compromisos formulats en les respectives proposicions d’ aquestes empreses que, d’acord amb
els plecs reguladors del contracte, han estat presos en consideració en el procés d’admissió dels
licitadors i de valoració de les proposicions.
SEGON.- ATENDRE la despesa que se’ n derivi de la formalització dels contractes sorgits arran
aquest procediment de contractació per a l’ exercici 2013, que s’ estima en 30.175,42 euros, IVA
inclòs al tipus del 21% vigent, a raó de 11.860,42 euros, el lot 1 i 18.315,00 euros, el lot 2, i s’
haurà d’ atendre amb càrrec a la partida pressupostària número 100-9220-22000 del pressupost
municipal en pròrroga de l’ exercici 2012.
SOTMETRE la despesa que se’ n derivi de la formalització dels contractes sorgits arran aquest
procediment de contractació, quant es refereix als exercicis posteriors que en comprengui la
seva execució així com també la seva pròrroga, cas d’ acordar-se aquesta, a la condició
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals
corresponents a aquells exercicis, per atendre el seu pagament, havent-se de donar compte
d’aquest fet a l’ Ajuntament Ple a efectes de la seva consideració en el procés d’elaboració i
aprovació del pressupost general que hagi d’atendre els compromisos futurs assumits.
TERCER.- REQUERIR a les empreses a què s’ ha fet referència en l’acord primer d’ aquest
document perquè formalitzin els seus respectius contractes dins del termini màxim de 15 dies
hàbils següents a la notificació d’ aquesta resolució .
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució als licitadors en la forma reglamentàriament prevista
amb la relació de recursos que s’hi poden interposar, a la cap del Departament de Compres de
l’Àmbit d’ Economia i Hisenda i als Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals.
CINQUÈ.- Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al Perfil de contractant d’aquesta corporació.
SISÈ.- Donar compte a l’ Ajuntament Ple d’ allò exposat a l’ acord segon precedent.”
Fonaments de dret
1. Aquesta resolució va ser adoptada pel regidor de l’ Àmbit d’ Economia i Hisenda, per
delegació de l’ alcalde segons Decret de data 5 de juliol de 2011 de nomenament de tinents
d’alcalde i delegacions d’ atribucions.
2. La clàusula 4.1 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte de
referència preveu, d’ una banda, la durada d’ aquest contracte, que s’ estableix en un any i d’una
altra, que en el document de formalització del contracte s’ indicarà la data d’ inici de la seva
execució. Atenent que s’ ha previst l’ inici de la seva execució per al dia 1 de març de 2013 i que
la durada d’ aquest contracte és d’ un any, és per això que la despesa que s’ estima que se’ n
derivi d’aquest contracte per a la propera anualitat, de conformitat amb l’ acord segon transcrit
als antecedents d’ aquest document, es va sotmetre a la condició suspensiva de l’ existència de
crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal corresponent a aquell exercici per atendre el
seu pagament.
3. En compliment de l’ acord sisè abans transcrit, cal donar compte del fet exposat al fonament
anterior a l’ Ajuntament Ple a efectes de la seva consideració en el procés d’ elaboració i
aprovació del pressupost general que hagi d’ atendre aquest compromís futur assumit amb
l’aprovació d’aquesta adjudicació.
4. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació han
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d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
Proposta de resolució
En conseqüència, a l’empara del que preveu l’acord sisè de la resolució esmentada i
considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari proposo al tinent d’alcalde, president
de l’ Àmbit d’ Economia i Hisenda, que elevi proposta a l’ Ajuntament Ple per tal de donar-ne
compte de la resolució a què es fa referència en els antecedents d’aquest document.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
formulada, l’ Ajuntament Ple resol de conformitat prenent nota de la resolució indicada.

4 AP-2013/2565 DONAR COMPTE. Proposta aprovada per la Junta de Govern Local
en sessió de data 22/02/2013, d'adjudicació del contracte de subministrament de 9
vehicles per la Guàrdia Urbana de Badalona.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió:
Donar compte de la resolució dictada per la Junta de
Govern Local en sessió de data 22 de febrer de 2013
Caràcter de la resolució:
Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’ adreça:
L’ Ajuntament Ple
Núm. expedient:
61/NEG- 1/12
Antecedents
En sessió ordinària de data 22 de febrer de 2013 la Junta de Govern Local va dictar una
resolució la part dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER.- RESOLDRE l’expedient de contractació corresponent al contracte de
subministrament de nou vehicles, a títol d’ arrendament sense opció de compra, per a la
Guàrdia Urbana de Badalona, per una durada de 4 anys (48 mesos) a comptar de la data d’
acta de recepció que s’aixequi per part del responsable del contracte per a constatar la
satisfacció de l’ Ajuntament amb el subministrament efectuat, amb l’ adjudicació dels tres
lots en què es dividí l’ objecte d’aquest contracte, a favor de la proposició presentada per
l’empresa ALPHABET FLEET MANAGEMENT SA (CIF A91001438) en cadascun d’
aquests, a raó del detall següent:
Lots

Composició

Import (IVA
exclòs)

IVA 21%

Import (IVA
inclòs 21%)

1

4 vehicles radio
patrulla amb “kit
policial”, mampara i
distintius
de
la
Guàrdia Urbana
2 vehicles radio
patrulla amb “kit
policial” i distintius
de
la
Guàrdia
Urbana
3 vehicles sense
distintius
amb
sirena,
rotatiu
i
emissora

160.375,68

33.678,89

194.054,57

69.023,04

14.494,84

83.517,88

76.788,00

16.125,48

92.913,48

2

3

Repercussió
mensual
(IVA
exclòs 21%)/vehicle
835,29 € (a raó de
438,42
€
arrendament
i
396,87
€
manteniment)
718,99 € ( a raó de
356,55
€
arrendament
i
362,44
€
manteniment)
533,25 € ( a raó de
322,53
€
arrendament
i
€
210,72
manteniment)

SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa derivada d’aquest contracte per a l’any
2013, amb càrrec a la partida pressupostària número 440-1320-20400 del pressupost
municipal en pròrroga corresponent a l’ exercici 2012, per un import de 73.325,34 euros
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(IVA inclòs al tipus del 21%), a raó de 38.406,63 euros, el lot 1; 16.529,58 euros, el lot 2 i
18.389,13 euros, el lot 3; havent-se previst l’inici d’ aquest contracte el dia 15/03/2013, és a
dir, pel període comprès entre el 15 de març i el 31 de desembre de 2013.
SOTMETRE la despesa que se’n derivi d’aquest contracte per a futur exercicis a la condició
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals
d’aquells exercicis per atendre el seu pagament.
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa ALPHABET FLEET MANAGEMENT
SA, en la forma reglamentàriament prevista, a la Intervenció Municipal, a la Tresoreria, a la
cap del Departament de Compres d’ aquest Àmbit i al cap de la Guàrdia Urbana.
QUART.- PUBLICAR aquesta resolució al perfil de contractant d’aquesta corporació, al
DOUE i al BOE.
CINQUÈ.- REQUERIR a l’adjudicatari perquè el contracte es formalitzi dins del termini
màxim dels 15 dies hàbils següents a la notificació de l’adjudicació.
SISÈ.- DONAR COMPTE d’ allò exposat a l’ acord segon precedent a la propera sessió que
dugui a terme l’ Ajuntament Ple als efectes que es prengui en consideració en el procés
d’elaboració i aprovació dels pressupostos generals corresponents als futurs exercicis que
comprengui l’ execució del contracte de referència.”
Fonaments de dret
1. Aquesta resolució va ser dictada per la Junta de Govern Local en ús de les facultats que
l’alcalde ha delegat en aquest òrgan col·legiat en matèria de contractació, d’ acord amb el
cartipàs municipal vigent.
2. Tractant-se d’ un contracte plurianual d’ acord amb l’ exposat a l’ acord primer transcrit
als antecedents d’ aquest document és per això que es va sotmetre la despesa que s’
estima que se’n derivi de la seva formalització per a les futures anualitats que comprengui
la seva execució a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos municipals corresponents a aquelles futures anualitats per atendre el seu
pagament.
3. En compliment de l’ acord sisè abans transcrit, cal donar compte del fet exposat al
fonament anterior a l’ Ajuntament Ple a efectes de la seva consideració en el procés d’
elaboració i aprovació del pressupost general que hagi d’ atendre aquest compromís futur
assumit amb l’aprovació d’ aquesta adjudicació.
4. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
Proposta de resolució
En conseqüència, a l’empara del que preveu l’acord sisè de la resolució esmentada i
considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari proposo al tinent d’alcalde,
president de l’ Àmbit d’ Economia i Hisenda, que elevi proposta a l’ Ajuntament Ple per tal
de donar-ne compte de l’ acord segon transcrit als antecedents d’aquest document.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de
resolució formulada, l’ Ajuntament Ple resol de conformitat prenent nota de la resolució
indicada.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
5 AP-2013/2567 DICTAMEN. Aprovació inicial de les bases específiques que regiran
l'atorgament de subvencions de l'Àrea de Cultura i Ciutadania destinades al foment
de projectes i activitats d'utilitat pública i interès social any 2013, de caràcter
cultural.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte:
Dictamen

Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 5 / 19-03-13 pag. 7
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

Caràcter:

Òrgan que resol:
Caràcter de la resolució:
Interessats:

Aprovació inicial les bases específiques que regiran
l’atorgament de subvencions per part de l’Àrea de Cultura
de l’Ajuntament de Badalona, destinades al foment de
projectes i activitats d’utilitat pública i interès social
desenvolupats durant l’any 2013 - exclusivament de
caràcter cultural.
Ple
Exhaureix la via administrativa
Regidora de Cultura i Ciutadania, Coordinadora de Cultura i
Ciutadania, Interventor Municipal.

ANTECEDENTS
Vista la proposta de bases específiques de l’Àrea de Cultura i Ciutadania reguladores del
procediment de concessió de les subvencions objecte del present expedient, i, vist el
document annex a les esmentades bases que fixa els criteris i requisits específics
establerts pel servei de Cultura i Ciutadania que impulsa els diferents objectes
subvencionables; vist, així mateix, l’informe jurídic favorable en relació a les referides bases
i que obra a l’expedient.
Cal realitzar abans de l’aprovació de les presents bases la corresponent anotació
comptable en fase de retenció de crèdit, per import total de 50.000,00 €, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària núm. 331 3340 48906 del pressupost 2013 en pròrroga del de
2012.
FONAMENTS DE DRET
Atesos els articles 240 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es va aprovar el
Text refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya - TRLMRLC- i l’art. 122 del
Decret, de 13 de juny, que aprovà el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals - ROAS-, tots dos en relació a l’art. 2 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions -LGS-, els ens locals poden atorgar subvencions per a la
realització d’activitats o programes d’utilitat pública o interès social, que supleixin o
complementin els serveis que siguin competència seva o que siguin d’interès local.
Atès que, les activitats o programes objecte de subvenció s’han considerat d’interès social i
complementen serveis que són de competència municipal, d’acord amb l’art. 66 i 77
TRLMRLC, i/o, en el seu cas, són d’interès local.
Atès l’Annex IV de les Bases d’Execució de Pressupost -BEP- i a l’empara de l’art. 17.2 Llei
estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions -LGS- al règim jurídic
establert a la referida Llei pel que fa als preceptes que tenen caràcter de legislació bàsica
segons l’art. 9 LGS; tot això en compliment de la Disposició Transitòria Primera en relació a
Disposició Final Primera apartat 2 de la LGS
Atès que, d’acord amb les BEP i els arts. 22.1 LGS i 55.1 RLGS, el procediment ordinari de
concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
Atès l’art. 17. LGS, resulta necessari la redacció d’unes Bases Específiques, essent
d’aplicació l’art. 124 ROAS pel que a la determinació de fa l’òrgan competent per a la seva
l’aprovació i corresponent publicitat.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la regidora
de l’Àrea de Cultura i Ciutadania proposi al Ple de l’Ajuntament, a l’empara dels articles
l’art. 82.3 i 126 del mateix text legal, l’adopció de la següent proposta i la converteixi en
acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment les bases específiques, amb el seu annex tècnic (que fixa els
criteris i requisits específics establerts pel servei de Cultura i Ciutadania), que regiran
l’atorgament de subvencions per part de l’Àrea de Cultura i Ciutadania de l’Ajuntament de
Badalona destinades al foment de projectes i activitats d’utilitat pública i interès social
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desenvolupats durant l’any 2013 - exclusivament de caràcter cultural i que són les
següents:
“BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER
PART DE L’ÀREA DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE BADALONA DESTINADES AL
FOMENT DE PROJECTES I ACTIVITATS D’UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL
DESENVOLUPATS DURANT L’ANY 2013 - EXCLUSIVAMENT DE CARÀCTER
CULTURAL.
1. Objecte de la subvenció.
L’objecte d’aquestes Bases específiques, d’acord amb el què preveu art. 17.2 de la LGS en
relació amb l’annex corresponent de les Bases d’Execució del Pressupost (en endavant
BEP), és regular els criteris i procediment de concessió de subvencions per part de
l’Ajuntament de Badalona destinades a entitats que duguin a terme actuacions o programes
d’utilitat pública o interès social per al municipi de Badalona, que complementin o supleixin
la competència municipal o siguin d’interès local, exclusivament de caràcter cultural. Les
actuacions o programes subvencionables tindran caràcter cultural i s’ajustaran, a més, als
requisits específics i criteris establerts pels departaments que impulsen els diferents
objectes subvencionables.
Les actuacions i programes subvencionats s’hauran de realitzar dins del període comprés
entre l’1 de gener al 31 de desembre de 2013.
La quantitat destina a la convocatòria és d’import total de 50.000,00 € que anirà amb càrrec
a l’aplicació pressupostària núm. 331 3340 48906 del pressupost 2013 en pròrroga del de
2012.
2. Procediment.
El procediment fixat per la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases és de
concurrència competitiva.
3. Beneficiaris.
Podran obtenir la condició de beneficiaris les associacions o fundacions que tramitin la
corresponent sol·licitud d’acord amb l’art. 4 d’aquestes bases específiques i que compleixin
les condicions i els requisits següents:
3.1. Condicions.
• Que les associacions o fundacions portin a terme activitats subvencionables, d’utilitat
pública o interès social, per al municipi de Badalona en matèria de cultura.
• Que les activitats complementin o supleixin la competència municipal, en matèria de
cultura, en el termes de l’art. 1 de les presents Bases.
• Que les activitats que realitzin siguin sense afany de lucre.
3.2. Requisits que s’han d’acreditar.
• Estar legalment constituïdes i inscrites al registre públic que correspongui.
• No estar incurs en el règim d’incompatibilitats i prohibicions vigent d’acord amb l’art.
13.2 i 3 LGS en relació a l’art. 26 RLGS.
• Estar al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la seguretat social, i amb
l’Ajuntament de Badalona, d’acord amb l’art. 13.2 e) LGS en relació als articles 18 i
19 i 22.1 RLGS.
• Haver justificat satisfactòriament les subvencions rebudes amb anterioritat de
l'Ajuntament.
• El compliment del requisits específics que, per a cada objecte subvencionable, es
detallen als annexos de les presents bases.
4. Sol·licituds i documentació complementària.
4.1. Sol·licituds.
Les sol·licituds de subvenció es formalitzaran
complimentant el model instància
proporcionada per l’Ajuntament i es podran presentar al Registre General de l’Ajuntament, a
les Oficines Municipals de Districte o a les oficines registrals obertes als efectes a les
regidories municipals. La sol·licitud tindrà el següent contingut:
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•

Identificació de qui subscriu la sol·licitud i la qualitat en que actua (amb expressió de
NIF).
• Identificació de qui ha de ser beneficiari (amb expressió de CIF).
• Domicili, a efectes de les notificacions, i número de telèfon.
• Declaració de reunir els requisits de les presents bases i acceptació de les mateixes.
• Declaració de les subvencions sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar a l’ajuntament les que s’obtinguin en el futur.
• Compromís de complir les condicions de la subvenció concreta.
• Petició de la subvenció concreta per al finançament de l’activitat projectada, amb
indicació del pressupost de l’activitat per al/a les qual/s es sol·licita subvenció.
• Lloc, data i signatura del sol·licitant i, segell de l’entitat.
4.2. Documentació a adjuntar amb la instància:
• Fotocòpia del NIF del representant de l’entitat.
• Fotocòpia del CIF de l’entitat
• Full de dades bancàries, on es podrà transferir, si s’escau, l’import de la subvenció en
cas que aquestes dades hagin variat respecte l’any anterior o si és la primera vegada
que es sol·licita la subvenció.
• En cas que l’entitat hagués sol·licitat subvenció a aquest Ajuntament a l’exercici 2012,
els tres documents abans referits es podran suplir amb la complimentació del document
“declaració de vigència de la documentació” que s’adjuntarà al model de sol·licitud de
subvenció.
• Documentació acreditativa de la legal constitució i inscripció de l’entitat, pel cas que
sigui la primera vegada que es sol·licita subvenció.
• Documentació acreditativa de la composició de la Junta Directiva de l’entitat i de que la
persona sol·licitant és la representant legal de l’entitat per a la sol·licitud de la
subvenció (certificats i/o actes corresponents).
• En cas que l’entitat hagués sol·licitat subvenció a aquest Ajuntament a l’exercici 2012,
l’esmentada documentació es podrà suplir mitjançant la complimentació del document
“Certificat de la composició de la Junta, Acord de l’entitat de sol·licitud de subvenció i
atorgament d’autorització a la persona que la sol·licita”, que s’adjuntarà al model de
sol·licitud de subvenció.
• Acreditació d'estar al corrent de llurs obligacions tributàries mitjançant els
corresponents certificats de l’Agència Tributària i de la Tresoreria General de la
Seguretat Social sens perjudici que l’entitat autoritzi expressament a l’Ajuntament de
Badalona per tal que recavi el certificat de l’Agència Tributària i, en el seu cas, de la
Tresoreria General de la Seguretat Social, conforme a la Disposició Addicional
Divuitena de la LRJPAC en relació al articles 14.1.e LGS i 22.2 RLGS.
• Projecte de l’activitat a subvencionar amb descripció detallada que permeti comprendre
l’objecte de la proposta, com activitat fomentable per aquest Ajuntament per resultat
d’interès públic o social.
• Memòria explicativa de les activitats realitzades per l’entitat durant l’exercici anterior,
signada i segellada.
• Comptes aprovades globals i per programes, de l’últim exercici tancat, signades i
segellades.
• En cas que l’entitat sol·liciti subvenció per al seu manteniment i funcionament ordinari i,
a més, per a la realització de qualsevol programa serà necessària una declaració
signada pel president de l’entitat conforme les quantitats que figuren al/s pressupost/os
pel/s programa/es no hi consten, en el seu cas, en el pressupost aportat per a la
subvenció de manteniment i funcionament ordinari de l’entitat.
• Aquelles que, en llur cas, es determinin expressament a la convocatòria, en relació amb
les finalitats i actuacions de les entitats, àmbit d’implantació d’aquestes i naturalesa
dels programes a subvencionar.
5. Criteris d’atorgament.
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Les sol·licituds s’avaluaran d'acord amb els criteris objectius d’atorgament establerts a
l’annex d’aquestes bases.
6. Import màxim de les subvencions.
Com a regla general, l’import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de l’activitat a
la que s’apliquin.
No obstant això, l’import de la subvenció podrà superar el límit del 50% dels cost de
l’activitat i arribar fins el 100% del cost de l’activitat i/o programa a que s’apliqui, donat que
la majoria d’entitats realitzen activitats exclusives i singulars que suposen un complement a
les competències que té atribuïdes l’Àrea de Cultura i Ciutadania pel que fa a la realització
de la seva programació anual.
L’import de la subvenció rebuda no podrà ser mai d’una quantia que, en concurrència amb
els ingressos que l’activitat subvencionada generi i altres subvencions o ajuts rebuts d’altres
administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el cost de
l’activitat a desenvolupar pel beneficiari; si es produís aquesta situació es reduirà la
subvenció en la proporció que correspongui i, en el cas que el beneficiari ja l’hagi rebuda,
tindrà l’obligació de retornar l’import que correspongui.
7. Despeses subvencionables.
Es consideren despeses subvencionables les establertes a l’annex sobre subvencions de
les BEP.
8. Òrgans competent per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió.
L’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de subvencions és l’alcalde, a proposta de la
Junta de Govern Local .
La competència per a l’autorització, la disposició i l’obligació de les despeses
corresponents, correspondrà als regidors i regidores segons delegació de signatura de
l’alcalde de 5 de juliol de 2011.
Als efectes d’aquestes bases, si una vegada atorgada la subvenció a l’associació o
fundació fets renuncia de la mateixa, la competència per acceptar l’esmentada renúncia
correspondrà a l’Alcalde.
9. Terminis.
9.1. Termini de presentació.
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir del següent de la
publicació de convocatòria al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
9.2. Millora de la sol·licitud.
Si la sol·licitud o documentació no reunís els requisits exigits a les bases especifiques i al
decret de convocatòria, el servei gestor requerirà a l’interessat per tal que en un termini de
deu dies hàbils s’esmenin les deficiències o s’acompanyin el documents preceptius, amb
indicació que, en cas de no fer-ho se’l tindrà per desistit de llur petició.
9.3. Termini per a l’atorgament.
El termini per a l’atorgament de les subvencions no excedirà de tres mesos comptadors a
partir del dia següent al de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds, la
manca de resolució dins d’aquest termini produirà efectes desestimatoris.
10. Acceptació.
Les subvencions hauran d’ésser acceptades per les persones beneficiaries, en el termini
màxim d’un mes comptador des de la data de notificació de la concessió, als efectes de
donar compliment a les condicions fixades per a la seva aplicació.
La presentació de la sol·licitud comportarà l’acceptació implícita del seu atorgament en el
cas que l’import atorgat coincideixi amb el sol·licitat i no existeixi modificació de les
condicions o forma de realització de l’activitat subvencionada.
L’acceptació de la subvenció implica la de la present normativa, la de les bases
específiques, la de les bases d’execució del pressupost, en el que afecti a les subvencions,
la de la convocatòria i la de la LGS.
Prèvia l’acceptació de la subvenció per part dels beneficiaris, es podran efectuar
pagaments anticipats del 50 per cent de la quantitat subvencionada. Amb caràcter
excepcional i atenent les característiques del programa es podran efectuar pagaments
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anticipats del 80% de l’import subvencionat, prèvia sol·licitud i justificació per part de l’entitat
de la projecció dels moviments de Tresoreria que posin de manifest la necessitat de fer-ho,
com a finançament necessari per a poder portar a terme les actuacions inherents a la
subvenció. No s’exigeix la constitució de garantia en cap dels supòsits de pagaments
anticipats esmentats. Tot això sens perjudici del seu reintegrament en cas d’incompliment
de les obligacions establertes a les bases específiques, a la convocatòria o a la Llei.
11. Forma i termini de justificació de la subvenció.
Cal justificar el 100% del programa subvencionat per aquest Ajuntament
En cas contrari, la subvenció es limitarà a la part proporcional del total del projecte
presentat.
La justificació de les subvencions atorgades per l’Ajuntament constitueix una comprovació
de l’adequat ús dels fons públics rebuts pels beneficiaris, la prova de que els referits fons
s’han aplicat a la finalitat per a la qual es van concedir i acreditació del compliment de les
condicions imposades i dels resultats obtinguts.
L’esmentada justificació es realitzarà, amb caràcter general, i sense perjudici del que es
pugui determinar les bases específiques, mitjançant la rendició del compte justificatiu de la
despesa realitzada, que constitueix acte obligatori del beneficiari o entitat col·laboradora,
davant l’òrgan atorgant, i, que consisteix en la justificació de la despesa realitzada, sota
responsabilitat del declarant, comprenen els documents que a continuació es relacionen:
a) Memòria de l’activitat subvencionada, consistent en:
• Declaració subscrita pel beneficiari sobre les activitats realitzades que hagin estat
finançades amb la subvenció i el seu cost;
• Desglossament de cadascuna de les despeses efectuades;
• Relació numerada correlativament de tots el documents justificatius que s’aportin
b) Als efectes d’aquestes bases, i per a la justificació de les despeses subvencionables, la
documentació a aportar serà la que es detalla en els epígrafs següents i amb la
documentació annexa que s’indica.
1. Factures i resta de documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic
jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, import dels quals hagi estat abonat amb
càrrec a la subvenció concedida.
Les factures hauran de reunir els requisits expressats al Real Decret 1496/2003 de 28
de novembre, pel qual es regula el deure d’expedició i lliurament de factures:
• Girades a nom de l’entitat, amb totes les seves dades identificatives: nom, adreça i
CIF
• Nom i cognoms de l’expenedor o denominació social, i NIF
• Factura signada del proveïdor amb aportació del rebut degudament signat i
segellat. Haurà d’incorporar la descripció complerta de l’operació, preu total i
determinació de l’IVA
• Número, i en seu cas, sèrie de la factura
• Referents exclusivament a l’activitat o projecte subvencionat
• Lloc d’emissió i datades a l’any d’atorgament de la subvenció
• Als efectes d’aquestes bases no s’admetran documents escanejats si no
s’acompanyen del corresponent original en paper.
• En cas d’aportar l’original i la còpia (que haurà d’ésser perfectament llegible) per a
la seva compulsa, es retornaran els originals a l’entitat. En cas contrari, els originals
restaran incorporats a l’expedient.
• Les factures hauran d’acompanyar-se d’un comprovant bancari acreditatiu del seu
pagament (transferència bancària o extracte bancari dels pagaments fets per xec).
2. Les despeses de personal hauran d’acreditar-se amb els rebuts de nòmines
emplenats de conformitat amb la O.M. 27-12-94 i amb els butlletins de cotització de la
Seguretat Social (TC1 i TC2).
3. Tant les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic
mercantil o amb eficàcia administrativa, com els rebuts de nòmines que es mencionen
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en els apartats b) i c) s’acompanyaran amb la documentació acreditativa del pagament.
Amb independència de tot el que s’ha indicat fins ara, la intervenció municipal podrà
demanar qualsevol altra documentació que estimi pertinent.
c) Full publicitari de la col·laboració de l’Ajuntament en les activitats subvencionades amb
la fórmula següent: "Amb el suport de l'Ajuntament de Badalona" i el logotip oficial de
l'Ajuntament de Badalona, d’acord amb els models tipogràfics aprovats per la
Corporació.
En el cas que no es pogués aportar l’esmenta full, el personal tècnic municipal
corresponent incorporarà a l’expedient declaració conforme en l’activitat subvencionada
no es va programar la confecció del mateix.
El termini per presentar la justificació de la subvenció serà de tres mesos a partir de la data
de finalització del termini per a la realització de l’activitat i, com a màxim fins el 31 de gener
del 2014. Els projectes, programes o activitats subvencionades s’hauran de realitzar com a
màxim fins al 31 de desembre de 2013.
A fi i efecte de possibilitar el control de la concurrència de subvencions, els documents
justificatius presentats pels beneficiaris hauran d’ésser validats i estampillats pel servei
gestor, mitjançant un segell existent a l’efecte.
El servei corresponent comprovarà l’aplicació efectiva de l’ajut a les finalitats per a les quals
ha estat concedit, i el beneficiari facilitarà l’accés a la informació necessària a aquest
efecte, en el cas que es requereixi.
La justificació haurà d’ésser aprovada per l’òrgan competent, que serà el que va concedir la
subvenció, arxivant-se pel servei gestor i comunicant-se a la Intervenció General adjuntantse tots els documents que conformen el compte justificatiu i, en tot cas, l’informe i certificat
de conformitat previ de l’òrgan gestor.
No obstant això, cas per cas o de manera genèrica, Intervenció municipal podrà establir
altres requisits de comprovació i documentació complementària a la requerida en aquestes
bases.
12. Partida pressupostària.
La concessió de les diferents subvencions hauran d’anar amb càrrec a la següent aplicació
pressupostària del pressupost 2013 en pròrroga del de 2012 i d’acord amb les bases
específiques que s’annexen:

Aplicació
pressupostària
2013 N
331
48906

Id. Op.

Import
Núm. operació

3340 RC
201300010448

50.000,00

Disposició final.
Primera.En tot allò no contemplat en aquestes bases s’estarà a les Bases d’Execució del
Pressupost Municipal i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
Reglament que desenvolupa i resta de normativa concordant.
Segona.En tot allò no previst en els annex I d’aquestes Bases, resultarà d’aplicació els punt 1 a 12
de les mateixes, que resultaran subsidiàries respecte a les especificitats assenyalades a
l’annex indicat.
Tercera.La convocatòria es farà mitjançant decret d’alcaldia.
ANNEX I
REQUISITS I CRITERIS ESPECÍFICS PER A LES SUBVENCIONS D’ACTIVITATS,
PROGRAMES O ACTUACIONS CULTURALS
1. Destinataris: Entitats de caràcter cultural de la nostra ciutat, que persegueixen objectius
de vertebració social, projectes i activitats de caràcter sociocultural i cívic.
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Les presents subvencions podran superar el límit del 50% dels cost de l’activitat i arribar
fins el 100% del cost de l’activitat i/o programa a que s’apliqui, donat que la majoria
d’entitats realitzen aquestes activitats exclusives i singulars que suposen un complement a
les competències que té atribuïdes l’Àrea de Cultura i Ciutadania.
2. Activitats subvencionades: Els programes, projectes i activitats objecte de subvenció
seran les relacionades amb activitats de caràcter cultural, lúdic i cívic, que suposin un
complement a les competències que té atribuïdes l’Àrea de Cultura i Ciutadania, que tinguin
més incidència en el foment i la promoció de la cultura a la ciutat, i que s’emmarquin en els
següents programes:
2.1 Organització d’activitats de cultura tradicional i popular en el marc de les Festes de
Maig.
2.2 Organització i suport d’activitats culturals de les entitats culturals de Badalona.
2.3 Organització i suport a activitats que afavoreixin la integració i la interacció amb altres
ciutadans que procedeixin d’altres comunitats autònomes.
3. Criteris de valoració. Els criteris que es tindran en compte per tal d’atorgar ajuts a les
propostes presentades seran els següents:
3.1.Projectes que siguin coherents amb els criteris propis de l’Àrea de Cultura i Ciutadania, i
que tinguin incidència en el foment i la promoció de la cultura a la ciutat.
3.2 Es tindran en compte les actuacions que es dirigeixen al conjunt de la ciutadania i en el
marc de les Festes de Maig.
3.3 Es tindran en compte les actuacions de caràcter cultural en relació al calendari festiu,
costums i pràctiques de l’entitat sol·licitant.
3.4. La viabilitat tècnica, econòmica, material i de recursos humans del projecte o activitats
proposades.
3.5. El autofinançament de l’entitat sol·licitant.
3.6. El caràcter innovador de l’activitat.
Les subvencions aniran amb càrrec a la partida pressupostaria 331-3340-48906
(subvencions convocatòria entitats) del pressupost municipal de l’any 2013, en pròrroga del
de 2012, i dotada d’un total de 50.000 EUR.”
SEGON.- Sotmetre a informació pública, per termini de vint dies, les Bases aprovades a
l’apartat anterior, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i
web municipal així com a un diari de la premsa local.
Una referència d’aquest anunci s’haurà d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
TERCER.- Advertir que en el cas que no es presentin al·legacions en el termini anunciat
les presents bases esdevindran aprovades definitivament.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 18, dels grups municipals del Partit Popular, Convergència i Unió, Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
Abstencions: 9, del grup municipal Socialista.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
6 AP-2013/2566 DICTAMEN. Aprovar la minuta per modificar el conveni subscrit entre
l'Ajuntament i el Departament d'Interior de la Generalitat de 02/07/2009, en relació al
cos de bombers voluntaris, per tal d'adaptar el seu annex 1er al material efectivament
lliurat.
Identificació de l’Acord
Expedient Conveni de col·laboració en relació al cos de bombers voluntaris entre
l’Ajuntament de Badalona i el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
Assumpte Aprovació de la minuta que adapta l’annex 1 del conveni subscrit en data
02/07/2009 a la cessió de material efectivament lliurat
Òrgan que resol Ajuntament Ple
Caràcter Exhaureix la via administrativa
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Interessats Departament responsable de bombers de la Generalitat de Catalunya
Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament va adoptar en data 26/05/2009 un acord mitjançant el qual es
va aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Badalona en relació al cos de bombers voluntaris
2. Es va subscriure el conveni esmentat en el paràgraf anterior entre els representants
d’ambdues administracions en data 02/07/2009.
3. La clàusula tercera del conveni disposava el següent (transcripció de manera literal):
“L’Ajuntament de Badalona cedeix a la Generalitat el material que consta a l’annex 1
d’aquest conveni de manera gratuïta, per tal que siguin destinats a la prestació del
servei de prevenció, extinció i salvaments, i l’ús transitori i gratuït dels espais situats a
les dependències de la Guàrdia Urbana en el Turó d’en Caritg, especificats en l’annex
2.
La Direcció General de Prevenció, Extinció i Salvaments es compromet a endegar el
procediment establert en la legislació vigent per tal que la Generalitat de Catalunya
accepti els béns esmentats.”
4. L’annex 1 del conveni contenia la relació dels vehicles i del material del cos de
bombers objecte de cessió per part d’aquest Ajuntament a la Generalitat.
Constaven els següents vehicles, entre d’altres:
RENAULT 220/14
matrícula 7117 DLV
Tipus BFP
PEGASO EKUS
matrícula B 9499 MS
5. Un cop contrastades aquestes dades i la documentació es va advertir:
En relació amb el primer dels vehicles: Que la matrícula correcta del mateix era 7116
DLV. Per tant, es va concloure l’existència d’una errada material en la transcripció de
les dades del mateix cosa que va fer necessària la seva correcció a fi de facilitar els
tràmits procedimentals necessaris davant de la Direcció General de Trànsit.
En relació amb el segon dels vehicles: El vehicle PEGASO EKUS matrícula B-9499-MS
va resultar inclòs en l’annex 1 del conveni en lloc del vehicle MITSUBISHI L-200
matrícula B-8323-TJ.
6. L’Alcalde va dictar una Resolució en data 26/01/2011 corregint l’errada detectada.
En aquest mateix sentit, l’Ajuntament el Ple va adoptar un Acord en data 29/03/2011.
En aquest Acord es donava compte de la Resolució esmentada i s’aprovava la
subsanació d’errades que constaven a la relació de vehicles de bombers voluntaris
cedits a la Generalitat.
7. La Generalitat de Catalunya va sol·licitar la modificació del conveni de col·laboració
subscrit en data 02/07/2009 entre el Departament responsable de bombers de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badalona.
La minuta proposada s’incorpora com a annex a aquesta proposta d’Acord.
L’objectiu d’aquesta modificació és adaptar l’annex 1 del conveni signat a la cessió de
material efectivament lliurat per tal de continuar el procediment establert en la legislació
vigent per l’acceptació dels béns esmentats.
Fonaments de Dret
1. Els serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments tutelen béns jurídics tan
fonamentals com la vida, la integritat física o béns de la població, el medi ambient i
d’altres béns jurídics amb els quals les dues Administracions signants s’hi troben
fermament compromeses.
2. L’increment del risc originat pel desenvolupament de la societat contemporània i la
necessitat de dotar els serveis d’extinció d’incendis dels mitjans tècnics necessaris ha
exigit l’establiment d’una organització que garanteixi un àmbit territorial suficient de
prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis de manera que pugui actuar
amb la mateixa eficàcia en tots els llocs del territori català.
3. La prestació del servei de prevenció i extinció d’incendis és una competència pròpia
dels municipis, d’acord amb el que estableixen la LBRL, el Decret legislatiu 2/2003, de
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28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya
i la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i
extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya.
Per la seva banda, la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya disposa:
• al seu article 132.1 que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en
matèria de protecció civil (que inclou la direcció i la coordinació dels serveis de
prevenció i extinció d’incendis), sens perjudici de les facultats dels governs locals en
aquesta matèria
• al seu article 84.2.f que els governs locals de Catalunya tenen competències
pròpies sobre la protecció civil i la prevenció d’incendis
Concretament, la LBRL i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, determinen que el servei
de prevenció i extinció d’incendis és de prestació obligatòria pels municipis de més de
20.000 habitants, amb possible dispensa, cas en el qual n’assumeixen la prestació dels
serveis de prevenció i extinció d’incendis de la Generalitat.
1. Pel conveni s’estableix una cooperació consensual entre ens locals o entre aquest i
altres administracions públiques per a la prestació de serveis o per al desenvolupament
de les competències legalment atribuïdes en la satisfacció dels quals tinguin un interès
comú, d’acord amb el que preveuen els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS).
Els convenis inter-administratius tenen caràcter voluntari i base negocial i es regulen
per les seves pròpies clàusules, per la legislació comuna de règim local i sectorial, si
s’escau, i subsidiàriament per les normes de contractació administrativa, i si tenen per
objecte la delegació o assignació de funcions administratives es regeixen per les
normes reguladores de les corresponents competències i, en tot cas, per les relatives a
les relacions inter-administratives.
2. Les Administracions Públiques tenen el deure de prestar-se la cooperació i
assistència actives que les altres administracions els puguin sol·licitar per l’exercici
eficaç de les seves competències, emprant la formalització de convenis de
col·laboració, conforme el que preveuen els articles 4.1.d de la LRJPAC, els articles 10,
55.d i 57 de la LBRL, i l’article 144 c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
3. Els convenis de col·laboració resten fora de l’àmbit de la legislació de contractes
sens perjudici que li siguin d’aplicació els seus principis per resoldre els dubtes i
llacunes que es puguin plantejar, atenent la seva naturalesa jurídica administrativa,
conforme
amb el què preveu l’article 4.1.c del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre,
que va aprovar el Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic
4. No es requereix l’informe favorable de la Intervenció General previst en els articles
214 i següents del LRHL en la mesura en que no comporta una despesa econòmica
l’aprovació de la modificació del conveni subscrit en data 02/07/2009 en relació al cos
de bombers voluntaris entre l’Ajuntament de Badalona i el Departament responsable de
bombers de la Generalitat de Catalunya per adaptar l’annex 1 a la cessió de material
efectivament lliurat.
5. L’Ajuntament Ple és l’òrgan competent per l’aprovació de l’acord que conté la minuta
que modifica el conveni subscrit en data 02/07/2009 en relació al cos de bombers
voluntaris entre l’Ajuntament de Badalona i el Departament responsable de bombers de
la Generalitat de Catalunya per adaptar l’annex 1 a la cessó de material efectivament
lliurat, ja que va ser l’òrgan que, en data 26/05/2009, va aprovar la minuta del conveni
de referència, restant sota la mateixa competència, cabalment, l’aprovació dels acords
relatius a les vicissituds de modificació o extinció d’aquest.
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6. Les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a
instància dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques existents en els
seus actes, de conformitat amb el que disposa l’article 105.2 de la LRJPAC.
Proposta d’Acord
En conseqüència, i d’acord amb l’anteriorment exposat als antecedents de fet i als
fonaments de Dret, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que
l’Ajuntament Ple, adopti la següent proposta i la converteixi en Acord:
PRIMER.- APROVAR la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Badalona i el Departament responsable de bombers de la Generalitat de Catalunya en
relació al cos de bombers voluntaris que adapta l’annex 1 del conveni subscrit en data
02/07/2009 a la cessió de material efectivament lliurat, d’acord amb el que es disposa a la
part dispositiva del present Acord i que es dóna per reproduït en aquesta part a tots els
efectes legals.
SEGON.- PROCEDIR, en conseqüència, a la signatura de la modificació del conveni per
part de l’Alcalde de Badalona.
TERCER.- NOTIFICAR el present Acord al Departament responsable de bombers de la
Generalitat de Catalunya.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE BADALONA PER A LA
MODIFICACIÓ DE L’ANNEX 1 DEL CONVENI SIGNAT ENTRE AMBDUES PARTS EL 2
DE JULIOL DE 2009
PARTS QUE INTERVENEN
D’una part, el senyor Xavier Gibert i Espier, secretari general del Departament d’Interior,
que actua en nom i representació d’aquest departament per delegació del conseller
d’Interior, en virtut de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de
competències del conseller d’Interior en el secretari general del Departament d’Interior
(DOGC núm. 5802, de 24 de gener de 2011)
I d’una altra, l’il·lustríssim senyor Xavier García Albiol, alcalde de l’Excm. Ajuntament de
Badalona, en representació de l’esmentada corporació local, de conformitat amb l’article
21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; assistit pel
Sr. Albert Müller i Valentí, Secretari General Acc. de l'Ajuntament de Badalona (per
Resolució de 24/09/2012), com a fedatari públic, en ús de les facultats conferides per
l’article 92.3 a) del text legal abans esmentat.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest
conveni, i
MANIFESTEN
Primer. Que en data 2 de juliol de 2009 se signa un conveni de col·laboració entre el
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Badalona en relació amb el cos de bombers voluntaris
d’aquesta localitat. L’objecte d’aquest conveni és establir el marc per a la incorporació
dels membres del cos de bombers voluntaris de l’Ajuntament de Badalona i dels seus
mitjans materials en el cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, així
com aprofundir en la col·laboració entre les parts per tal de millorar la prestació del servei
de prevenció i extinció d’incendis i salvaments en el municipi de Badalona i la seva àrea
d’influència.
Segon. Que, d’acord amb la clàusula tercera del conveni esmentat en el manifest
anterior, l’Ajuntament de Badalona cedeix gratuïtament a la Generalitat de Catalunya el
material, ubicat en el municipi de Badalona, que consta a l’Annex 1 per tal que sigui
destinat a la prestació del servei de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.
Tercer. Que ambdues parts han detectat la necessitat de modificar l’Annex 1 (“Relació de
vehicles i material del cos de bombers”) del citat conveni per tal d’ajustar-lo al material
efectivament lliurat per l’Ajuntament de Badalona i rebut per la Generalitat de Catalunya.
Per aquest motiu, les dues parts, en la representació que exerceixen, formalitzen aquest
conveni de col·laboració d’acord amb les següents,
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CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni
El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badalona
acorden modificar l’Annex 1 (relatiu a la relació de vehicles i material ubicat al municipi
de Badalona i cedit gratuïtament a la Generalitat per a la prestació del servei de
prevenció, extinció d’incendis i salvaments) del conveni de col·laboració esmentat en el
manifest primer d’aquest conveni, signat entre ambdues parts el 2 de juliol de 2009, la
qual quedarà redactada de la següent manera:
“ANNEX 1
RELACIÓ DE VEHICLES I MATERIAL
VEHICLES
MARCA

MATRÍCULA

TIPUS

OPEL MOVANO
MERCEDES BENZ
NISSAN TRADE
MAN 14/224
RENAULT 220/14
MITSUBISHI L-200

9794BRZ
B-9620-ST
B-6840-UH
5372BNN
7116DLV
B-8323-TJ

AMB
CCA
FSV
BUP
BFP
UPC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

”
MATERIAL
1 equip de Soldadura elèctrica: EINHELL Compact-210ª, 220/380V III+N
1 desfibril·lador aut. HEARTSTART 4000
1 respirador OXYLOG 1000-DRAGER, amb tràquea i ambú
1 bomba de buit LAERDAL (12 V) 1 motobomba 10.000 l/h
1 motobomba 30.000 l/h
1 motobomba 60.000 l/h
1 electrobomba petita
3 manegots Ø 70 storz
2 pinyes Ø 70 storz
12 bidons escumogen 25 l multiexpansió
1 caixa amb 4 focus portàtils 500W
1 motobomba mitjana (dotació del BUP)
• 1 equip excarceració holmatro (combinada + grup -dotació del BUP)
• 1 cizalla holmatro
• 1 talla pedals holmatro
1 obre-portes holmatro
1 ventilador de pressió positiva (dotació BUP )
5 generadors elèctrics
4 manegots Ø 110 storz
1 compressor ampolles submarinisme
2 pinyes Ø 110 storz
1 equip escarceració Nike (eina combinada i motor)
1 explosímetre digital MSA
1 puntal
2 ampolles subaquàtiques 12 l
2 ampolles subaquàtiques 18
6 emissores motorola (1 per vehicle )
4 portàtils motorola
Material dotació vehicles
NISSAN TRADE B-6840-UH
- 1 equip alta pressió Lombardini 50 bars amb dipòsit 300 l
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MAN 5372-BNN
- Grillets varis
- Eslingues
- Cordes
- Ganxo elèctric
- Tràctel
- 4 espatlleres amb ampolles ferro
- 1 espatllera amb ampolla de composite
- 2 ampolles petites rescat amb màscara
- Extintor de pols
- Escala de ganxos
- Escala colissa
- Bitxero
- 4 manegots 100
- 3 manegots 70
- 2 escombres
- Vàlvula de clapeta
- Muleta
- Claus de serveis vàries
- Mall
- 2 pics
- Pic petit
- Pota de cabra
- Cisalla
- Pala
- Caixa d’eines
- Xerricana 5 l.
- 4 ampolles aire ferro
- 3 cons
- Sac de sepiolita
- Pinya 70
- Pinya de 100
- 2 bidons escumogen
- 7 mànegues 70
- 8 mànegues de 45
- 9 mànegues de 25
- 2 premesclador alta
- Premesclador de mitja
- Premesclador de baixa
- Bifurcació 70/70
- 3 reduccions
- Acortinador 70
RENAULT 7116-DLV
• Matalàs de buit
• 2 rodets mànegues 25
• 4 motxilles forestals amb mànegues
• 4 manegots de 100
• 2 manegots de 70
• Pinya 70
• Bitxero
• Rodet emergència amb llança
• Turbo bomba
• Pinya 100
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• Bifurcació bomba
• 5 mànegues 70
• 4 mànegues 45
• 6 mànegues 25
• Bifurcació 70/45
• 2 bifurcacions 45/25
• Corda
• Claus serveis varis
• Propack
• Muleta
• 2 reduccions 70/25
• Rasclet
• Pota de cabra
• 2 pales
• Pic gran
• Pic petit
• Mall
• Motoserra Mac 335
• Xerricana
• Caixa d’eines
• 2 cons
• Escombra
• Extintor CO2
• Sac de sepiolita
• Eslinga
• Fernokit
• Material mèdic
• 4 espatlleres ampolles de ferro
• 2 ampolles petites rescat amb màscara”
Segona. El present conveni de modificació no comporta cap despesa addicional per al
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
Tercera. El present conveni entra en vigor en el moment de la seva signatura.
No obstant això, es podrà rescindir per alguna de les causes següents:
a)
El mutu acord de les parts manifestat per escrit.
b)
La impossibilitat sobrevinguda per desenvolupar les activitats que constitueixen
l’objecte.
c)
Per denúncia d’una de les parts en cas d’incompliment per l’altra de les obligacions
pactades en aquest acord.
Quarta. Aquest conveni té una naturalesa administrativa, per la qual cosa, d’acord amb el
que disposa l’article 10.1 g de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, les qüestions litigioses que es plantegin arran de la seva
execució i que no es puguin resoldre per acord de les parts se sotmetran al coneixement
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
I, com a prova de conformitat i acceptació, signen aquest conveni, per duplicat i a un sol
efecte, en el lloc i data indicats:
Barcelona,
El Conseller d’Interior Xavier Gibert i Espier, L’Alcalde de Badalona Xavier García Albiol
Secretari General del Departament d’Interior Secretari General Acc. Ajuntament de
Badalona (per Resolució de 24/09/2012) Albert Müller i Valentí
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
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7 Proposicions urgents.
AP-2013/2571 DICTAMEN. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla de
millora urbana del nucli històric de Dalt de la Vila en l'àmbit del polígon d'actuació
número 1, carrer Pujol.
Per part de Planejament Urbanístic s’instrueix l’expedient administratiu que té per objecte
tramitar l’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla de Millora Urbana del nucli
històric de Dalt de la Vila en l’àmbit del polígon d’actuació núm. 1 “carrer Pujol” de
Badalona.
En data 14 de març de 2013 la cap del Servei d’Ordenació del Territori, ha emès un informe
tècnic que reproduït literalment diu:
«Es presenta per a la seva aprovació provisional la Modificació puntual del Pla de millora
urbana del nucli històric de Dalt de la Vila en l’àmbit del Polígon d’actuació número 1 "carrer
Pujol".
Antecedents
La Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de juliol de 2012, va aprovar amb caràcter
inicial la Modificació puntual del Pla de millora urbana del nucli històric de Dalt de la Vila en
l’àmbit del Polígon d’actuació número 1 "carrer Pujol". L’esmentat acord es va publicar al
diari El Periódico en data 27 d’agost de 2012 i al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en data 27 d’agost de 2012.
Objecte
La Modificació puntual del Pla de millora urbana del nucli històric de Dalt de la Vila en
l’àmbit del Polígon d’actuació número 1 "carrer Pujol" es planteja amb l’objectiu de
preservar l’estructura parcel·lària existent del front edificat del carrer d’en Fluvià, prioritzant
la reurbanització del viari existent, mantenint la idea definida al PMU vigent d’adequar els
recorreguts de vianants a través del barri, amb estratègies de pacificació de trànsit i zones
de trànsit restringit.
Àmbit del sector de planejament
Els terrenys inclosos en la Modificació puntual del PMU del nucli històric de Dalt de la Vila
defineixen un sector de planejament que comprèn els sòls de domini i ús públic del carrer
d’en Pujol i les finques de titularitat privada amb front al carrer d’en Fluvià núm. 21, els patis
de les finques amb front al carrer d’en Fluvià núm. 23-25 i les finques amb front al carrer
d’en Pujol núm. 2 i 36, amb una superfície total de 4.315 m².
Iniciativa
La Modificació puntual del PMU del nucli històric de Dalt de la Vila es formula per iniciativa
pública de l’Ajuntament de Badalona.
Planejament vigent
Els antecedents del planejament urbanístic d’aplicació al sector són els següents:
Planejament general
•
Pla General Metropolità.
Data aprovació: 14/07/1976. Data publicació: 19/07/1976.
•
Modificació del Pla General Metropolità a Dalt de la Vila.
Data aprovació: 12/06/1979. Data publicació: 07/08/1979.
Planejament derivat
•
Pla de millora urbana del nucli històric de Dalt de la Vila.
Data aprovació: 3/12/2009. Data publicació: 17/12/2009.
•
Pla especial de Protecció del Patrimoni. Catàleg normatiu d’edificis i conjunts urbans:
- Fitxa B-3: Subsòl de la ciutat romana de Baetulo.
- Fitxa G-1: Conjunt vuitcentista del carrer Pujol.
- Fitxa G-11: Conjunt de cases. carrer Fluvià.
Data aprovació: 27/10/1984. Data publicació: 29/10/1984.
Planejament territorial i sectorial amb incidència en l’àmbit del pla
El sector de planejament es troba dins l’àmbit del Jaciment de la ciutat romana de
Baetulo, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), per acord del Govern de la
Generalitat de data 07/11/1995 (DOGC 22/12/1995 - BOE 08/01/1996).
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Classificació, qualificacions urbanístiques i gestió
Els terrenys inclosos en l’àmbit de la Modificació puntual del PMU del nucli històric de Dalt
de la Vila estan classificats com a sòl urbà.
Una part dels terrenys inclosos en l’àmbit del sector, amb una superfície de 184 m² i 1.933
m², estan qualificats de sistema viari (clau 5) i sistema viari de vianants (clau 5v)
respectivament. L’altra part dels terrenys inclosos en l’àmbit del sector, de 2.198,00 m² de
superfície, estan qualificats com a zona de cases alineades a carrer (clau 12b).
Les finques de titularitat privada incloses en l’àmbit de la Modificació puntual del PMU del
nucli històric de Dalt de la Vila es troben dins l’àmbit del Polígon d’actuació núm. 1 “carrer
Pujol”, a executar mitjançant el sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació
bàsica.
Descripció de la proposta
La proposta de Modificació puntual del PMU s’articula en funció de dos criteris.
El primer criteri, consistent en preservar l’estructura parcel·lària existent del front edificat del
carrer d’en Fluvià, comporta la supressió del vial de connexió entre el carrer d’en Fluvià i el
carrer d’en Pujol.
El carrer d’en Fluvià presenta un conjunt de cases que, en el seu tram superior, té un alt
nivell de coherència i respon a una tipologia tradicional que constitueix un dels valors del
nucli històric, la qual cosa està reconeguda per la inclusió de nombrosos edificis en el llistat
d’elements protegits del Catàleg de Patrimoni vigent. L’obertura del carreró entre els carrers
Fluvià i Lladó-Pujol comportaria l’enderrocament d’un habitatge escaient del barri i que es
troba en bon estat de conservació.
El segon criteri, que consisteix en potenciar la reurbanització del viari existent, mantenint la
idea definida al planejament vigent d’adequar els recorreguts de vianants a través del barri,
amb estratègies de pacificació de trànsit i zones de trànsit restringit, tractant de conservar i
adaptar aquests vials el màxim possible per tal de millorar l’accessibilitat.
Així doncs, la proposta que recull la Modificació puntual del PMU del nucli històric de Dalt
de la Vila comporta la supressió del tram del vial de vianants entre el carrer d’en Pujol i el
carrer d’en Lladó i el corresponent ajust de l’ordenació volumètrica de les edificacions
prevista al planejament vigent.
La nova ordenació volumètrica planteja mantenir l’edifici existent de PB+1 situat al carrer
d’en Fluvià 21 i dues cases entre mitgeres i un edifici de nova creació amb front al carrer
d’en Pujol, de PB+1 i PB+2 respectivament.
Tanmateix, la proposta comporta la urbanització del tram del carrer d’en Pujol pendent de
cessió i la reurbanització del tram del carrer d’en Pujol ja en servei.
Per garantir el repartiment de beneficis i càrregues, la cessió dels sòls destinats a sistemes
i l’execució de les obres d’urbanització i reurbanització, es defineix un polígon d’actuació a
executar pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica que inclou les
parcel·les privades i un àmbit de reurbanització associat al polígon d’actuació, que inclou
els sòls de domini i ús públic que s’han de reurbanitzar.
El tipus d’ordenació i les condicions d’edificació que es proposen són els següents:
Tipus d’ordenació: segons alineacions a vial
Sostre edificable màxim: 3.178 m²
Nombre de plantes edifici existent carrer d’en Fluvià 21: PB+1
Nombre de plantes cases entre mitgeres carrer d’en Pujol: PB+1
Nombre de plantes “edifici I” carrer d’en Pujol: PB+2
Atenent als valors mediambientals i naturals, a la seva dimensió i característiques i per que
contribueixen a l’esponjament de la trama urbana, es proposa preservar l’espai que ocupen
els elements de vegetació existents a la parcel·la situada al carrer d’en Pujol núm. 2.
Aquest espai qualificat pel planejament vigent de zona de cases alineades a carrer (clau
12b), es qualifica de zona de verd privat protegit (clau 8a).
Sol·licitud d’informe als organismes afectats
D’acord amb l’article 85.5 del TRLU s’ha sol·licitat informe als següents organismes afectats
per raó de llurs competències sectorials:
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Data
sortida
Departament de Territori i Sostenibilitat (ATM) 28/11/2012
Departament de Cultura
24/08/2012
ORGANISME

Data
recepció
30/11/2012
27/08/2012

Data resposta
29/01/2013
-

En data 29 de gener de 2013 s’ha rebut l’informe emès per l'Autoritat del Transport
Metropolità, en resposta a la sol·licitud efectuada en data 28 de novembre de 2012, on
s’especifica que no s’albira que hi hagi cap modificació significativa de la mobilitat generada
en l’àmbit de planejament, per la qual cosa es considera que l’ATM no ha d’emetre informe
en el tràmit actual.
Respecte a la sol·licitud d’informe preceptiu al Departament de Cultura efectuada en data
27 d’agost de 2012, d’acord amb l’article 6 del Decret 276/2005, de 27 de desembre de les
Comissions Territorials de Patrimoni Cultural i atès que a data 8 de febrer de 2013 no s’ha
rebut resposta, es considera favorable per manca de resolució expressa.
Així mateix, a la sessió de la Comissió Tècnica Assessora del Patrimoni Arquitectònic i
Cultural de Badalona de data 11 de desembre, es va informar favorablement la proposta de
Modificació puntual del Pla de millora urbana del nucli històric de Dalt de la Vila en l’àmbit
del Polígon d’actuació número 1.
Informació pública
Dins del període d’informació pública s’han presentat un total de nou al·legacions a la
Modificació puntual del Pla de millora urbana del nucli històric de Dalt de la Vila en l’àmbit
del Polígon d’actuació número 1. Les al·legacions presentades són les següents:
Al·legació número 1
NÚM.

AL·LEGANT

1

Gabriel H. Tafalla,
President de l'Associació de veïns de Dalt de la Vila
Jordi Casas Gil,
Carrer Pujol 19, baixos. BADALONA 08911
Margarita Cartagena i Valls,
Carrer d'en Pujol 19, baixos. BADALONA 08911
Isabel Brugué Aliu,
Carrer de Quintana Alta, 53 1er B. BADALONA
08911
en nom propi i en representació de 124 ciutadans
més

Data
recepció
24/09/2012

Núm.
Registre
29967

18/10/2012

32339

18/10/2012

32338

19/10/2012

32591

EXPOSA:
Que a la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona hi figura l’aprovació inicial per la Junta de
Govern de 27/07/2012 de la Modificació puntual del PMU del nucli històric de Dalt de la Vila
en l’àmbit del Polígon d’actuació número 1 “carrer Pujol” (número d’expedient 15/A8-12),
així com les dates de publicació al BOPB i El Periódico.
Que l’esmentat document modifica el Pla de millora urbana del nucli històric Dalt de la Vila
(2008-09), en l’àmbit del Polígon d’Actuació PAA 1.
Que el planejament vigent que es pretén modificar va ser el resultat d’un llarg conflicte que
es va resoldre amb un pacte final entre Ajuntament i veïns, pacte que es va formalitzar en
un document públic: el Pla de millora urbana del nucli històric Dalt de la Vila que es vol
modificar ara.
Que l’Associació de Veïns del Dalt de la Vila va ser informada de la proposta municipal a la
reunió del Grup de seguiment i consulta tècnic i veïnal del nucli històric de Dalt de la Vila de
19/07/2012, en la que aquesta manifestà no estar d’acord amb la majoria de les
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modificacions que es volen introduir, i que l’Ajuntament –de tirar endavant aquesta mesuraestaria incomplint els seus compromisos.
Que, en data 23/07/2012, l’Associació de Veïns va presentar al Registre Municipal una
instància demanant “que es retiri de l’agenda municipal l’aprovació inicial de la modificació
puntual del Pla de millora urbana del nucli històric Dalt de la Vila, i que aquest document
sigui retornat al departament corresponent per la seva reelaboració conforme als acords
que van donar lloc al planejament vigent.”
Que l’Associació de Veïns constata amb una fonda decepció que la “consulta” va ser
endebades. La desconsideració municipal d’aprovar inicialment l’esmentada Modificació
puntual… etc., només vuit dies després de comunicada, sense cap intent d’aproximar
postures en un exercici que mereix el qualificatiu de “fet consumat”.
Que, finalment, l’Associació de Veïns assenyala la facilitat amb que s’introdueixen
unilateralment canvis en els compromisos assolits anteriorment per l’Administració local
amb els ciutadans: formalitzats en el PMU del 2008 (Text Refós del 2009), es modifiquen el
2012. Això no pot sinó general una inseguretat moral en la fiabilitat i fermesa dels
compromisos i posa en qüestió la confiança que ha d’existir entre els ciutadans i
l’Ajuntament que els representa.
PER LA QUAL COSA, DEMANA:
Que es revoqui per la Junta de Govern l’aprovació inicial de la Modificació puntual del PMU
del nucli històric de Dalt de la Vila en l’àmbit del Polígon d’actuació número 1 “carrer Pujol”,
i que aquest document sigui retornat al departament corresponent per la seva reelaboració
conforme als acords que van donar lloc al planejament vigent i amb la conformitat de
l’Associació de Veïns del Dalt de la Vila.
Respecte a aquesta al·legació cal dir que el Text refós del Pla de millora urbana del nucli
històric de Dalt de la Vila, aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona en data 3 de desembre de 2009, es va tornar a exposar a
informació pública en el període comprès entre els dies 8 d’agost i 8 d’octubre de 2009, per
donar compliment a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de data 2
d’abril de 2009.
Dins d’aquest nou període d’informació pública, Jordi Casas Gil, president de l’Associació
de veïns Dalt la Vila, va presentar dos escrits d’al·legacions on sol·licitava suprimir
l’obertura del vial de connexió entre el carrer d’en Fluvià i el carrer d’en Pujol:
La nova obertura vial estaria en contradicció amb la voluntat de conservació de l’estructura
urbana que s’expressa en el mateix PMU, així com amb allò que es recomana en l’Estudi,
diagnosi i propostes d’actuació per a la revitalització del Nucli Històric de Dalt de la Vila,
encarregat per l’Ajuntament.
Segons l’informe redactat pel mateix equip tècnic que van elaborar l’Estudi, diagnosi i
propostes d’actuació per la revitalització del nucli històric del Dalt la Vila de Badalona i que
adjuntem en aquesta al·legació, l’obertura d’aquest nou vial contradiu les conclusions de
l’estudi encarregat pel mateix ajuntament modificant la trama urbana actual.
Sí que ho estaria, en canvi, des d’un punt de vista de ciutat, per tal d’establir un itinerari
entre el Centre, Dalt de la Vila i Bufalà. Però aquest possible propòsit es compadeix
malament amb la manca de posicionament de l’Ajuntament en el sentit de pressionar a la
Generalitat de Catalunya perquè remodeli totalment i urgent l’actual autopista C-31 (o A19), nafra oberta al teixit urbà i barrera entre barris, que es justament el major impediment
per a aquesta connexió. o, en un grau més immediat, tampoc s’avé gens a l’insuficient
qualitat del servei de l’ascensor que permet accedir des del carrer St. Felip i d’en Roses a la
passera sobre l’autopista.
D’altra banda, no s’aportaria cap benefici substancial a la mobilitat, ja que només escurça
en 75 metres (o sigui, un minut) el recorregut actual entre els carrers Barberà-Fluvià i
Lladó-Pujol.
El carrer Fluvià presenta un conjunt de cases que, en el seu tram superior, té un alt nivell
de coherència i respon a una tipologia tradicional que constitueix un del valors del nucli
històric, la qual cosa esta reconeguda per la inclusió de nombrosos edificis en el llistat
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d’elements protegits del Catàleg de Patrimoni vigent. L’obertura del carreró entre els carrers
Fluvià i Lladó-Pujol comportaria l’enderrocament d’un habitatge escaient del barri i que es
troba en bon estat de conservació.
Per tant, amb els objectius de preservar l’estructura parcel·lària existent del front edificat del
carrer d’en Fluvià i potenciar la reurbanització del viari existent que es planteja a la
Modificació puntual del PMU, s’ha reconsiderat la supressió del vial de connexió entre el
carrer d’en Fluvià i el carrer d’en Pujol, sol·licitada per l’Associació de veïns de Dalt de la
Vila a les al·legacions presentades en la tramitació del PMU aprovat definitivament a l’any
2009.
Per tot l’exposat, es desestima l’al·legació número 1.
Al·legació número 2
NÚM.

AL·LEGANT

2

Gabriel H. Tafalla,
President de l'Associació de veïns de Dalt de la Vila
Jordi Casas Gil,
Carrer Pujol 19, baixos. BADALONA 08911
Margarita Cartagena i Valls,
Carrer d'en Pujol 19, baixos. BADALONA 08911
Isabel Brugué Aliu,
Carrer de Quintana Alta, 53 1er B. BADALONA
08911
en nom propi i en representació de 121 ciutadans
més

Data
recepció
24/09/2012

Núm.
registre
29971

18/10/2012

32344

18/10/2012

32347

19/10/2012

32589

CONSIDERACIONS RELATIVES A LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES.
Un element que juga un paper important en la configuració de la Proposta és l’existència de
restes arqueològiques en el subsòl del polígon PAA1, i –més concretament- a la parcel·la
ocupada pel denominat “edifici I”.
Davant de l’aparició d’aquestes restes hi caben quatre possibilitats:
1. Si les restes no tenen un valor prou interessant, procedir a descriure-les,
cartografiar-les, fotografiar-les, caracteritzar-les, etc i –a continuació- aixecar-les
i deixar la parcel·la lliure per a la seva utilització sense cap restricció.
2. Si les restes tenen un valor prou interessant, procedir a descriure-les,
cartografiar-les, fotografiar-les, caracteritzar-les, etc, i –a continuaciódesmuntar-les i traslladar-les a un magatzem per la seva reconstrucció o ús
alternatiu posterior, deixant la parcel·la lliure per a la seva utilització sense cap
restricció.
3. O bé, mantenir-les in situ, protegir-les de forma adient (recobriment per terres,
paviment o forjat sanitari, previ la interposició una làmina que asseguri la no
alteració per filtracions o contaminacions), deixant la parcel·la lliure per a la seva
utilització per sobre de la cota corresponent.
4. O bé, finalment, deixar un espai preparat per la seva visita i museïtzació, amb
una alçada suficient.
Les tres primeres opcions han de ser preses per l’autoritat competent, en aplicació de la
Llei 9/1993, de 30/09, de patrimoni cultural català, del Decret 78/2002, de 5 de març, del
reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic i demés normativa al
respecte. La seva aplicació està normada i l’informe dels arqueòlegs ha de determinar el
concepte jurídic indeterminat del seu valor històric real, independent d’altres consideracions
no científiques. I totes són possibles, sent possible invocar el precedent recent de les
troballes a la plaça de Pompeu Fabra on es van desmuntar les restes (fent ús de les
opcions 1 o 2).La quarta opció –museïtzació- no és obligatòria sinó opcional. Es pot adoptar
o no.
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Però prendre l’opció de museïtzar implica:
a) Dissenyar una política cultural debatuda i aprovada per les administracions.
Entenem que això no ha estat així a l’àmbit municipal i referit a l’àmbit del subsòl
del Dalt de la Vila.
b) Considerar les despeses de construcció de l’espai de reserva, les de preparació
per la visita i presentació de les restes i les de manteniment i operació posterior
(incloent les del personal destinat a la seva tutela o de guiatge de les visites).
Aquests costos no es poden ignorar ni pel que fa a la iniciativa privada que ha
d’assumir unes sobrecàrregues en la construcció ni pel que fa a les
administracions públiques que han de fer les adaptacions i preparacions
posteriors, el seu manteniment i el finançament de l’operació posterior. En cap
moment aquestes despeses s’han tingut en compte. (Cal recordar que al barri
existeixen, des de fa anys, les restes d’un teatre romà mortes de fàstic a l’espera
dels recursos necessaris per la seva museïtzació, en detriment de la propietat
privada i de la revitalització del barri?)
c) Considerar les conseqüències derivades de la decisió. En el cas de Proposta,
d) museïtzar significa aixecar una planta més d’edificació en una operació que es
recent ja d’una volumetria agressiva amb l’entorn immediat (les “casetes d’en
Pujol”) i amb el barri. L’administració té l’obligació de preservar dos béns
jurídics: les restes arqueològiques i l’estructura de nucli històric del Dalt de la
Vila. No pot actuar anant més enllà de l’obligada reserva de les restes
arqueològiques i ignorant els danys que es generen sobre la configuració
urbanística del Dalt de la Vila i la imatge urbana del carrer Pujol.
e) La qüestió temporal no és indiferent: museïtzar aquestes restes pot ajornar-se
indefinidament, però el mal fet al barri és immediat.
Cal fer esment que l’anterior Administració municipal va manifestar a aquesta Associació el
compromís solemne que no s’adoptaria cap decisió de museïtzació de restes arqueològics
que suposés un increment de les alçades de l’edificació, després de diversos precedents.
Exactament això és el que fa la Proposta, no per la via d’augmentar l’alçada edificable sinó
per l’artifici de situar la cota de referència de la planta baixa literalment “en el aire”.
PER LA QUAL COSA, DEMANA:
Que es revoqui per la Junta de govern l’aprovació inicial de la Modificació puntual del PMU
del nucli històric de Dalt de la vila en l’àmbit del Polígon d’actuació número 1 “carrer Pujol”,
que aquest document sigui retornat al departament corresponent per la seva reelaboració
conforme als criteris de respecte a la configuració del nucli històric del Dalt de la vila i amb
la conformitat de l’Associació de Veïns.
Que l’Ajuntament defineixi d’una vegada una política cultural referida a l’àmbit del subsòl
del Dalt de la Vila, en que s’estableixi com, quan, amb quines prioritats i amb quines
condicions derivades per l’edificació es procedirà a la museïtzació de restes del subsòl, i
quin serà el procediment reglat per determinar-lo, de forma que no sigui una decisió
oportunista presa per comissions o tècnics sense control ciutadà.
Que l’Ajuntament defineixi d’una vegada una política de previsions pressupostàries referida
a l’àmbit del subsòl del Dalt de la Vila, en que s’estableixi com es dotaran els necessaris
recursos per procedir a la museïtzació de restes del subsòl romà del Dalt de la Vila,
aixecant consultes –si fora escaient- a altres administracions amb capacitat de finançament.
Que l’Ajuntament apliqui en el cas de Modificació puntual del PMU del nucli històric de Dalt
de la Vila en l’àmbit del Polígon d’actuació número 1 “carrer Pujol” el principi que una
operació de museïtzació no pot generar resultats perjudicials per a l’estructura urbanística
del nucli històric de la ciutat. I, en particular, que en cap cas no es poden produir per aquest
motiu increments en l’alçada de les edificacions ni volumetries agressives o incoherents.
Respecte a aquesta al·legació cal dir que la definició de la política cultural referida a l’àmbit
del subsòl del Dalt de la Vila, en que s’estableixi com, quan, amb quines prioritats i amb
quines condicions derivades per l’edificació es procedirà a la museïtzació de restes del

Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 5 / 19-03-13 pag. 26
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

subsòl, no és objecte de resolució en el marc de la tramitació de la Modificació puntual del
Pla de millora urbana objecte de tramitació.
Tanmateix, cal dir que en data 22 de gener de 2007, el Museu de Badalona va emetre un
informe amb la valoració de les restes que s’han localitzar al solar número 36 del carrer de
Pujol, on s’especifica el següent:
Entre les restes documentades, destaquen per la seva importància, un conjunt format per
dos forns de producció de ceràmica, els únics fins el present localitzats a la ciutat, així com
una pastera i un dipòsit d’aigua en molt bon estat de conservació. Creiem que, atesa la
importància d’aquestes restes, sens dubte el projecte urbanístic haurà de preveure
incorporar-les per tal de deixar-les visibles i visitables amb tots els elements que aquest fet
comporta: espais d’accés i de recepció, lavabo i serveis, recorregut de visita en grup i
adequació per a minusvàlids, entre d’altres.
Així, doncs, creiem oportú informar que els resultats obtinguts fins a l’actualitat esdevenen
parcials a l’espera de poder procedir a l’excavació completa de la Unitat d'Actuació,
sobretot si es té en compte que la part que resta per excavar, que és el jardí de l’habitatge
del número 33 del carrer Fluvià, es troba adossada al Conducte d'Aigües roma que esta
situat sota el carrer Pujol i al qual s’accedeix actualment de manera provisional per una
tapa situada en la vorera sud del carrer, enfront del solar que parlem. No és gens aventurat
dir que l’excavació d’aquesta part del solar podria comportar l’aflorament d’un nou tram del
Conducte d’aigües, peça del tot excepcional dins el conjunt de la ciutat romana. D’altra
banda, es trobi o no la perllongació quan s’excavi, ben segur que la Unitat d'Actuació, cal
que incorpori la solució d’accessibilitat i de visitabilitat d’aquest element singular.
Respecte als ajustos de l’ordenació volumètrica que es plantegen a la Modificació puntual
del Pla de millora urbana, cal dir que no es justifiquen per una "operació de museïtzació",
sinó que es deriven de la reordenació de l’edificació que comporta la desafectació del vial
de connexió entre el carrer d’en Fluvià i el carrer d’en Pujol. Es considera que els ajustos de
l’ordenació volumètrica proposats, mantenen les característiques bàsiques de l’ordenació
prevista al planejament vigent i en cap cas, generen resultats perjudicials per a l’estructura
urbanística del nucli històric, ni produeixen increments en les alçades de les edificacions ni
volumetries agressives o incoherents.
Per tot l’exposat, es desestima l’al·legació número 2.
Al·legació número 3
NÚM.
3

AL·LEGANT
Gabriel H. Tafalla,
President de l'Associació de veïns de Dalt
de la Vila
Jordi Casas Gil,
Carrer Pujol 19, baixos. BADALONA
08911
Margarita Cartagena i Valls,
Carrer d'en Pujol 19, baixos. BADALONA
08911
Isabel Brugué Aliu,
Carrer de Quintana Alta, 53 1er B.
BADALONA 08911
en nom propi i en representació de 121
ciutadans més

Data recepció
24/09/2012

Núm. registre
29972

18/10/2012

32340

18/10/2012

32345

19/10/2012

32587

CONSIDERACIONS
El carrer Pujol té un caràcter molt singular: és un dels principals punts d’accés al barri del
Dalt de la Vila, juntament amb el carrer del Temple i el de Barcelona, amb orientacions NE,
SE i SO; el restants carrers (Fluvià, de la Costa, Sant Sebastià o Gaietà Soler són
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secundaris). És, també, un punt de canvi de trames urbanes, de pas d’una estructura
urbanística de “eixample a una de nucli històric, de carrers estrets, alçades moderades i
tipologies edificatòries diferents dels blocs de pisos.
Però, al mateix temps, és un dels punts més malmesos del barri, degut a la trinxera que
suposa el propi carrer, conseqüència d’una actuació maldestre de l’any 1975, quan es va
obrir el carrer sense cap respecte per -entre d’altres coses- l’estructura del barri.
Per aquesta raó, per tal de posar remei – en la mesura que amb aquesta eina es pugui – a
l’esguerro de l’obertura del carrer Pujol exigeix una urbanització molt ambiciosa i generosa.
No pot plantejar-se d’ofici com una urbanització més, amb els mateixos criteris d’altres
carrers menys estructurants. És cert que s’ha previst un mòdul de cost (€/m²) un 50%
superior a l’estàndard, però això és una xifra freda i no respon a un projecte concret.
Efectivament, cal considerar les característiques del carrer Pujol. I la primera qüestió que es
planteja és si ha de ser un carrer de trànsit rodat –com es considera habitualment-, un
carrer de vianants 5v, o uns jardins com preveia la Modificació del Pla General Metropolita
relativa a Dalt de la Vila de Badalona, aprovada l’11/06/1979 pel Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Caldria, per tant, disposar de
l’Estudi de Mobilitat de Badalona que l’Ajuntament està prometent des de fa quatre anys, i
que s’endarrereix sense una data precisa. O bé una peça separada d’aquest estudi, amb un
àmbit limitat al barri, cosa que l’Associació de Veïns ha demanat reiteradament, i
reiteradament se li ha negat des de l’Ajuntament.
Però si finalment s’optés per no eliminar el transit de vehicles pel carrer Pujol, això no vol
dir mantenir el carrer tal com està. Precisament la manera com s’hauria d’enfocar el
projecte urbanístic és a partir de la nova urbanització del carrer. El resultat de l’edificació
segurament seria diferent si es comences el projecte pel carrer. S’entén que s’ha de re
considerar tot, les amplades, les pendents, l’aparcament, els talussos, etc.
Finalment, es considera obligat que dins de la consideració global del tractament del vial o
espai verd de l’avui carrer Pujol, s’ha d’incorporar la recuperació del tram enderrocat de
l’aqüeducte a l’entrada del carrer Pujol/plaça Medicina, integrant les restes de l’aqüeducte
vell encara existents a ambdós cantons amb una reconstrucció si més no evocativa del
tram central enderrocat, marcant la frontera entre dos àrees urbanes de característiques
ben diferents.
PER LA QUAL COSA, DEMANA:
Que es revoqui per la Junta de Govern l’aprovació inicial de la Modificació puntual del PMU
del nucli històric de Dalt de la Vila en l’àmbit del Polígon d’actuació número 1 “carrer Pujol”,
i que aquest document sigui retornat al departament corresponent per la seva reelaboració
conforme a les consideracions exposades més amunt i amb la conformitat de l’Associació
de Veïns del Dalt de la Vila.
Que s’acceleri l’Estudi de Mobilitat, si més no per al Dalt de la Vila, per tal de prendre amb
criteris clars les decisions sobre el caràcter de l’espai denominat “carrer Pujol”.
Que, per tal d’aconseguir una solució que integri tots els elements (característiques del
“carrer”, tipus d’urbanització, volumetria i tipòloga de l’edificació, etc.) es convoqui un
concurs que abordi en conjunt la problemàtica de l’operació “PAA 1”.
Respecte a la sol·licitud d’accelerar l’Estudi de Mobilitat, si més no per al Dalt de la Vila, cal
dir que la Modificació puntual del Pla de millora urbana manté la qualificació de viari de
vianants (clau 5v) del carrer d’en Pujol, prevista al planejament vigent i, per tant, no altera
les decisions sobre el caràcter del seu espai que es puguin adoptar en la redacció del Pla
de Mobilitat Urbana de Badalona en tramitació.
Tanmateix, la definició de les característiques del carrer i del tipus d’urbanització, es
plantejaran en el moment de tramitar el corresponent projecte d’urbanització.
Per tot l’exposat, es desestima l’al·legació número 3.
Al·legació número 4
NÚM.

AL·LEGANT

Data
recepció

Núm.
registre
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4

Gabriel H. Tafalla,
24/09/2012
29969
President de l'Associació de veïns de Dalt de la
Vila
Jordi Casas Gil,
18/10/2012
32349
Carrer Pujol 19, baixos
Margarita Cartagena i Valls,
18/10/2012
32348
Carrer d'en Pujol 19, baixos. BADALONA 08911
Isabel Brugué Aliu,
19/10/2012
32590
Carrer de Quintana Alta, 53 1er B. BADALONA
08911
en nom propi i en representació de 123 ciutadans
més
1. CONSIDERACIONS RELATIVES A LA ZONIFICACIÓ.
1.1. La Proposta introdueix dos canvis de zonificació envers el PMU 2008-09.
- El carreró prolongació de Termes Romanes entre Fluvià i Lladó-Pujol, per enllaçar
amb Sant Josep i de Rosés passa de xarxa viària de vianants (clau 5v) a edificable en
règim de conservació del nucli històric (12b).
- L’espai en talús entre la plataforma de les “casetes d’en Pujol” i la vorada del carrer
Pujol, passa de zona de verd privat protegit (8a) en el PMU 2008-09, a una zona (8b)
no descrita ni reglamentada en la Proposta (ni tampoc en el PMU 2008-09). Es pot
anar a buscar una definició supletòria en el Pla General Metropolità, que el defineix
com a verd privat d’interès tradicional.
Aquest segon canvi no mereix cap tipus de justificació en la Proposta, la qual cosa –
conjuntament amb l’absència de definició i de regulació en l’àmbit del planejament- fa
que sigui impossible pronunciar-se.
1.2. Contràriament, la Proposta fa una operació singular en sòl edificable en règim
de conservació del nucli històric (12b), que és acumular tota la edificabilitat en una
parcel·la, alliberant d’altres que resten suposadament “no edificables”. Si es considera
el caràcter substantiu de les zones 12b es tracta de tota una contradicció en els propis
termes!
A part de la valoració d’aquesta proposta – la qual cosa es farà més endavant -, la
instrumentació d’aquesta no edificabilitat es redueix a una anotació “V” que <al plànol P.02
PROPOSTA. CONDICIONS D’EDIFICACIÓ s’assenyala amb (…) la lletra V els espais d’ús
privat que hauran de quedar lliures d’edificació i que hauran d’ésser tractats com a jardins.>
(Normes, article 14).
Semblaria més raonable – i donaria més seguretat jurídica – que aquesta parcel·la revés la
qualificació de zona de verd privat protegit (8a)?
2.
CONSIDERACIONS RELATIVES A “L’EDIFICI I” DEL CARRER D’EN PUJOL.
2.1 Respecte la cota de planta baixa
2.1.1.
Cal assenyalar, per seguir els raonaments següents, que el punt més alt del
carrer Pujol es troba una mica per sobre de la cota +26,20 (que correspon a l’inici de
les casetes d’en Pujol); mentre que el punt més baix està a la cota -+17,00 (a l’alçada
de l’embornal travesser).
Segons el PMU 2008-09 la cota de referència de la planta baixa es situava en el punt més
alt de l’edifici del carrer Pujol, a la cota -+24,20.
Aquesta cota venia justificada per la idea projectual de realitzar una plaça lleugerament
deprimida envers el carreró de les cases noucentistes de la banda nord del carrer Pujol,
una de les joies del Dalt de la Vila: Es tractava de retornar la morfologia del terreny a la
situació prèvia a l’obertura del carrer Pujol feta cap el 1975 des de la prepotència d’un
ajuntament franquista: aquest carrer es va obrir a les males, enviant una excavadora a
arrabassar els hortets de les casetes d’en Pujol, sense expropiacions ni miraments,
emparat per un planejament que els tribunals –més tard- van declarar nul; i allà va quedar
una trinxera oberta, una nafra en el teixit urbà del nucli històric.
Tanmateix, aquesta idea s’ha desestimat.
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2.1.2.
Abandonada la idea de la “plaça Pujol”, i mantinguda la traça actual del
carrer i també la planta edificable prevista al PMU 2008-09, calia anar a l’aplicació de
les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, “Normes aplicables a
l’edificació segons alineacions de vial”, que diu:
<Article 240. Regles sobre determinació d’alçades.
>1. Punt de referència per amidar l’alçada reguladora màxima:
>L’alçada s’amida de conformitat amb el que es disposa al número dos de l’article
anterior; la determinació del punt de referència o punt d’origen per a l’amidament de
l’alçada dependrà de la rasant del vial que serveixi de paràmetre regulador, i haurà
de subjectar-se a les regles següents:
>a. Si la rasant del carrer, presa a la línia de façana presenta una diferència de
nivells entre l’extrem de la façana de cota major i el centre d’aquesta de menys de
0,60 m, l’alçada reguladora màxima s’ha d’amidar al centre de la façana, a partir de
la rasant de la voravia en aquest punt.
>b. Si la diferència de nivells és major de 0,60 m. l’alçada reguladora màxima s’ha
d’amidar a partir d’un nivell situat a 0,60 m. per sota de la cota de l’extrem de la
línia de façana de cota major.
>c. Quan l’aplicació d’aquesta regla doni lloc al fet que, en determinats punts de la
façana, la rasant de la voravia se situï a més de 3 m. per dessota d’aquell punt
d’aplicació de l’altura reguladora, la façana s’haurà de dividir en els trams
necessaris per tal que això no s’esdevingui. A cada un dels trams, l’alçada
reguladora s’haurà d’amidar d’acord amb les regles anteriors, com si cada tram fos
façana independent.>
Segons això, l’edifici front al carrer Pujol restaria subdividit en dos trams d’igual llargada,
amb alçades esglaonades en 3 m, i de cotes de planta baixa -+23,60 i -+20,00.
En aquest supòsit, el primer tram d’edificació permetria mantenir les restes arqueològiques
(no excavades), però el segon tram no, ja que aquestes estan a una cota -+21,50.
2.1.3.
Si aquestes restes arqueològiques tenen un valor important –extrem sobre el
qual aquesta Associació no es pronuncia-, l’Ajuntament té varies opcions disponibles:
a) Mantenir l’edificació lineal del canto sud, “l’edifici I” en la terminòloga de la
Proposta, no esglaonada, amb una cota de planta baixa que respectés les restes.
Aquesta semblava la proposta per la qual s’inclinava la Proposta quan diu:
<Atesa la considerable pendent del carrer d’en Pujol i d’indubtable desig de
preservar les restes romanes trobades en l’Hort de Can Fluvià, la cota de referència
de Planta baixa s’estableix de forma que respecti la cota dels nivells romans, cota 1,00 respecte al terreny actual de l’hort;…> (Memòria, paràgraf 5, pàg. 10-11 del
document pdf).
Segons això, la cota de referència podria situar-se al nivell actual de la parcel·la
(amb -1 metre de protecció de les restes arqueològiques, la qual cosa suposaria –
segons el plànol “I.02 Topogràfic”- una cota tal com la -+22,50m.
Aquesta cota es situaria uns 2,10 m per sota de la de les plantes baixes
noucentistes del cantó nord del carrer Pujol (de +25,41 a +24,19, cota mitjana +24,60), la qual cosa implica que s’harmonitzaria força bé la diferència d’alçades
edificables (PB+1 pis al canto nord i PB+2 pisos al cantó sud).
Aquesta solució té l’inconvenient molt notable de situar “l’edifici I” enlairat
(literalment en l’aire) a l’extrem tocant la plaça de la Medicina, doncs la “planta
baixa”resta aixecada -5,50 m per sobre del carrer, generant per tant un sòcol cec
que ocultaria una “planta soterrani” que es podria qualificar de fantasmal.
b) Una altra opció possible és modificar la planta de l’edifici lineal del cantó sud,
acumulant tota l’edificació a la part alta del carrer i donant-li continuïtat envers
l’edificació del carrer Lladó, i fent dos trams esglaonats de cotes de planta baixa +25,40 ( com la part alta de les casetes d’en Pujol) i -+22,50, sempre respectant
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les restes. La part baixa de carrer Pujol es deixaria lliure d’edificació i amb les
runes (ja excavades) a la vista, encara que més altes que el carrer.
Aquesta solució mantindria l’harmonia de tots dos costats del carrer i donaria
continuïtat al nucli vell del Dalt de la Vila, a més de permetre una visualització
immediata de les runes, sense especials costos de museïtzació.
2.1.4.
La solució plantejada a la Proposta no és ni una ni l’altre, és una tercera molt
més lesiva des del punt de vista urbanístic, a més de tenir efectes col·laterals sobre les
parcel·les veïnes.
“L’edifici I” es situa en l’extrem més baix del carrer Pujol, i, a més:
<La cota de referència de la planta baixa de l’edifici I carrer d’en Pujol es situa a la
rasant del carrer d’en Pujol, en límit entre la parcel·la situada al carrer d’en Fluvià
23-25 i la parcel·la situada al carrer d’en Pujol 2. (Normes, Article 14, pàg. 18)
Per tant, està establint una cota de -+26,20. El motiu aduït es troba a la Memòria, pag. 11:
<Aquest fet, és de cabdal importància a l’hora de plantejar l’ordenació de l’edificació
i per tant la volumetria que es pot materialitzar, respectant les restes romanes i
garantint la seva museïtzació, sense deixar de banda els drets urbanístics dels
propietaris d’aquest sòl i la necessitat d’aconseguir la integració paisatgística de la
volumetria proposada.>( La cursiva és nostra).
Per tant, ja no es tracta de preservar les restes arqueològiques del subsòl: es tracta d’anar
més enllà i museïtzar-les. I, a més, amb una alçada de “planta museu” generosa, de 3,70 m
(inclòs el gruix del forjat).
La conseqüència immediata és que la planta baixa es troba a +9,20 de la rasant del carrer,
definitivament a “l’aire”. Com que l’alçada reguladora és ara de 10,60 m, la línea de
coronació de la façana es troba a +19,80 m del carrer, més o menys equivalent a 6 plantes
de 3,30 m. És a dir, més amunt que el que permetrien les normes per un edifici que
substituís l’existent amb façana Plaça de la Medicina-President Companys-Fluvià (PB+4
plantes).
Aquesta alçada és encara major si es pren la carena. Amb una coberta a dues aigües i
pendent del 30% (la màxima permesa segons les ordenances), l’alçada de la carena
s’aniria a +22,13 m.
A major abundament:
<Amb l’objectiu de permetre una millor integració amb els edificis adjacents i les
restes arqueològiques del subsòl en el moment de tramitar el projecte de
reparcel·lació o les llicències d’edificació, es podrà proposar l’ajust de les
alineacions i rasants i una ordenació de volums alternativa, mitjançant el
procediment establert als articles 251 i 252 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.>
(Normes, Article 14, pàg. 18)
És a dir, que aquesta alçada encara podria incrementar-se en la fase “d’ajustos”.
2.2 Respecte a l’alçada reguladora màxima (ARM):
- Segons el PMU 2008-2009, l’alçada reguladora màxima per a PB+2 és de 10,20
m.
- Segons la proposta, l’alçada reguladora màxima per a PB+2 és de 10,60 m.
(Normes, article 14, pàg. 18)
Certament que, en algun moment, l’Ajuntament va anunciar la seva intenció de promoure
una modificació de les Normes per tal d’incrementar l’alçada entre plantes –a la qual cosa
l’Associació no es va oposar-, però s’ignora si aquesta és la raó del canvi. En tot cas, el que
interessa destacar és que hi ha un increment d’alçades de 0,40 m.
2.3 Pel que fa a la volumetria.
2.3.1 A la Proposta s’assenyala que la volumetria es defineix per:
<- Nombre de plantes: PB+2
>- Alçada reguladora màxima: 10,60 metres
>- Fondària edificable: 13,50-15,50 metres
>L’edifici I carrer d’en Pujol, es defineix com una unitat de projecte que tindrà la
consideració de parcel·la mínima.> (Normes, article 14, pàg. 18)
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A més, l’edifici a l’extrem baix de carrer Pujol,m que comparteix mitgera amb l’edifici de la
Plaça de la Medicina-President Companys-Fluvià, que abans tenia una llargada (mesurada
a la façana del carrer Pujol) de 6-7 m, ara en té 13,50 m. (Plànol P.02 Proposta. Condicions
d’edificació).
Per tant, les modificacions que comporta són:
PMU 2008-2009
Proposta
Nombre de plantes
PB+1 pis+àtic
PB+2
Alçada reguladora màxima
10,20
10,60
Fondària edificable
12,86-14,86
13,50-15,50
2.3.2 En principi, semblaria que gairebé res no canvia envers al PMU (2008-09). Però en
aquest la segona planta està enretirada 3 m envers la primera, i seria en realitat un PB+1
planta pis+1 àtic. A la proposta, en canvi, la façana està tota ella en un únic pla, sense
enretirament de la planta 2.
Aquesta modificació no és banal ja que, combinada amb la major fondària edificable i el
tractament del conjunt com una parcel·la única, condueix cap a una tipologia edificatòria de
casa de l’eixample, com les que podrien sortir a President Companys o les que han sortit ja
en alguns punts del carrer Lladó. La volumetria porta, no mitjançant l’articulat normatiu sinó
per un mecanisme més subtil, cap a la modificació tipològica de l’edificació: en comptes de
models d’edificació més propis dels vells teixits urbans, la contundència del model de
promotor i projecte únic.
S’ha de recordar que, encara que la zona 12b es titula a la Proposta –gosaríem dir de
forma descafeïnada- com “Zona de cases alineades a carrer (clau 12b)”, segons el Pla
General Metropolità es tracta de “Zona de conservació del centre històric (clau 12b)”,
aplicable a “els antics nuclis urbans… necessitats de millora urbana, però sense canviar
substancialment les seves característiques…” (Normes del PGM, 1976).
I al PMU 2008-2009 (del qual la proposta es proclama “modificació puntual”) es definia:
<Zona del carrer de cases alineades (12B)
>Correspon a les primeres formacions parcel·làries del nucli gòtic i els posterior
creixements que van fins a finals del segle XIX i principi del segle XX. Aquests
sectors estan representats principalment, malgrat la barreja amb elements i
edificacions anteriors, pel carrer de Barcelona, en la seva vessant nord. El carrer
Lladó o el carrer de Sant Felip. Es caracteritzen per l’estructura parcel·lària estreta
que genera un front de cases i un pati posterior de parcel·la.>
<L’objectiu del Pla en aquesta Zona es sobretot protegir les constants
tipomorfològiques que han donat la forma general i l’escala (tamany petit de les
cases, espais públics molt puntuals i carrers estrets) a aquests sectors del barri.>
És a dir, s’ha capgirat totalment l’esperit inicial del planejament.
2.3.3. Quina és la justificació dels canvis?
Tot el que la Memòria de la Proposta diu es troba en el següent paràgraf:
<Així mateix, la proposta comporta un ajust de l’ordenació volumètrica de les
edificacions prevista al planejament vigent.
<Donada la capacitat de suportar sostre que tenen la finca amb front al carrer d’en
Fluvià 23 i els patis i les finques amb front al carrer d’en Pujol, tant pel que fa a la
seva situació en la franja perimetral del barri, com per la dimensió de l’illa i
l’amplada del propi carrer d’en Pujol.> (Memòria, 5. Descripció de la proposta, pàg.
10).
És, sens dubte, una justificació molt prima. “Capacitat de suportar sostre”? Sí, però altres
parcel·les no la tenen, fins i tot amb millors condicions? Sí, però quines són les
conseqüències per al barri i la ciutat (imatge de la volumetria, tipòloga de l’edificació)?
Posats a acumular edificació, per què no fer-ho a l’extrem més alt del carrer Pujol? On
queda la <necessitat d’aconseguir la integració paisatgística de la volumetria proposada.>?
(Memòria, pàg. 11).
Si s’analitza el Plànol P.02 es pot constatar que això permet deixar lliures els patis
posteriors de varies finques del mateix grup familiar que té la propietat de la parcel·la que
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n’ocupa “l’edifici I” de la Proposta. També cal veure que aquest avantatge per uns veïns va
en perjudici d’uns altres: els que integren la Comunitat de Fluvià, 61 i el de la finca Fluvià,
43-59. Entenem que és bo afavorir els veïns sempre que sigui d’una forma que no
perjudiqui el comú ni a d’altres veïns, la qual condició entenem que no es compleix.
3. CONSIDERACIONS RELATIVES A LES CÀRREGES D’URBANITZACIÓ.
3.1 Les previsions de la Proposta envers les càrregues d’urbanització associades a
aquest planejament són les següents:
<L’avaluació econòmica i financera defineix de forma orientativa del cost de la
urbanització del sistema viari i de la construcció de les edificacions privades
definides a la proposta:
Tipus / Situació
Superfície
Mòdul €/m²
Cost €
Urbanització carrer d’en Pujol
434
150
65.100,00
Re urbanització carrer d’en Pujol
1.340
100
134.000,00
Re urbanització carrer d’en Fluvià
162
100
16.200,00
Re urbanització plaça i carrer de l’Oli
374
100
37.400,00
Subtotal execució material urbanització
252.700,00
Benefici industrial i despeses generals 20% sobre pressupost execució material
50.540,00
Estudis i projectes, Direcció d’obra i Control qualitat 8% pressupost execució
material
20.216,00
21% IVA
67.925,76
Subtotal urbanització
391.381,71
( Memòria, pàg. 21 )
3.2 No creiem sensat que els costos de la re urbanització d’un tram del carrer Fluvià i
de la placeta i carrer de l’Oli es carreguin a la realització de la Proposta.
- En primer lloc, perquè en bona lògica, aquestes despeses pertoquen a l’activitat
ordinària de l’Ajuntament d’anar mantenint regularment els carrers i rehabilitarlos i adaptar-los a les noves funcions que porta l’evolució de la ciutat. Sabem de
les dificultats de les administracions publiques –i de tothom- en les
circumstàncies econòmiques actuals, però, d’altra banda es constata amb
satisfacció que <la hisenda municipal amb la liquidació dels pressupostos
municipals en els darrers quatre exercicis, on la xifra total dels ingressos per
operacions corrents han estat superiors a la xifra total de les despeses per
operacions corrents.> (Memòria, pàg. 22).
- En segon lloc, perquè també és coneguda la contracció del mercat immobiliària i
l’existència d’un estoc de nous habitatges desocupats que no troben una
demanda solvent, per la qual cosa es pot considerar que la probabilitat de
construcció de “l’edifici I” dins del termini de 6 anys que programa la Proposta
és baix. En definitiva, atribuir aquestes càrregues a la promoció de l’esmentat
“edifici I” és una forma de fugir d’estudi de les contínues demandes que ha fet
l’Associació de Veïns.
3.3 D’altra banda, el carrer Pujol exigeix una urbanització molt generosa per tal de
posar remei –en la mesura que amb aquesta eina es pugui- a l’esguerro de
l’obertura del carrer. I això entenem que inclou:
- La planta actual del carrer oberta al públic: plataforma per al tràfic de vehicles,
vorera existent al cantó sud i vorada del cantó nord.
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L’espai que restarà incorporat a l’espai públic en execució de l’edificació prevista
al canto sud.
- El marge existent entre el carreró de les “casetes d’en Pujol” i el carrer Pujol,
donat que va ser originat per una actuació municipal injustificada i ha de ser
resolt i rehabilitat per deixar-lo en bones condicions de seguretat i imatge, a més
de la resolució de la situació demanial pendent.
Això significa:
a) Construir un mur de contenció a la línia de la vorada nord existent, és a dir,
seguint l’alineació del carrer des de l’edifici Pujol 33 fins a cap de munt del
carrer, i restituint l’espai original front a les “casetes d’en Pujol”; o, com a mínim.
b) Incrementar la superfície a tractar en -300 m², construint un muret d’alçada
reduïda a la part inferior del talús existent i resolent la resta del marge amb un
tractament d’estabilització amb recursos de jardineria.
Finalment, es considera obligat que cal ampliar els desitjos indicats que <la proposta també
incorpora la possible la integració i restauració de l’aqüeducte d’aigües, situat a la mitgera
amb la propietat veïna.> (Memòria, pàg. 11) per l’obligatorietat de fer-ho, incorporant la
recuperació del tram enderrocat de l’aqüeducte a l’entrada del carrer Pujol/plaça Medicina,
integrant les restes de l’aqüeducte vell encara existents a ambdós cantons. I això per les
següents raons:
a) Per tal d’evocar un element patrimonial característic del barri vell i de Badalona.
b) Donar llegibilitat a l’element “aqüeducte” a partir de la comprensió de la seva
funció.
c) I, finalment, perquè això permetria situar un “punt d’entrada” que assenyalés
clarament el pas d’una zona d’eixample de la ciutat, amb edificacions de tipòloga
de blocs, a una d’altre de característiques urbanes del nucli històric.
QUE, EN ATENCIÓ A LES CONSIDERACIONS ANTERIORS, DEMANA:
Que es revoqui per la Junta de Govern l’aprovació inicial de la Modificació puntual del PMU
del nucli històric de Dalt de la Vila en l’àmbit del Polígon d’actuació número 1 “carrer Pujol”,
I que aquest document sigui retornat al departament corresponent per la seva reelaboració
conforme als acords que van donar lloc al planejament vigent, els raonament i propostes
anteriors, i donant ple sentit a la “participació ciutadana” mitjançant un procés de treball
interactiu amb l’objectiu de la conformitat de l’Associació de Veïns del Dalt de la Vila.
CAS DE NO ACCEPTAR LA PETICIÓ ANTERIOR, DEMANA:
1. Que es clarifiqui la motivació de la diferenciació i el règim regulador de la nova
zonificació 8b atribuïda a l’espai en talús entre la plataforma de les “casetes d’en
Pujol” i la vorada del carrer Pujol, atorgant –si de cas- un nou termini d’exposició
pública per valorar aquesta determinació.
2. Que no es recorri en zona 12b a l’artifici d’acumular d’edificació en unes parcel·les
per a deixar d’altres lliures, i que de fer-ho, es canviï la qualificació d’aquestes de
12b a 8a.
3. Que, abandonada la idea de la “plaça Pujol”, i mantinguda la traça actual del carrer,
s’abandoni l’assenyalament d’una cota específica del carrer Pujol com de referència
per a la mesura de l’alçada reguladora, passant d’edificació a regir-se per les
normes ordinàries de l’ordenació segons alineacions de vial (article 240 de les
Normes Urbanístiques del PGM).
4. En congruència amb l’anterior, que s’elimini el paràgraf de l’article 6 de les Normes
de la Proposta relatives a la prioritat del “principi d’especificitat per qualsevol
contradicció entre la normativa de la present Modificació puntual del PMU del nucli
històric de Dalt de la Vila i les normatives del PGM i del PMU del nucli històric de
Dalt de la Vila”.
5. Que el manteniment i la preservació de les restes arqueològiques que hagin de ser
conservades per la seva vàlua no suposi en cap cas la realització d’edificacions
que, per la seva alçada envers el carrer Pujol, suposin una volumetria no
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harmonitzable amb l’entorn del lloc ni amb el barri, ni tampoc estiguin en desacord
amb el concepte bàsic de conservació del centre històric.
6. Que en cap cas s’hipotequi un bé a preservar, les característiques urbanes del Dalt
de la Vila, a un projecte de museïtzació que el compromet obligant a volumetries
excessives i composicions arquitectòniques forçades.
7. Que s’elimini l’atribució de parcel·la mínima a la corresponent a “l’edifici I”, per tal
d’aconseguir una tipòloga d’edificació congruent amb el barri i, en particular, amb
les “casetes d’en Pujol” que formen la façana nord del carrer Pujol. Amb això es
podrà complir amb l’objectiu del PMU 2008-09, del qual la Proposta es planteja com
modificació puntual: <L’objectiu del Pla en aquesta Zona es sobretot protegir les
constants tipomorfològiques que han donat la forma general i l’escala (tamany petit
de les cases, espais públics molt puntuals i carrers estrets) a aquests sectors del
barri.>
8. Que, en base a aconseguir aquest objectiu, es torni a la configuració volumètrica
del PMU 2008-09: alçada reguladora PB+1 pis+àtic enretirat 3 m (només diferent
en el punt més baix de carrer Pujol, en 6-7 m de façana); fondària edificable, 12,86
m.
9. Que els recursos d’urbanització vinculades a l’edificació del PA1 convergeixin en un
tractament important del carrer Pujol, com una de les vies principals d’accés al Dalt
de la Vila i per tal de solucionar un dels principals traumes del barri.
Respecte a les CONSIDERACIONS RELATIVES A LES MODIFICACIONS DE
ZONIFICACIÓ, cal dir el següent:
- La qualificació de zona de verd privat d’interès tradicional (8b) de l’espai en talús
entre la plataforma de les “casetes d’en Pujol” i la vorada del carrer Pujol, no
descrita ni reglamentada al document que s’especifica al plànol de proposta P.01,
es tracta d’una errada material. L’esmentat espai en talús, tal i com s’especifica al
plànol informatiu I.05 té la qualificació de zona de verd privat protegit (8a). Al
document que es presenta per a la seva aprovació provisional es corregeix
l’esmentada errada.
- Al document que es presenta per a la seva aprovació provisional, es reforça el
caràcter de la zona no edificable entre les cases entre mitgeres dels dos patis de
les finques amb front al carrer d’en Fluvià 21 i 23-25 i l’edifici I, que a la proposta es
defineix com a espais d’ús privat que hauran de quedar lliures d’edificació i ésser
tractats com a jardins (V), amb la qualificació de zona de verd privat protegit (8a).
- A l’apartat 3 de l’article 315 de les NNUU del PGM, on es defineixen el paràmetres
d’aplicació de la zona de nucli antic (clau 12) s’especifica que per mitjà de Plans
Especials es podran recollir les especials característiques tipològiques,
morfològiques, parcel·laries o tradicionals que, pel seu caràcter, no s’adaptin a les
condicions d’edificació definides amb caràcter general per aquestes Normes i
dictar, per a aquestes, criteris normatius diferents sempre que es respectin les
condicions bàsiques, definides pel Pla per a la zona: tipus d’ordenació, edificabilitat
màxima i densitat màxima assenyalada per a la subzona respectiva. La proposta
ajusta els paràmetres definits al PMU vigent, manté el tipus d’ordenació,
l’edificabilitat màxima i densitat màxima assenyalats per a la zona de cases
alineades (clau 12b) i en conseqüència, compleix amb el contingut normatiu del
PGM.
- El principi d’especificitat que s’estableix a l’article 6 és d’aplicació per al principi de
jerarquia normativa, que ordena les relacions entre els diversos instruments de
planejament urbanístic vigents.
Respecte a les CONSIDERACIONS RELATIVES A “L’EDIFICI I” DEL CARRER D’EN
PUJOL cal dir el següent:
- La cota de referència de la planta baixa de l’edifici I del carrer d’en Pujol s’ha situat
a la rasant del carrer d’en Pujol, a 8,15 metres de distància del límit entre la
parcel·la situada al carrer d’en Fluvià 23-25 i la parcel·la situada al carrer d’en Pujol
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2. Aquest punt, corresponent a la cota +24,32, es situa aproximadament al mateix
nivell de la plataforma del conjunt de cases vuitcentistes del carrer Pujol, prenent
com a referència la cota +24,61 on es situa l’accés als habitatges, la font i el
safareig comunal. Aquesta disposició del forjat de la planta baixa permet per un
costat compatibilitzar la implantació d’una zona d’aparcament amb la preservació
de les restes romanes, que estaran protegides físicament i podran ser visitables i al
mateix temps, permet realitzar la connexió del conducte d’aigües que transcorre
perpendicular al carrer d’en Pujol i que actualment només disposa d’una tapa
d’accés des de la vorera costat mar del carrer, a una petita cambra situada en el
subsòl a través de la qual s’accedeix al conducte d’aigües, visitable en l’actualitat
de forma puntual atesa la dificultat d’accés.
- Al document que es presenta per a la seva aprovació provisional s’han reajustat els
paràmetres definits per a l’edifici I, reduint la fondària edificable de 13,50-15,50 a
12,86-14,86 metres i l’alçada reguladora màxima de 10,60 a 10,20 metres, s’ha
recuperat la terrassa de la planta segona i s’ha eliminat de la normativa l’atribució
de parcel·la mínima.
Respecte a les CONSIDERACIONS RELATIVES A LES CÀRREGES D’URBANITZACIÓ
cal dir el següent:
- Al document que es presenta per la seva aprovació provisional s’ha ajustat l’àmbit
d’urbanització associat al polígon d’actuació que inclou els sòls de domini i ús
públic que s’han de re urbanitzar. S’ha suprimit el tram del carrer Fluvià i la plaça i
carrer de l’Oli i s’han incrementat els mòduls d’urbanització i re urbanització del
carrer d’en Pujol.
- Respecte a la urbanització del carrer Pujol, la proposta delimita un àmbit
d’urbanització associat al polígon d’actuació, que abasta tota la secció del carrer
qualificat de viari de vianants, des de la plaça de la Medicina fins el carrer d’en
Lladó. El muret d’alçada reduïda de contenció de terres a la part inferior del talús,
límit de la zona 8a i la recuperació del tram enderrocat de l’aqüeducte a l’entrada
del carrer Pujol/plaça Medicina, integrant les restes de l’aqüeducte vell encara
existents a ambdós cantons i la definició de les característiques i el tipus
d’urbanització es plantejaran en el moment de tramitar el corresponent projecte
d’urbanització.
Per tot l’exposat, s’estima en part l’al·legació número 4.
Al·legació número 5
NÚM.
5

AL·LEGANT

Data recepció

Núm.
registre
29970

Gabriel H. Tafalla,
24/09/2012
President de l'Associació de veïns de Dalt de la Vila
Jordi Casas Gil,
18/10/2012
32341
Carrer Pujol 19, baixos. BADALONA 08911
Margarita Cartagena i Valls,
18/10/2012
32346
Carrer d'en Pujol 19, baixos. BADALONA 08911
Isabel Brugué Aliu,
19/10/2012
32585
Carrer de Quintana Alta, 53 1er B. BADALONA
08911
en nom propi i en representació de 93 ciutadans
més
CONSIDERACIONS RELATIVES A LES MODIFICACIONS DE ZONIFICACIÓ.
En primer lloc, la Proposta introdueix dos canvis de zonificació:
- El carreró prolongació de Termes Romanes entre Fluvià i Lladó-Pujol, per
enllaçar amb Sant Josep i de Rosés passa de xarxa viària de vianants (clau 5v)
a edificable en règim de conservació del nucli històric (12b).
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L’espai en talús entre la plataforma de les “casetes d’en Pujol” i la vorada del
carrer Pujol, passa de zona de verd privat protegit (8a) en el PMU 2008-09, a
una zona (8b) no descrita ni reglamentada en la Proposta (ni tampoc en el PMU
2008-09). Es pot anar a buscar una definició supletòria en el Pla General
Metropolità, que el defineix com a verd privat d’interès tradicional.

A més,
-

La línia límit de la zona 12b en el cantó sud de carrer Pujol fa una enfilada recta
des dels edificis de la Plaça de la Medicina-President Companys-Fluvià fins a les
cases del carrer Lladó, sense cap ruptura, enretirada o canvi d’alineació.
Tots tres canvis no s’avenen amb el que estableix la zonificació del Pla General Metropolità
(1976), en la seva forma definitiva recollida a la Modificació del Pla General Metropolita
relativa a Dalt de la Vila de Badalona, aprovada l’11/06/1979 pel Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya: la zona prevista és “Parc i
jardins urbans de nova creació de caràcter local”; i l’alineació de la zona 12b sud inclou una
enretirada a l’alçada de la part més alta del carrer Pujol, coincidint amb els límits de la
propietat (per tant, hi ha un increment de zona 12b privada en detriment de l’espai públic).
Per la qual cosa, prèviament a l’aprovació de la Proposta caldrà preparar, tramitar i aprovar
la corresponent modificació de l’esmentat Pla General, que –tenint en compte que afecta a
zona verda i espai vial, és a dir, a espais lliures públics- haurà de seguir el procediment
indicat a l’article 98 “Modificació dels sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o
d’equipaments esportius” del Text Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
CONSIDERACIONS RELATIVES A LA DOCUMENTACIÓ.
En primer lloc, respecte a la cota de planta baixa, sobre la qual la proposta diu:
<Atesa la considerable pendent del carrer d’en Pujol i d’indubtable desig de
preservar les restes romanes trobades en l’Hort de Can Fluvià, la cota de referència
de Planta baixa s’estableix de forma que respecti la cota dels nivells romans, cota 1,00 respecte al terreny actual de l’hort;…> (Memòria, paràgraf 5, pàg. 10-11 del
document pdf).
I, més endavant,
<La cota de referència de la planta baixa de l’edifici I carrer d’en Pujol es situa a la
rasant del carrer d’en Pujol, en límit entre la parcel·la situada al carrer d’en Fluvià
23-25 i la parcel·la situada al carrer d’en Pujol 2.
Aquest paràgraf és directament contradictori amb l’anterior, doncs el primer assenyala la
cota de referència per sobre de les restes romanes i el segons ho planta molt més amunt, a
la capçalera del carrer. A més:
<Amb l’objectiu de permetre una millor integració amb els edificis adjacents i les
restes arqueològiques del subsòl, en el moment de tramitar el projecte de
reparcel·lació o les llicencies d’edificació, es podrà proposar l’ajust de les
alineacions i rasants i una ordenació de volums alternativa, mitjançant el
procediment establert als articles 251 i 252 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme.>(Normes, Article 14, pàg.18)
En definitiva, de la literatura de la proposta resulta una cota de referència de la planta baixa
imprecisa i sotmesa a futurs ajustos. Si es consulta els plànols resulta que:
- Al plànol informatiu “O. Unitat d’actuació número 1” de l’Annex E2 de la
Proposta, les cotes de les restes arqueològiques són dobles: un mateix punt
dóna dues cotes, amb diferències d’aproximadament 6 m; segons unes, la cota
màxima de les restes seria +21,89; segons l’altra, +28,01. Això podria ser degut
a diferents plànols de referència, però això no es pot aclarir en no haver cap
cota referida a l’entorn o al barri.
- Al plànol informatiu “4. Topogràfic excavacions”, de l’Annex E2 de la
Proposta,les cotes són unívoques i la cota més alta (sempre de les runes) és
+28,48.
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Aquí sí hi ha cotes exteriors a la parcel·la excavada, del carrer Pujol. El punt
més baix, pràcticament al costat de l’edifici de la plaça de la medicina dóna
+22,62.
- Però al plànol informatiu “I.04 Parcel·lari” de la Proposta, hi ha un sistema de
cotes (general del topogràfic urbà) que marca el punit més alt del carrer Pujol
front la zona 12b amb la cota +26,20 i el més baix, per sota de la +17,44.
Per tant, la conclusió és que –en relació a la documentació lliurada- no es pot treure cabal
de quina és la cota de referència de la planta baixa!
En segon lloc, pel que fa a l’alçada de l’edificació, assenyala que és PB+2 plantes pis, però
al plànol informatiu “8. Alçat carrer d’en Pujol i seccions” de l’Annex E2 de la Proposta,
secció S1, apareix un edifici que a sobre de la planta d’aparcament apareixen PB+3 plantes
pis. Es podria interpretar que la primera planta per sobre de l’aparcament és una planta de
restes arqueològiques “subterrani” (encara que està a uns 6-7 m per sobre del carrer), però
això no té cap sentit.
Per tant, la conclusió és que –en relació a la documentació lliurada- no es pot treure cabal
de quina és l’alçada reguladora de l’edificació.
PER LA QUAL COSA, DEMANA:
Que es revoqui per la Junta de Govern l’aprovació inicial de la Modificació puntual del PMU
del nucli històric de Dalt de la Vila en l’àmbit del Polígon d’actuació número 1”carrer Pujol”, i
que aquest document sigui retornat al departament corresponent per la seva re elaboració
conforme als acords que van donar lloc al planejament vigent i amb la conformitat de
l’Associació de Veïns del Dalt de la Vila.
Que, si s’escau de l’ordenació que en resulti –i sempre si es manté la Proposta en els seus
termes actuals- es prepari, tramiti i aprovi la corresponent modificació de l’esmentat Pla
General, que –tenint en compte que afecta a zona verda i espai vial, és a dir, a espais
lliures públics- haurà de seguir el procediment indicat a l’article 98 “Modificació dels
sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o d’equipaments esportius” del Text
Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Que, en qualsevol cas, s’aclareixi sense contradiccions el sistema de referències de cotes
altimètriques, la cota de referència de la planta baixa i l’alçada de les edificacions. I que la
documentació corregida es sotmeti a una nova aprovació inicial i exposició al públic, per tal
d’evitar la indefensió dels ciutadans en l’exercici del seu dret de participació en el procés
d’aprovació sobre una documentació d’interpretació i comprensió clara i unívoca.
Respecte a les CONSIDERACIONS RELATIVES A LES MODIFICACIONS DE
ZONIFICACIÓ, cal dir el següent:
- L’espai en talús entre la plataforma del conjunt de cases vuitcentistes i la vorada del
carrer Pujol, cal dir que la qualificació de zona de verd privat d’interès tradicional
(8b), no descrita ni reglamentada al document que s’especifica al plànol de
proposta P.01, esta situada fora de l’àmbit de la Modificació puntual del PMU i es
tracta d’una errada material. L’esmentat espai en talús, tal i com s’especifica al
plànol informatiu I.05 té la qualificació de zona de verd privat protegit (8a) i, en
conseqüència, al document que es presenta per la seva aprovació provisional es
corregeix la seva qualificació.
- La proposta, tot i que comporta una reducció de superfície de sistema viari, no
modifica els sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o d’equipaments
esportius i, en conseqüència s’ha formulat com una modificació puntual del PMU
vigent, i es tramita seguint el mateix procediment que el PMU vigent: aprovació
inicial per part de la Junta de Govern Local, aprovació definitiva per el Ple de
l’Ajuntament i aprovació definitiva per la Comissió Territorial Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona.
Respecte a les CONSIDERACIONS RELATIVES A LA DOCUMENTACIÓ cal dir el
següent:
- S’han unificat les referències de les cotes altimètriques dels plànols informatius i de
proposta amb els plànols de l’avantprojecte de l’annex E.2.
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L’alçada de l’edificació que consta al plànol 8. Alçat carrer d’en Pujol i seccions de
l’annex E.2, a la secció S1, on apareix un edifici que a sobre de la planta
d’aparcament te una alçada de PB+3, es una errada material. Al document que es
presenta per la seva aprovació provisional es corregeix l’alçada d’aquest edifici,
que tal com consta als plànol normatiu P.02 i a la normativa és de PB+2.
Per tot l’exposat, s’estima en part l’al·legació número 5.
Al·legació número 6
NÚM.

AL·LEGANT

6

Alex Mañas Ballesté
Grup municipal d'lniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa

Data
recepció
29/10/2012

Núm.
registre
33538

Manca d’interès públic de l’operació.
És obvi, s’assenyali com s’assenyali a l’instrument de planejament proposat, que les
modificacions que es pretenen introduir al planejament només corresponen per beneficiar al
particular que podrà realitzar l’operació.
La proposta de modificació del PEMU inclou dos canvis de planejament:
- El carreró prolongació de Termes Romanes entre Fluvià i Lladó-Pujol, per enllaçar
amb Sant Josep i de Rosés passa de xarxa viària de vianants (clau 5v) a edificable
en règim de conservació del nucli històric (12b).
- L’espai en talús entre la plataforma de les “casetes d’en Pujol” i la vorada del carrer
Pujol, passa de zona de verd privat protegit (8a) en el PMU 2008-09, a una zona
(8b) no descrita ni reglamentada en la Proposta (ni tampoc en el PMU 2008-09). Es
pot anar a buscar una definició supletòria en el Pla General Metropolità, que el
defineix com a verd privat d’interès tradicional.
Aquests canvis de zonificació comportaran l’edificació al carrer Pujol d’un edifici que no
s’adiu amb l’esperit de consens que va portar a l’acord de la modificació del PEMU l’any
2008. Aquest edifici, a més, no s’adiu per alçada a la característica de conservació del nucli
històric que s’ha pretès en el PEMU de Dalt La Vila.
La conservació de les restes arqueològiques i del patrimoni considerem no justifica aquesta
proposta tal i com està presentada, i s’utilitza aquests suposat interès públic per portar una
proposta que només beneficia al privat i no pas a la ciutat.
La nostra coalició aposta per la conservació del nostre patrimoni, però aquest objectiu no es
pot fer a costa de canviar la morfologia física d’un dels carrers més característics de Dalt La
Vila.
SEGON.- Manca de participació ciutadana i consens ciutadà.
Després, de un llarg procés de debat es va arribar a una proposta de PEMU consensuat
políticament i amb les entitats ciutadanes, aquesta modificació del PEMU trenca el consens
aconseguit i la seva aprovació ha incomplert la legislació urbanística en matèria de
participació ciutadana.
En l’expedient de l’aprovació inicial no es contempla “El programa de participació ciutadana
que l’ajuntament hagi aplicat al llarg del procés de formulació i tramitació del pla” tal i com
recull l’article 59 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
Tampoc s’ha informat al Consell Assessor d’Urbanisme de Badalona, ni s’ha informat
prèviament als grups de la oposició, tot i que ens consta que CiU si ho ha estat, així com no
hi ha hagut acord amb l’Associació de Veïns de Dalt la Vila.
Per tot allò exposat, SOL·LICITO que:
1. Es retiri l’aprovació inicial de l’aprovació inicial Modificació puntual del PMU del
nucli històric de Dalt de la Vila en l’àmbit del Polígon d’actuació número 1 “carrer
Pujol” (número d’expedient 15-A8-12) aprovat en Junta de Govern de 27/07/2012.
2. S’iniciï un procés de diàleg amb l’A.V. de Dalt la Vila i els grups municipals per tal
de buscar una proposta consensuada.
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Respecte a l’apartat Manca d’interès públic de l’operació, on s’al·lega que les modificacions
que es pretenen introduir al planejament només corresponen per beneficiar al particular que
podrà realitzar l’operació, cal dir que es reconsidera la supressió del vial de connexió entre
el carrer d’en Fluvià i el carrer d’en Pujol, amb l’objectiu de conservar la traça viària antiga
tant romànica, com gòtica i, per tant, preservar al màxim l’estructura parcel·lària existent del
barri.
Els ajustos que es proposen en l’ordenació volumètrica dels edificis amb front al carrer d’en
Pujol, conseqüència de la desafectació del vial de connexió entre el carrer d’en Fluvià i el
carrer d’en Pujol, mantenen les característiques bàsiques de l’ordenació prevista al
planejament vigent i en cap cas generen resultats perjudicials per a l’estructura urbanística
del nucli històric, ni produeixen increments en les alçades de les edificacions, ni volumetries
agressives o incoherents.
L’espai en talús entre la plataforma del conjunt de cases vuitcentistes i la vorada del carrer
Pujol, cal dir que la qualificació de zona de verd privat d’interès tradicional (8b), no descrita
ni reglamentada al document que s’especifica al plànol de proposta P.01, està situada fora
de l’àmbit de la Modificació puntual del PMU i es tracta d’una errada material. L’esmentat
espai en talús, tal i com s’especifica al plànol informatiu I.05, té la qualificació de zona de
verd privat protegit (8a).
Respecte a l’apartat Manca de participació ciutadana i consens ciutadà, cal dir que a
l’apartat 4 de la Memòria de la Modificació puntual del PMU, s’especifica el programa de
participació ciutadana que es proposa aplicar al llarg del procés de tramitació del document,
garantint l’efectivitat dels drets reconeguts pels articles 8 i 59.3 del TRLU.
Per tot l’exposat, s’estima en part l’al·legació número 6.
Al·legació número 7
7
Josep Maria Sabater Cheliz
18/10/2012
32383
EXPOSA:
Que l’Ajuntament de Badalona va aprovar inicialment la Modificació puntual del PMU del
nucli històric de Dalt de la Vila en l’àmbit del Polígon d’actuació número 1 “carrer Pujol”
(Junta de Govern de 27/07/2012, número d’expedient 15-A8-12).
Que l’esmentat document modifica l’actualment vigent Pla de millora urbana del nucli
històric Dalt de la Vila (2008-099, en l’àmbit del Polígon d’Actuació PA 1.
Que l’esmentada Modificació puntual del PMU introdueix a l’edificació del carrer Pujol
(identificada com “Edifici I”) una sèrie de canvis a la fondària edificable i a l’alçada de
coronació de l’edificació –indirectament, mitjançant l’establiment d’una cota de referència de
l’ARM- que signifiquen una incidència negativa sobre els terrenys veïns i, en particular, els
de la seva propietat.
Que tota la justificació d’aquests canvis que figura a la Memòria del planejament en tràmit
és la “…capacitat de suportar sostre que tenen la finca amb front al carrer d’en Fluvià 23, i
els patis i les finques amb front al carrer d’en Pujol, tant pel que fa a la seva situació en la
franja perimetral del barri, com per la dimensió de l’illa i l’amplada del propi carrer d’en
Pujol”, justificació que en cap cas es pot considerar un argument prou consistent.
Que aquest raonament ignora l’artificiositat de la solució adoptada, que situa la cota de
referència de la planta baixa de l’anomenat “Edifici I” a la cota 26,20, sent la cota del carrer
Pujol al punt límit “adossat a la mitgera de l’edifici de planta baixa i set plantes pis situat al
carrer d’en Fluvià 61” la 16,38, és a dir 9,83 m. per sobre de la rasant del carrer en aquest
punt. És a dir: la planta baixa està a 9,83 m per sobre del carrer.
Que, per aquesta mateixa raó, i donat que l’alçada reguladora màxima de “l’Edifici I” és de
10,60 m, l’alçada de coronació de l’edificació en aquest punt seria de 20,43 m, equivalent a
un edifici de planta baixa +5 plantes, superior per tant a la que resultaria de l’ordenació
vigent de 13b de l’edificació en el “l’edifici de planta baixa i set plantes pis situat al carrer
d’en Fluvià 61” en cas de substitució de l’edificació.
Que, en cap cas el raonament de dissimular la mitgera vista de “l’edifici de planta baixa i set
plantes pis situat al carrer d’en Fluvià 61” pot justificar una ordenació que, ultra l’estranya
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conseqüència que resultaria en la substitució de l’edificació a la finca de Fluvià, 61, genera
una violenta configuració urbanística al carrer Pujol, a més d’una pressió visual exagerada
sobre la parcel·la propietat del sotasignat.
Que, d’altra banda, en la recopilació del planejament vigent (paràgraf 3.4 de la Memòria de
la Modificació puntual del PMU) s’assenyala el Pla General Metropolità, amb data
d’aprovació 14/07/1976, quan existeix la Modificació del PGM en el Dalt de la Vila,
aprovada pel Conseller d’Urbanisme amb data 11/06/1979.
Que, per tant, l’esmentat document modifica en l’àmbit del Polígon d’Actuació PA 1
l’actualment vigent Modificació del PGM en el Dalt de la Vila (1979), la qual cosa té
conseqüències en la validesa del tràmit seguit pel nou planejament proposat que –tenint en
compte que afecta a zona verda i espai vial, és a dir, a espais lliures públics- haurà de
seguir el procediment indicat a l’article 98 “Modificació dels sistemes urbanístics d’espais
lliures, zones verdes o d’equipaments esportius” del Text Refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
PER LA QUAL COSA, DEMANA:
Que es tingui per interessat al sotasignat en tots els actes que afectin a l’ordenació
proposada per a l’edificació recaient sobre el carrer Pujol.
Que es revoqui per la Junta de Govern l’aprovació inicial de la Modificació puntual del PMU
del nucli històric de Dalt de la Vila en l’àmbit del Polígon d’actuació número 1 “carrer Pujol”,
i que es segueixi el tràmit obligat de modificació prèvia del planejament superior
(Modificació del PGM en el Dalt de la Vila, aprovada pel Conseller d’Urbanisme amb data
11/06/1979).
Que es modifiquin a la baixa els paràmetres de fondària edificable i alçada de l’edificació
recaient sobre el carrer Pujol (en relació a la cota de la planta baixa) per tal d’aconseguir
una volumetria més adient amb l’entorn urbà i amb les parcel·les veïnes.
Respecte a aquesta al·legació cal dir el següent:
- A l’apartat 1 de l’article 200 de les NNUU del PGM s’especifica que els espais
lliures que formen part de l’estructura general i orgànica del territori ordenat per el
Pla General Metropolità són els parcs urbans i els parcs forestals. Tanmateix,
l’apartat 3 de l’article 202 de les NNUU del PGM, es defineix que també pertanyen
també al sistema d’espais lliures les places, els passeigs, les rambles, i els
miradors públics que es diferencien dels parcs i jardins per la sistematització del
seu disseny i per la funcionalitat pròpia.
- La proposta, tot i que comporta una reducció de superfície de sistema viari, no
modifica els sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o d’equipaments
esportius i, en conseqüència, s’ha formulat com una modificació puntual del PMU
vigent, i es tramita seguint el mateix procediment que el PMU vigent: aprovació
inicial per part de la Junta de Govern Local, aprovació provisional pel Ple de
l’Ajuntament i aprovació definitiva per la Comissió Territorial Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona.
- La cota de referència de la planta baixa de l’edifici I del carrer d’en Pujol s’ha situat
a la rasant del carrer d’en Pujol, a 8,15 metres de distància del límit entre la
parcel·la situada al carrer d’en Fluvià 23-25 i la parcel·la situada al carrer d’en Pujol
2. Aquest punt, corresponent a la cota +24,32, es situa aproximadament al mateix
nivell de la plataforma del conjunt de cases vuitcentistes del carrer Pujol, prenent
com a referència la cota +24,61 on es situa l’accés als habitatges, la font i el
safareig comunal. Aquesta disposició del forjat de la planta baixa permet per un
costat compatibilitzar la implantació d’una zona d’aparcament amb la preservació
de les restes romanes, que estaran protegides físicament i podran ser visitables i al
mateix temps, permet realitzar la connexió del conducte d’aigües que transcorre
perpendicular al carrer d’en Pujol i que actualment només disposa d’una tapa
d’accés des de la vorera del costat mar del carrer, a una petita cambra situada en
el subsòl a través de la qual s’accedeix al conducte d’aigües, visitable en l’actualitat
de forma puntual atesa la dificultat d’accés.
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Al document que es presenta per a la seva aprovació provisional s’han reajustat els
paràmetres definits per a l’edifici I, reduint la fondària edificable de 13,50-15,50 a
12,86-14,86 metres i l’alçada reguladora màxima de 10,60 a 10,20 metres, s’ha
recuperat la terrassa de la planta segona i s’ha eliminat de la normativa l’atribució
de parcel·la mínima.
Per tot l’exposat, s’estima en part l’al·legació número 7.
Al·legació número 8
8

lván Gonzalez Lazaro, Angel Cortes Esquia, Guillermo 26/10/2012
33284
Ubeda Ruiz i Gabriel-Carlos Liceras Hernandez
Carrer d'en Fluvià 61. BADALONA 08911
EXPOSA:
Que l’ajuntament de Badalona va aprovar inicialment la Modificació puntual del PMU del
nucli històric de Dalt de la Vila en l’àmbit del Polígon d’Actuació nº 1 “carrer Pujol” (Junta de
Govern de 27/07/2012, número expedient 15-A8-12).
Que l’esmentat document modifica l’actualment vigent Pla de Millora Urbana del nucli
històric Dalt de la vila (2008-09), en l’àmbit del Polígon d’Actuació 1).
Que l’esmentada Modificació puntual del PMU introdueix a l’edificació del carrer Pujol
(Identificada com “Edifici I”) una sèrie de canvis a la fondària edificable, nombre de plantes i
a l’alçada de coronació de l’edificació que signifiquen una incidència negativa sobre els
terrenys veïns i en particular sobre la mitgera i els patis interior de l’edifici de carrer Fluvià
nº 61.
Que tota la justificació d’aquests canvis que figura a la Memòria del planejament en tràmit
és la “…capacitat de suportat sostre que tenen la finca amb front al carrer d’en Fluvià 23, i
els patis i les finques amb front al carrer d’en Pujol, tant pel que fa a la seva situació en la
franja perimetral del barri, com per la dimensió de l’illa i l’amplada del propi carrer d’en
Pujol”, justificació que en cap cas es pot considerar un argument prou consistent.
Que aquest raonament ignora l’artificiositat de la solució adoptada, que situa la cota de
referència de la planta baixa de l’anomenat “Edifici I” a la cota 26,20, sent la cota del carrer
Pujol al punt límit “adossat a la mitgera de l’edifici de planta baixa i set plantes pis situat al
carrer d’en Fluvià 61” la 16,38, es a dir 9,83 metres per sobre de la rasant del carrer en
aquets punt. És a dir, la planta baixa està a 9,83 metres per sobre del carrer.
Que, per aquesta raó, i donat que l’alçada reguladora màxima de l’Edifici I és de 10,60
metres, l’alçada de coronació de l’edificació en aquest punt seria de 20,43 metres,
equivalent a un edifici de planta baixa + 5 plantes, superior per tant a la que resultaria de
l’ordenació vigent de 12b i 13b.
Que, en cap cas el raonament de dissimular la mitgera vista de “l’edifici de planta baixa i set
plantes pis de carrer d’en Fluvià 61” pot justificar una ordenació que genera una violenta
configuració urbanística al carrer Pujol, a més d’una pressió visual exagerada tant a la
façana exterior com a la façana interior, sense respectar la configuració de pati d’illa
existent amb l’edifici carrer d’en Fluvià 61.
Que, d’altra banda, la Unitat d’Actuació nº 1 està qualificada com clau 12b, procedent de
qualificació de zona de nucli antic, subzona II de preservació del centre històric (12b).
Segons article 316.3 Edificabilitat a la subzona II, no s’admeten les ordenacions de volums
que impliquin modificacions de l’ordenació existent o de les alçades usuals. En el cas de
l’Edifici I, la alçada a la mitgera amb l’edifici de carrer Fluvià nº 61 serà de PB+5 amb una
volumetria i alçada gens usual per un entorn de nucli antic.
En l’Edifici I, proposat amb front al carrer Pujol, mitgera amb l’edifici existent del carrer d’en
Fluvià 61-Plaça Medicina, no es respecta el disposat en l’article 240 de les NNUU (Regles
sobre determinació d’alçades). Segons aquest article, en el front del carrer d’en Pujol, la
diferencia de cota de la rasant del carrer entre el punt més i més baix és superior a 0,60
metres i per tant seria d’aplicació l’article 240.1.b. No obstant, si l’aplicació d’aquesta regla
(referida a l’article 240.1.b) dona lloc al fet que la rasant de la voravia se situï a més de tres
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metres per dessota d’aquell punt d’aplicació reguladora màxima, la façana s’haurà de dividir
en els trams necessaris per tal que això no s’esdevingui.
Igualment no es justifica el compliment de l’article 242.2 Profunditat edificable en la mitgera
amb l’edifici de carrer Fluvià núm. 63, ja que el traçat de la figura de l’interior de l’illa entre el
carrer d’en Pujol i el carrer Fluvià no compleix el diàmetre mínim de separació de 6 metres
entres les alineacions interiors de l’Edifici 1 i l’edifici de PB+2, en cas que s’edifiqui, amb
front al carrer Fluvià nº 65).
A més, s’ha de complir el disposat en l’article 317 i següents de les NNUU d’estàndards de
Reforma Interior ja que l’àmbit de la UA1 de Dalt de la Vila està inclòs en el PERI Dalt de la
Vila, aprovat definitivament el 07.05.1987.
Segons article 317 i següents, no es justifica el compliment de l’article 320.2a, profunditat
màxima edificable, ja que el límit de la profunditat edificable ha de tenir en compte de
manera especial la forma i disposició de les parcel·les i l’existència de patis interior. En el
cas de l’Edifici I, la seva profunditat edificable de 15 metres i alçada no respecten la forma i
disposició dels patis interior de l’edifici de carrer Fluvià núm. 61, privant de llum natural i
ventilació en el cas de la seva construcció.
Per tant, l’Edifici I proposat tindrà una alçada amb la mitgera de l’edifici de carrer Fluvià
núm. 61 - Plaça Medicina de PB+5, totalment incompatible amb les condicions
d’edificabilitat de la clau 12b en quant a volumetria, alçades, nombres de plantes,
profunditat edificable i respecte pels patis interiors d’illa existents.
PER LA QUAL COSA, DEMANA:
Que es tingui per interessat als sotasignats en tots els actes que afectin a l’ordenació
proposada per a l’edificació recaient sobre el carrer Pujol, Edifici I, mitgera amb l’edifici
núm. 61 del carrer Fluvià i la Plaça de la Medicina.
Que es revoqui per la Junta de Govern l’aprovació inicial de la Modificació puntual del PMU
del nucli històric de Dalt de la Vila en l’àmbit del Polígon d’Actuació núm.1 “carrer Pujol” i
que es segueixi el tràmit obligat de Modificació prèvia del planejament superior (Modificació
del PGM en el Dalt de la Vila, aprovada pel Conseller d’Urbanisme amb data 11/06/1979).
Que es preservi i restauri, segons pròpia proposta (punt 5 de la Memòria de la Modificació
Puntual del PMU) l’aqüeducte d’aigües existent de l’època romana en la mitgera amb
l’edifici de carrer Fluvià núm. 61 al seu front de la Plaça Medicina-Carrer Pujol i que se li
doni un protagonisme visual en tota la seva longitud i magnitud degut al seu caràcter
històric.
Que es modifiquin a la baixa els paràmetres de fondària edificable i alçada de l’edificació
recaient sobre el carrer Pujol (Edifici I) en relació a la cota de la planta baixa per tal
d’aconseguir una volumetria més adient amb l’entorn urbà i amb les parcel·les veïnes.
Respecte a aquesta al·legació cal dir el següent:
- La cota de referència de la planta baixa de l’edifici I del carrer d’en Pujol s’ha situat
a la rasant del carrer d’en Pujol, a 8,15 metres de distància del límit entre la
parcel·la situada al carrer d’en Fluvià 23-25 i la parcel·la situada al carrer d’en Pujol
2. Aquest punt, corresponent a la cota +24,32, es situa aproximadament al mateix
nivell de la plataforma del conjunt de cases vuitcentistes del carrer Pujol, prenent
com a referència la cota +24,61 on es situa l’accés als habitages, la font i el
safareig comunal
- A l’apartat 3 de l’article 315 de les NNUU del PGM, on es defineixen el paràmetres
d’aplicació de la zona de nucli antic (clau 12) s’especifica que per mitjà de Plans
Especials es podran recollir les especials característiques tipològiques,
morfològiques, parcel·làries o tradicionals que, pel seu caràcter, no s’adaptin a les
condicions d’edificació definides amb caràcter general per aquestes Normes i
dictar, per a aquestes, criteris normatius diferents sempre que es respectin les
condicions bàsiques, definides pel Pla per a la zona: tipus d’ordenació, edificabilitat
màxima i densitat màxima assenyalada per a la subzona respectiva.
- L’ordenació proposada compleix amb les separacions mínimes que es defineixen a
l’apartat 2 de l’article 242, Profunditat edificable, al permetre la inscripció d’una
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circumferència de diàmetre mínim de 6 metres entre alineacions interiors de
l’edificació d’edificis de PB+2.
- El planejament vigent d’aplicació al sector no és el PERI Dalt de la Vila, aprovat
definitivament el 07/05/1987, sinó el PMU del nucli històric de Dalt de la Vila,
aprovat definitivament en data 3/12/2009.
- Al document que es presenta per a la seva aprovació provisional s’han reajustat els
paràmetres definits per a l’edifici I, reduint la fondària edificable de 13,50-15,50 a
12,86-14,86 metres i l’alçada reguladora màxima de 10,60 a 10,20 metres, s’ha
recuperat la terrassa de la planta segona i s’ha eliminat de la normativa l’atribució
de parcel·la mínima.
Per tot l’exposat, s’estima en part l’al·legació número 8.
Al·legació número 9
9

Josep Maria Pujol-Busquets Camps - VOED, SL
Av. Diagonal, 433, pral. 2. BARCELONA 08036

31/10/2012

34394

PRIMERA.- Sobre el terreny
D’acord amb la "Modificació puntual del Pla de Millora Urbana del Nucli Històric de Dalt de
la Vila en l’àmbit del Polígon d’actuació núm. 1, carrer Pujol", sóc propietari d’un terreny de
204 metres quadrats que esta inclòs dins el seu àmbit.
Primerament, assenyalar que aquest terreny no és una finca independent sinó que forma
part, com a pati comú, de dos finques amb front carrer Fluvià números 23 i 25, que consten
inscrites al Registre de la Propietat no 1 de Badalona sota els següents números de finca
registral:
- Finca no 39.674 inscrita al Tom 4.054, Llibre 1.248, Foli 26.
Pertany a "VOED, S.L." en virtut d’escriptura pública autoritzada pel Notari de Barcelona, en
José Ramón Mallol Tova, en data 18 de desembre de 2001.
- Finca no 39.676 inscrita al Tom 4.054, Llibre 1.248, Foli 31
Pertany a "VOED, S.L." en virtut d’escriptura pública autoritzada pel Notari de Badalona, en
Ramón José Vazquez García, en data 5 de marc de 2010.
Per tant, són ambdues finques registrals les que es troben parcialment incloses dins l’àmbit
del PA 1-carrer Pujol del Nucli Històric de Dalt de la Vila, de manera que arribat el moment
de la seva reparcel·lació s’haurà de procedir a la segregació de la part d’aquestes dos
finques inclosa a l’àmbit, és a dir, una superfície de 204 metres quadrats.
S’acompanyen com a DOCUMENTS NÚMEROS Ú i DOS notes simples de les dues
finques acreditatives d’aquests extrems.
SEGONA.-Sobre certs errors materials:
- Al punt 5 "Descripció de la proposta" de la Memòria de la Modificació puntual, s’indica que
la superfície que reserva per sistema viari és de 2.310 metres quadrats mentre que en el
planejament vigent és de 2.657 metres quadrats.
L’esmentada informació no sembla correcte i s’hauria d’aclarir, donat que d’acord amb el
planejament vigent, el "Pla de Millora Urbana del nucli històric Dalt de la Vila", el sol
destinat a sistema viari dins l’àmbit del "PA 1-carrer Pujol" és de 1.1 90 metres quadrats.
- Al Plànol 7 "Planta coberta. Propostes" de la Modificació puntual, que no és vinculant,
s’indica per error que l’edificabilitat total de l’àmbit és de 3.106 metres quadrats, i es fa una
proposta d’atribució individual als diferents propietaris. Tanmateix, d’acord amb l’article 14
de les Normes Urbanístiques de la Modificació puntual, l’edificabilitat total de l’àmbit és de
3.178 metres quadrats.
Per tant, procediria rectificar el Plànol 7 fent constar que l’edificabilitat total de l’àmbit és de
3.178 metres quadrats, de manera que aquest sostre serà el que, arribat el moment,
s’haurà de distribuir entre tots els propietaris.
-D’acord amb el punt 3.3 "Estructura de la propietat del sol" de la Memòria, la superfície
total de l’àmbit de la Modificació puntual és de 4.855 metres quadrats, dels quals 2.916
metres quadrats corresponen a finques privades i 1.939 metres quadrats a vials. Aquesta
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superfície total de 4.855 metres quadrats apareix reflectida al llarg de la part escrita i gràfica
del document.
Malgrat això, al punt 6 "Gestió" de la mateixa Memòria s’indica que la superfície total del
polígon d’actuació PA1 és de 2.950 metres quadrats, dels quals 34 correspondrien a vials i
la resta a finques privades, i que l’àmbit d’urbanització associada al polígon té una
superfície de 2.310 metres quadrats. La suma d’aquestes superfícies del PA 1 amb la
superfície d’urbanització associada, suposaria que l’àmbit de la Modificació Puntual és
5.260 metres quadrats.
Es tractaria doncs de rectificar la superfície d’urbanització associada, en el sentit d’indicar
quina part dels 2.310 metres quadrats correspon a vialitat inclosa dins l’àmbit del PA 1 i no
forma part de l’àmbit d'urbanització associada.
- Pel que fa a l’afirmació de l’article 14 de les Normes Urbanístiques de la Modificació
puntual relativa a que "l’edifici I carrer d’en Pujol, es defineix com una unitat de projecte que
tindran consideració de parcel·la mínima", suposa deixar fora d’ordenació les cases entre
mitgeres que el propi article 14 defineix pel mateix carrer d’en Pujol.
TERCERA.-Sobre l’edificació dels patis de les finques amb front al carrer d’en Fluvià núm.
21 i 23-25.
Les referències de la Modificació puntual a l’edificació dels dos patis de les finques amb
front al carrer d’en Fluvià no 21 i carrer d’en Fluvià no 23-25 respectivament, poden donar
lloc a confusió al utilitzar expressions diverses i inclús contradictòries. Així, s’utilitza el
singular per proposar per aquests patis "un cos d’edificació al punt 5 "Descripció de la
proposta" de la Memòria o s’utilitza el plural "Cases entre mitgeres carrer d’en Pujol" per
referir-se a una de les tres edificacions en que l’article 14 de les Normes Urbanístiques
ordena l’actuació.
Aquestes referències s’haurien d’unificar en el sentit de deixar clar que es podrà aixecar un
edifici o casa entre mitgeres a cada pati.
CUARTA.- Sobre la manca de previsió de soterrani
L’article 14 de les Normes Urbanístiques fa referència expressa a les zones on esta permès
i les zones on no es permesa la ocupació amb plantes soterrani.
Tanmateix, no es pronuncia a aquest respecte pel que fa al terreny sota les "Cases entre
mitgeres del carrer d’en Pujol" i per tant deixa sense resoldre l’ocupació amb plantes
soterrani i, en definitiva, l’aparcament d’aquestes cases.
Respecte a la consideració PRIMERA de l’al·legació cal dir que al document es reconeix
que aquest terreny no és una finca independent sinó que forma part de les dues finques
registrals amb front al carrer Fluvià números 23 i 25, amb referència cadastral
7296013DF3879E0001TI i 7296012DF3879E0001LI respectivament. S’estima aquest
apartat de l’al·legació: es corregeix a la memòria que es tracta de dues finques registrals i
s’adjunten a l’annex E.1 les noves notes simples informatives aportades.
Respecte a la consideració SEGONA de l’al·legació cal dir el següent:
- Les superfícies del punt 5 "Descripció de la proposta" de la memòria de la
Modificació puntual, on s’indica que la superfície que reserva per sistema viari és
de 2.310 metres quadrats mentre que en el planejament vigent és de 2.657 metres
quadrats són correctes, atès que la proposta comporta una reducció de 184 m² i
163 m² qualificats de sistema viari i sistema viari de vianants respectivament.
- El valor de l’edificabilitat que consta al plànol 7 de l’avantprojecte de l’annex E.2, tot
i que és orientatiu i no vinculant, s’ha unificat amb el valor de l’edificabilitat total de
l’àmbit, amb el mateix valor que consta a l’article 14 de les Normes Urbanístiques,
on s’especifica que l’edificabilitat total de l’àmbit és de 3.178 metres quadrats.
- Al document que es presenta per a la seva aprovació provisional s’ha desglossat la
superfície d’urbanització que correspon a vialitat inclosa dins l’àmbit del PA 1, la
superfície d’urbanització forma part de l’àmbit d'urbanització associada al PA 1 i
s’ha suprimit la consideració de parcel·la mínima per a l’edifici I.
Respecte la consideració TERCERA cal dir que les referències de la Modificació puntual a
l’edificació dels dos patis de les finques amb front al carrer d’en Fluvià 21 i carrer d’en
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Fluvià 23-25 respectivament, al document que es presenta per a la seva aprovació
provisional es clarifica que es podrà aixecar una casa entre mitgeres a cada pati.
Respecte a la consideració QUARTA cal dir que a la normativa es clarifica que sota les
cases entre mitgeres que es proposen als dos patis de les finques amb front al carrer d’en
Fluvià 21 i carrer d’en Fluvià 23-25 i dins l’espai lliure d’edificació es permet la ocupació
amb plantes soterrani.
Per tot l’exposat, s’estima en part l’al·legació número 9.
Conclusions
Al document que es proposa per a la seva aprovació provisional, en resposta a les
al·legacions presentades en el període d’informació pública, s’han introduït les següents
modificacions i/o correccions:
- S’ha corregit la qualificació de la zona de verd privat d’interès tradicional (clau 8b)
del plànol P.01.
- S’ha qualificat com a zona de verd privat (clau 8a) una part de la finca amb front al
carrer d’en Pujol 2.
- S’han ajustat les condicions d’edificació corresponents a l’alçada reguladora
màxima i fondària edificable.
- S’ha ajustat la situació del punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima de
l’edifici I.
- S’han reduït l’àmbit de la Modificació puntual del PMU i s’ha ajustat l’àmbit
urbanització associat al polígon d’actuació PA1.
- S’han actualitzat els mòduls d’urbanització i reurbanització previstos a l’actuació.
- S’han clarificat aspectes normatius de les cases entre mitgeres amb front al carrer
d’en Pujol.
- A l’annex E.1 s’han actualitzat les Notes simples informatives de les finques
propietat de VOED, SL.
- A l’annex E.2 s’han unificat les cotes dels plànols amb la mateixa referència que les
cotes dels plànols de la Modificació puntual del PMU.
- A l’annex E.2 s’han actualitzat els plànols 7b, 8b i 9b amb els ajustos de les
condicions d’edificació corresponents a l’alçada reguladora màxima, fondària
edificable i del punt d’aplicació de la planta baixa de l’edifici I.
- S’ha afegit l’Annex E.3 amb Informe provisional sobre la intervenció arqueològica al
solar número 36 del carrer d’en Pujol, emès pels tècnics del Museu de Badalona.
D’acord amb l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, els canvis introduïts al
document de la Modificació puntual del Pla de millora urbana del nucli històric de Dalt de la
Vila en l’àmbit del Polígon d’actuació número 1 "carrer Pujol" que es presenta per la seva
aprovació provisional, corresponents als aspectes estimats de les al·legacions i a les
correccions d’ofici de les errades materials detectades, no es consideren canvis
substancials.
Vista la proposta i atès que la documentació compleix amb les disposicions establertes al
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, al Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme i a la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d'Urbanisme, s’informa favorablement prosseguir la tramitació de la Modificació puntual del
Pla de millora urbana del nucli històric de Dalt de la Vila en l’àmbit del Polígon d’actuació
número 1 "carrer Pujol".»
En data 15 de març de 2013 per part del Departament jurídic d’aquesta Àrea s’ha emès un
informe que reproduït literalment diu:
“PROPOSTA PRESENTADA
Per part del Departament de Planejament Urbanístic es va redactar la proposta de
modificació puntual del PMU de Dalt de la Vila a l’àmbit del PA-1 (carrer Pujol) la qual té per
objecte preservar l’estructura parcel·lària existent del front edificat del carrer d’en Fluvià i
prioritzant la reurbanització del viari existent, típic de la trama medieval del barri. L’àmbit de
la present modificació puntual es troba constituït pels terrenys que defineixen un sector de
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planejament que compren els sòls de domini i ús públic del carrer d’en Pujol, la plaça i el
carrer de l’Oli i part del carrer d’en Fluvià i les finques de titularitat privada amb front al
carrer Fluvià núm. 21, els patis de la finca amb front al carrer Fluvià núm. 23-25 i les finques
amb front al carrer Pujol núm. 2 i 36, amb una superfície total de 4.855 m².
La Junta de Govern Local, en la sessió de data 27 de juliol de 2012, va aprovar amb
caràcter inicial la proposta de modificació puntual del Pla de Millora Urbana del nucli històric
de Dalt de la Vila en l’àmbit del polígon d’actuació núm. 1 “carrer Pujol” de Badalona.
L’esmentat acord es va publicar en el BOPB en data 27 d’agost de 2012, al diari El
Periódico el mateix dia, al Tauler d’anuncis oficials i a la web de l’Ajuntament de Badalona.
Durant el termini d’informació pública s’han presentat al·legacions al text aprovat amb
caràcter inicial un total de nou escrits d’al·legacions. Així mateix, s’han emès els informes
sectorials per part de l’Autoritat del Transport Metropolità
En data 8 de febrer de 2013 el cap del Servei d’Ordenació del Territori ha emès un informe
mitjançant el qual s’informa favorablement la proposta, per tal que es prossegueixi la
tramitació de l’expedient i resol les al·legacions presentades estimant parcialment algunes
de les al·legacions, i en conseqüència introduint un seguit de canvis que no tenen la
naturalesa de canvis substancials.
Així mateix, 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
Aquesta modificació puntual del Pla Millora Urbana del nucli històric de Dalt de la Vila en
l’àmbit del PA-1 (carrer Pujol) es formula i tramita per aquesta Corporació municipal a
l’empara de l’article 96, en concordança amb l’article 76 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, en endavant TRLUC.
A l’expedient administratiu 15/A8-12 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic hi
consten la documentació requerida per l’article 66 del TRLUC, de conformitat amb l’article
70.7 de la mateixa llei.
Igualment, s’escau assenyalar que les incorporacions fetes a l’expedient no tenen
naturalesa de substancials en els termes que s’expressa l’article 112.2 del RLUC, d’acord
amb l’informe tècnic emès.
PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui aprovada amb
caràcter provisional pel Ple Municipal, en virtut de la facultat que li atribueix l’article 22.2.c)
de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), 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 k) de l’article 114.3 del
TRLMRLC, requereix que sigui adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
En base aquests arguments, els sotasignats membres de la Comissió informativa de l’Àmbit
del Territori, proposen al Ple Municipal l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Resoldre les al·legacions presentades durant el termini de informació pública
referent a l’acord d’aprovació inicial la modificació puntual del PMU de Dalt de la Vila a
l’àmbit del PA-1 (carrer Pujol), en el sentit que s’indica i amb l’abast que es deixa
constància en l’informe tècnic subscrit per la cap del Servei d’Ordenació del Territori, el text
del qual s’incorpora íntegrament en la part expositiva.
SEGON.- Aprovar amb caràcter provisional la modificació puntual del PMU de Dalt de la
Vila a l’àmbit del Polígon d’Actuació número 1 (carrer Pujol) de Badalona, amb el ben entès
que amb motiu de l’estimació parcial de les al·legacions presentades i la correcció d’ofici
d’errades material detectades, s’han incorporat un seguit de canvis a l’expedient els 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).
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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 78 del
TRLUC.
SENYORA RIUS: Si a veure, jo volia, bé, bona tarda a tothom i gràcies senyor alcalde. Jo
volia intervenir una mica en aquest punt perquè crec que després de tota la tramitació que
ha tingut, crec que es mereix un mínim d’explicació. Bàsicament, avui aprovem
provisionalment aquesta modificació puntual del Pla de Millora Urbana del nucli històric de
Dalt de la Vila, concretament el que fa referència al seu polígon d’actuació núm. 1 en el
carrer Pujol. És una aprovació que ha costat molt i que ve d’una primera aprovació que es
va fer l’any 2009 i que en el seu moment doncs comportava l’obertura d’un carrer, u carrer
que molts veïns no volien que fos obert, perquè deien que no respectava la trama medieval
i pel qual doncs, en el seu moment un cop aprovat aquest primer Pla es van recollir més de
1000 signatures per tal d’evitar-ho. Això va fer que aquest procés es reobrís, es replantegés
tot i que finalment es decidissin fer tota una sèrie de modificacions, per tal d’evitar l’obertura
d’aquest carrer, i això va fer que es fes un nou plantejament, que es va aprovar inicialment
a la Junta de Govern Local del mes de juliol i des del mes de juliol posteriorment hi va haver
una sèrie d’al·legacions de veïns d’algun partit polític i des del juliol ençà la gerència ha
estat treballant per tal de resoldre totes aquestes al·legacions i finalment s’ha pogut trobar
un punt d’equilibri entre els desitjos i els interessos de totes les diferents parts implicades.
En aquest sentit tant com representant de Convergència i Unió i com responsable del
districte núm. 1 i de la gerència de Dat la Vila, no volia acabar la meva intervenció sense
felicitar i agrair la feina d’una banda que ha fet els tècnics de la gerència, que han treballat
per arribar a consensos entre totes les parts implicades i també, doncs agrair la generositat
de les diferents parts, que han permès finalment arribar a aquest punt d’acord satisfactori
per a totes les parts. Moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, alguna paraula més sobre aquesta qüestió, no? doncs jo
també sumar-me a les paraules que ha dit la regidora de districte, senyalar que és un
projecte que portava un any sobre la taula, que no era fàcil, però que al final hi ha hagut
bona voluntat em sembla per a tothom, per part dels impulsors, per part de l’associació de
veïns es van presentar al·legacions per part d’un grup, el grup d’Iniciativa per Catalunya,
algunes jo crec que raonables i al final, doncs bé, la setmana passada, varem poder arribar
a aquest acord i s’ha desbloquejat aquest projecte, que jo crec que és important per
començar a endreçar una part del què és Dalt la Vila. Per tant, em sembla que ens hem de
felicitar i agrair el vot favorable de tots els grups. Següent punt.
Votació de la urgència.
La urgència de la proposta s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27
Votació de la proposta.
La proposta d'acord precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
En aquest moment surt del Saló de Sessions el regidor Miguel Jurado Tejada.
SENYOR ALCALDE: Proposicions urgents.
SENYOR SECRETARI: Proposicions urgents hi havia el que hem aprovat ara.
SENYOR ALCALDE: D’acord, aleshores dir que no està a l’Ordre del dia, però que
incorporem també un donar compte que s’ha incorporat la documentació a cadascun dels
grups municipals, que fa referència a la liquidació del pressupost refós municipal
corresponent a l’exercici econòmic del 2012. Se’ls ha incorporat la informació, no hi ha cap
tipus de problema que els grups municipals s’ho mirin i si consideren oportú aclarir
qualsevol tipus de dubte es pugui aclarir, si els grups ho consideren oportú, si així ho
creuen ho podríem portar també a la Comissió Informativa del proper Ple, però el que
estem fent avui és el donar compte, que és el que correspon. Estem parlant de l’informe
realitzat des del servei d’Intervenció General ‘d’aquest Ajuntament i bé, com ahir ja es va
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anunciar em sembla que dóna unes xifres que ens permet ser relativament optimistes per
afrontar el futur, el present i el futur econòmic d’aquest Ajuntament, doncs amb uns certs
ànims i amb una certa visió d’optimisme.
Tot seguit es transcriu el Decret:
“Vista la liquidació del Pressupost Municipal Refós, tant de l’Ajuntament com dels seus
Organismes Autònoms, corresponent a l’exercici econòmic de 2012.
Vistos els informes emesos per la Intervenció Municipal en data 28 de febrer d’enguany i la
documentació que s'hi adjunta.
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, correspon a aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe d’Intervenció,
l’aprovació de l’esmentada liquidació.
Per tot això, D E C R E T O:
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost Refós Municipal corresponent a l’exercici
econòmic de 2012, tant de l’Ajuntament com dels seus Organismes Autònoms, que presenta el
següent resultat:
De l’Ajuntament de Badalona
RESULTAT PRESSUPOSTARI
+
=
+

Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Despeses finançades amb romanent líquid de
+
tresoreria
= RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
ROMANENT DE TRESORERIA
+
+
=
-

Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici
Deutors pendents de cobrament
Creditors pendents de pagament
Romanent de tresoreria total
Saldos de dubtós cobrament
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat
ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES
=
GENERALS

AJUNTAMENT DE
BADALONA
199.185.859,12
165.034.757,50
34.151.101,62
2.813.056,86
11.413.016,66
0,00
42.751.061,42
AJUNTAMENT DE
BADALONA
12.043.492,58
84.539.204,78
54.552.461,72
42.030.235,64
27.854.366,68
9.325.944,39
4.849.924,57

Del Patronat de la Música de Badalona
RESULTAT PRESSUPOSTARI
+
=
+
+

Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Despeses finançades amb romanent líquid de
tresoreria

PATRONAT DE LA
MÚSICA DE BADALONA
2.567.269,83
2.764.979,69
- 197.709,86
0,00
0,00
0,00
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RESULTAT PRESSUPOSTARI
=

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
ROMANENT DE TRESORERIA

+
+
=
=

Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici
Deutors pendents de cobrament
Creditors pendents de pagament
Romanent de tresoreria total
Saldos de dubtós cobrament
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat
ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS

PATRONAT DE LA
MÚSICA DE BADALONA
-197.709,86
PATRONAT DE LA
MÚSICA DE BADALONA
3.702,91
592.208,84
1.042.043,09
-446.131,34
22.011,59
0,00
- 468.142,93

Del Museu de Badalona

+
=
+
+
=

+
+
=
=

RESULTAT PRESSUPOSTARI
Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Despeses finançades amb romanent líquid de
tresoreria
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

MUSEU DE BADALONA
1.046.782,69
1.045.863,03
919,66
0,00
0,00

ROMANENT DE TRESORERIA
Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici
Deutors pendents de cobrament
Creditors pendents de pagament
Romanent de tresoreria total
Saldos de dubtós cobrament
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat
ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS

MUSEU DE BADALONA
106.879,20
144.084,53
97.862,71
153.101,02
0,00

0,00
919,66

0,00
153.101,02

De l’Institut Municipal de Serveis Personals

RESULTAT PRESSUPOSTARI
+
=
+
+
=

Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Despeses finançades amb romanent líquid de
tresoreria
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

INSTITUT MUNICIPAL
DE SERVEIS
PERSONALS
19.482.460,60
18.196.368,39
1.286.092,21
20.575,22
0,00
0,00
1.265.516,99
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ROMANENT DE TRESORERIA
+
+
=
=

Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici
Deutors pendents de cobrament
Creditors pendents de pagament
Romanent de tresoreria total
Saldos de dubtós cobrament
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat
ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS

INSTITUT MUNICIPAL
DE SERVEIS
PERSONALS
830.405,27
7.697.845,93
6.842.442,71
1.685.808,49
0,00
8.885,48
1.676.923,01

De l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació

RESULTAT PRESSUPOSTARI
+
=
+
+
=

Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Despeses finançades amb romanent líquid de
tresoreria
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

ROMANENT DE TRESORERIA
+
+
=
=

Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici
Deutors pendents de cobrament
Creditors pendents de pagament
Romanent de tresoreria total
Saldos de dubtós cobrament
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat
ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS

INSTITUT MUNICIPAL
DE PROMOCIÓ DE
L’OCUPACIÓ
7.299.799,77
5.362.039,65
1.937.760,12
1.776.688,54
452.460,00
85.885,90
699.417,48
INSTITUT MUNICIPAL
DE PROMOCIÓ DE
L’OCUPACIÓ
298.010,76
3.472.022,80
877.277,84
2.892.755,72
0,00
1.753.075,98
1.139.679,74

SENYORA ASUNCIÓN GARCIA: Sí, nosaltres creiem que sí que s’ha de portar a la
propera informativa, perquè a més, hagués estat el més convenient perquè era un tema
que esperàvem que era probable , que se’ns havia anunciat, i si més no, haver pogut mirarho abans d’aquest Ple per poder, és un donar compte, però si més no a la Informativa si
que haver-ho comentat una mica més i tenir més dades.
SENYOR ALCALDE: No es va portar a la Informativa perquè jo vaig signar el decret fa dos
dies, aleshores, el 28 em sembla que va ser. Aleshores comentar-los que no hi ha cap tipus
de problema, que ho portem a la Informativa i si vol en el proper debatem la qüestió amb
absoluta naturalitat. Gràcies, passaríem al següent punt.
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8 Torn obert de paraules
AP-2013/2572 Senyor Miguel Angel Sánchez Ruiz, com president de l'Associació de
clubs de futbol Badalona. Assumpte: Situació clubs de futbol
La paraula precedent es retira.
AP-2013/2573 Senyora Karina Gabriela Silvera, com membre del comitè d'empresa
Badalona Serveis Assistencials. Assumpte: Situació actual de Badalona Serveis
Assistencials
SENYOR ALCALDE: Endavant, té deu minuts, no cinc minuts
SENYORA KARINA GABRIELA SILVERA: Bona tarda. Senyors i senyores hem sol·licitat la
paraula en aquest Ple municipal en relació a dos temes relacionats entre ells, que són per
una banda la definició de la personalitat jurídica de Badalona Serveis Asssitencials i per
altra banda la resposta a la sol·licitud presentada per aquest comitè, perquè es recuperi per
aquest any el concepte de contractes de gestió que hem perdut en el 2010 i que no hem
recuperat fins a data d’avui. I passo a desenvolupar aquests temes que posaré en
antecedents els fets. Els treballadors de Bsa venim sol·licitant primer a l’empresa que diu
que és competència del Consell d’Administració i de l’Ajuntament, i el Consell per
intermediació del vicepresident del mateix, el senyor Ramón Riera i ara aquest Ple, que
defineixin d’una vegada per totes la personalitat jurídica d’aquesta empresa. És una
societat mercantil pública?, és una societat privada?, nosaltres no ho tenim clar. La
pregunta va en relació a les retallades que hem sofert durant els últims tres anys, primer
se’n va aplicar en compliment del Reial Decret 8/2010 del 20 de maig i el Decret Llei 3/2010
del 29 de maig, una reducció salarial del 5% que fins a dia d’avui continua vigent amb la
justificació que a partir de l’1 de juny d’aquest any s’aplicaria una reducció del 3’21% del
concert del CATSALUT amb l’empresa. Però no obstant això, no se’ns va aplicar el que diu
el mateix Reial Decret 8/2010 sobre l’increment del 0’3% durant els mesos de gener a maig
del 2010, ni l’increment del 3’4% de les retribucions del 2009, increment que en canvi si que
es va aplicar a la resta del sector públic. En aquest moment la pròpia empresa va
reconèixer que érem una societat privada i que no era d’aplicació, però que ho recomanava
la patronal i en el nostre cas el consorci i així ho varen fer. De fet ja existeix una sentència
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ens dóna la raó, sentència que va ser
recorreguda per les patronals i que actualment estem a l’espera perquè es pronunciï el
Tribunal Suprem. Podem aportar en aquesta mateixa línia, un informe del gabinet jurídic,
Francés, Josep Maria, advocat del consorci sanitari també, tinc el document aquí perquè si
el voleu, on cito textualment: “L’esmentat decret llei va quedar exclòs de l’aplicació de la
mesura, disposició addicional vuitena, el personal no directiu de les societats mercantils
públiques, i reconeix que existeix un alt risc que BSA hagi de tornar al seu personal les
quantitats deduïdes de les seves retribucions”. Per la qual cosa, recomana algun pacte amb
el comitè d’empresa que suposi un avançament en el temps del pagament parcial o total
d’aquestes quantitats. És en aquest mateix any 2010 que se’ns va retallar, aquesta vegada
justificant-ho amb un pla de contingències que porta a terme BSA els contractes de gestió,
una altra disminució salarial en pro de l’equilibri pressupostari. A l’any 2011 es tanquen es
serveis d’urgències dels centres d’atenció primària, sota el mateix propòsit el pal de
contingències i també s’amortitzen llocs de treball, es tanquen quiròfans a l’Hospital,
plantes durant el període d’estiu en el centre Sòciosanitari el Carme, amb tot el que això
suposa per a la població de Badalona, entre d’altres coses les llistes d’espera més llargues.
I per últim en el 2012 se’ns va suprimir la paga extra de desembre i ni tan sols se’ns explica
de quina manera es recuperarà, ja que a la mateixa llei diu que hauria de ser en plans de
pensions o assegurances, quan així ho permeti la llei. I ara en el 2013 ens trobem una
vegada més amb un increment de jornada totalment unilateral, que torna a ressentir
l’economia dels treballadors, sense tenir en compte el dictamen del Consell de Garanties
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9/2012 de 2 d’agost, que ho declara inconstitucional. El més trist de tot això és que tant
l’empresa en el 2010 com el Consell d’Administració en el 2012, a l’Acta del 28 de març que
també la podria adjuntar si voleu, reconeix quan fa referència al Real Decret Llei 2/2000,
que aquesta llei no és d’aplicació a BSA perquè és una societat anònima, i posteriorment
cita també en aquesta mateixa Acta que el departament de Salut assimila a BSA com una
empresa privada, pel que moltes d’aquestes retallades salarials si fos així, no haurien hagut
d’ocórrer mai. Ara ens trobem en un panorama molt diferent del que hem tingut fins al 2011,
resulta que ara cada vegada que intentem negociar amb l’empresa, aquesta negociació ha
de ser debatuda i aprovada pel Consell d’Administració i per aquest Ajuntament, ja no tenim
cap poder de negociació amb ells. Creiem que a causa de la dubtosa gestió que s’està fent
d’aquesta societat i que queda patent el suposat problema que va existir i crec que existeix
en la contractació del servei de cuina del grup Sers i l’auditoria Faura & Casas, tema que
segueix tenint connotacions bastant tèrboles. Per tot l’exposat anteriorment sol·licitem a
aquest Ple que es defineixi la personalitat jurídica de BSA i en cas que la mateixa sigui
privada realitzar d’immediat la devolució del 5% dels anys 2010 i 2011, els quals segons el
senyor Ramón Riera, ja estan provisionats i el reconeixement del deute de l’any 2011 fins al
moment que es deixin de retenir aquestes quantitats i que evidentment es suprimeixi la
retenció salarial d’immediat. Per altra banda, sol·licitem que se’ns doni una resposta clara i
concisa a la proposta realitzada per aquest comitè com alternativa per pal·liar la supressió
de paga extra de desembre i la repercussió salarial negativa dels últims anys. I en la línia
del suggerit pel senyor Francesc José Maria en l’escrit que he mencionat anteriorment, la
recuperació dels contractes de gestió, que segons va dir el senyor Riera, el passat 19 de
febrer en la reunió mantinguda amb els representants dels treballadors podria estudiar-se
en la quantitat de 650.000 euros per aquest any i pel que fa al Constitucional que és on ara
hi ha el debat es pronunciï sobre la part meritada de la paga, es realitzi immediatament el
pagament de la mateixa. Per últim sabem que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat
del 2012 disposa que no es pot incrementar la massa salarial del 2012 respecte a la del
2011, disposició per la qual han trobat un concepte legal pel no complir-ho i que la nova Llei
de Pressupostos Generals de l’Estat 2013 així ho ratifica. Però també sabem que deixa
l’opció en el seu article 36 d’incrementar retribucions mitjançant acords amb la part social,
prèvia presentació de projecte al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i amb un
informe positiu del mateix. Per tot l’anteriorment exposat, quedem a l’espera que aquest Ple
Municipal es pronunciï i confiem que sigui una resposta objectiva, favorable i sobretot
ràpida. Gràcies i bona tarda.
SENYOR ALCALDE. Moltes gràcies,si vol es pot asseure’s. Si no hi ha cap paraula
donaríem la paraula al senyor Riera, que és el vicepresident de Badalona Serveis
Assistencials.
SENYOR RIERA: Gràcies senyor alcalde. Nosaltres des d’aquest Saló de Plens a la
pregunta concreta que vostè em fa de quina és la definició jurídica de BSA i he de dir que
Badalona Serveis Assistencials es constitueix fruït del canvi de denominació de l’Hospital
Municipal de Badalona, SA. i de la fusió per absorció per part d’aquesta Badalona Gestió
Assitencial SL, unipersonal i del Centre Sòciosanitari El Carme, SA unipersonal, una
societat mercantil de forma anònima per a la prestació de serveis per part de l’Ajuntament
de Badalona a través de gestió directa i amb la naturalesa de societat privada municipal
sectorialitzada perla intervenció general de l’Estat com a societat mercantil pública. Això és
la resposta a la pregunta, jo de la resta si m’ho permet i per respecte a la resta de comitès
d’empresa, com que demà tenim una reunió a les nou i mitja que suposo que vostè no
vindrà, perquè com que ha vingut aquí, doncs m’imagino que és que demà no pot venir,
doncs, crec que és a ells a qui donarem complida explicació de tot allò que ja hem enviat al
comitè d’empresa i a vostè també, sobre una proposta i sobre la situació que en aquests
moments ens trobem amb la negociació i amb el tema de la pèrdua de poder adquisitiu dels
treballadors de BSA. Demà a les 9’30 com hem convocat perquè així ens varem
comprometre que abans del 19 que és avui i que no ha estat avui per l’avançament del Ple,
és a dir, ens ha condicionat la data del Plenari que hauria d’haver estat la setmana que ve i
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ha estat avui, ens ho ha condicionat. Nosaltres la setmana passada ja varem enviar als
comitès d’empresa i a vostè també, una sèrie de propostes a les que per debatre-les demà
al matí a les 9’30 que vostè em diu, entenc que no vindrà perquè ha vingut avui i per les
explicacions d’avui. Per respecte a la resta del comitè doncs no les donaré, però demà a les
9’30 que tenim una reunió doncs ho explicarem, parlarem i debatrem sobre les propostes
possibles del què tenim, de la situació que ens trobem amb la famosa pèrdua de poder
adquisitiu, és a dir, la paga extraordinària que es va haver de descomptar l’any passat.
Vostè sap que s’han fet unes bestretes per a totes aquelles persones que i això sí que ho
puc dir, perquè és un fet que ja s’ha produït, aquelles bestretes per aquelles persones per
aquells treballadors que ho han demanat, avançar la paga d’aquest any perquè puguin
doncs bé, anar creant una situació de cercle, perquè al final estem parlant de retribucions
que han d’arribar i quan arribin doncs no, no, en aquells moments ja s’han hauran exhaurit,
però bé, es va arribar a aquest acord i s’ha respectat, així s’ha fet i al que nosaltres ens
varem comprometre no hem complert. Demà acabarem de concretar i dintre de les
possibilitats i d’allò que sigui possible, doncs, intentarem arribar a un acord. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, alguna paraula. Jo crec que ha quedat clar, demà hi ha una
reunió amb el comitè d’empresa i jo crec que anirem evolucionant amb la línia de la voluntat
de fer compatible una entesa entre el que és la direcció de BSA i el conjunt de la
representació dels treballadors, d’acord? Gràcies, paraula següent, el senyor Manuel López
Sánchez, com a president de la FAVB, assumpte, situació de les associacions de veïns.
AP-2013/2574 Senyor Manuel López Sánchez, com president de la Federacoó
d'Associacions de Veïns. Assumpte: Situació de les associaicons de veïns.
SENYOR MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ: Bona tarda. Senyor alcalde, regidors, ciutadans
hem sol·licitat la paraula a aquest Ple, ja que ens és difícil concretar tenir alguna reunió
amb l’alcalde, llavors el que ens dóna la legalitat és sol·licitar la paraula i venir aquí,
almenys podrem parlar i espero que ens contesti. La FAVB és una organització sense ànim
de lucre, que coordina i representa 45 associacions distribuïdes entre tots els barris de la
ciutat, per la nostra seu passen molts veïns i veïns que obtenen respostes, serveis,
col·laboracions i que venen a aportar les seves idees i el seu treball. Hem contribuït amb
una labor important a la història recent de Badalona, no s’explica la ciutat d’avui sense el
treball de cents d’activistes veïnals. Moltes històries i resultats de convivència i de pau a
Badalona no són possibles sense les entitats com la nostra, avui i cada vegada més serem
més necessaris donat l’avenç de la desigualtat i de les injustícies. Som un instrument de
democràcia ciutadana per pensar junts els problemes, buscar solucions als mateixos per tal
de detectar al carrer els problemes que pateixen els ciutadans i que després arribaran als
despatxos municipals. Per governar una ciutat es necessita l’actitud de col·laboració,
participació i el més important, consens i acord. Entendre que la ciutat som tots, que el
govern és un més d’un certa generositat i d’humilitat que la citat significa escoltar, tenir en
comtpe els punts de vista dels demés. Mirin vostès, senyores i senyors del govern, senyor
alcalde, no són sincers, només enmig dels nervis i de situacions difícils que sovint envoltant
el seu govern, a vegades se li escapa alguna veritat. Van dient per aquí que el moviment
veïnal no és creïble perquè és d’esquerres i la veritat és que som plurals, però sens dubte
estem a favor dels drets socials, de la salut i de l’educació. No estem a favor dels governs
que deixen als ciutadans sense drets o retallen els serveis i els debiliten, sabem quins són
els problemes reals de la ciutat, de l’avanç de l’atur i de la pobresa, la menor cobertura de
serveis socials, com les beques de menjador pels nens. El fet que moltes persones grans
ara hagin de pagar serveis com teleassistència, serveis que fins que vostès van arribar al
govern eren bàsics, ningú els qüestionava, fins i tot ni vostès, eren gratuïts. Sabem qe
aquestes són prioritats apressades i que ens han d’unir, no obstant això, sense un teixit
associatiu resistent, compromès i sense recursos, no és possible una labor generada a
favor del progrés dels nostres veïns i veïnes. Vostè senyor alcalde quan va començar a
governar, va dir que no hi ha ideologia, que no creu en els ideologies, va dir que volia ser
pragmàtic i solucionar problemes, ja es veu en les diferències, evolucions dels temes en
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aquests només persisteixen, sinó que van en augment, més atur, més pobresa, més
inseguretat en els carrers, un altíssim deteriorament de la via pública, manca de neteja en
molts barris de la ciutat, etc… En qualsevol cas, vull concretar la meva intervenció en tres
queixes, sobre l’activitat de les 45 associacions federades a Badalona, vostè i el seu
govern ens ofèn mentint quan diuen que s’han acabat els “guateques” amb diner públic,
busquen el descrèdit de molta gent que treballem a favor de la democràcia i de la ciutat.
Podem estar-hi d’acord que hem de millorar el funcionament de les associacions de veïnals
així com la dels governs i del conjunt del sistema. No obstant això, crec que en el futur hem
de sumar recursos i accions en els grans objectius per a Badalona, que abans he descrit
per ajudar les persones amb problemes i necessitats socials, però sincerament vostè en
mig de tots els seus problemes ha emprès una croada ideològica contra el moviment veïnal,
ho veu com un grup crític que no es doblega i pretén la intervenció del teixit veïnal i
associatiu o potser la seva desaparició. Aquesta és la precisa funció del moviment
associatiu amb l’actual govern i amb el que vingui, vostès diuen que són liberals, potser
són ultraliberals, però els temes de participació són molt intervencionistes i pretenen la
domesticació de les entitats, l’anestèsia democràtica amb vostès hem emprès un viatge cap
enrere, un viatge de nou cap a les condicions dels anys 60 i 70. Senyor Albiol el període
actual em recorda els anys 60 i 70 a finals del règim de Franco, falta de drets, govern amb
tics autoritaris i hostils i la gent amb criteri, però si continuen amb aquesta actitud no
s’equivoquin, només aconseguiran fer realitat els homes i dones que només tenim la veu, la
paraula, els braços i els cartells per lluitar a favor de la vida digna. En lloc d’això com
president de la FAVB li proposo diàleg, diàleg per parlar del compliment del Reglament de
Participació Ciutadana pel que fa referència als consells de districte de la ciutat, d’activitats i
de les subvencions, per orientar recursos i accions cap a un projecte de ciutat que fem i
compartim entre tots, regidors, governs i entitats. Segon, no hem cobrat la subvenció del
2012, senyor alcalde no hem cobrat ni un euro de la subvenció de l’any passat, no havia
passat mai, som l’únic municipi de Catalunya i el tercer en població i amb un moviment
associatiu mol arraigat que les associacions veïnals no hem rebut els nostres recursos.
Dificultats de finançació o recerca d’una asfíxia econòmica del teixit associatiu. Amb
aquests recursos hem donat servei i atenció a molts ciutadans en un moment de crisi, les
associacions vertebrem la ciutat, ajudem a donar espai, relacions ciutadanes i a enfortir la
vida comuna a molts ciutadans. Li demano un esforç en aquest sentit, li demano que
compleixin amb els deures que han contret, perquè tot i sent la gran prioritat, les
necessitats socials i la col·locació, les associacions veïnals amb els recursos necessaris i
amb els que corresponen podem contribuir a la lluita contra aquest repte. Li demano que
els veïns i veïnes que en número de cents, segurament alguns milers s’organitzen entorn a
les associacions i les seves activitats a favor de la comunitat siguin també una prioritat per
aquest govern. Ho serà si vostès creuen en la democràcia ciutadana i no ho serà si vostès
només pensen en el poder, les associacions existeixen des de bastant abans que el Partit
Popular, senyor Garcia Albiol, des de bastant abans que vostès fos regidor, algunes
associacions de Badalona, ja tenen més de 50 anys, tenim la més antiga i la primera que es
va legalitzar a l’Estat Espanyol, l’associació de veïns de Lloreda. No vegin els veïns com
votants, sinó com persones que reclamen atenció i acompanyament, la democràcia és
alguna cosa més que anar a votar cada quatre anys, és també participació, compromís,
col·laboració amb les institucions i per això la ciutadania s’organitza en associacions i
entitats que canalitzem. Aquestes necessitats no busquen la nostra destrucció tinguem en
compte fins i tot en canals de diàleg sincer, la ciutat hi surtirà guanyant, si pretén debilitar la
FAVB perquè no pugui fer una acció conjunta i coordinada amb visió de ciutat del moviment
veïnal, sàpiga que perjudica la ciutat i no la FAVB. Si pensa de manera intel·ligent veurà
que com perjudicar la ciutat és perjudicar també a vostès com a partit, senyor Garcia Albiol,
primer és la ciutat i després el govern, senyor alcalde. Com pot comprendre Franco no va
poder amb el moviment veïnal, les dificultats fan néixer el moviment social, miri, si vol que
els moviments socials vagin a menys, més que ofegar-los econòmicament, el que ha de fer
és que l’economia funcioni, fer política social i ajudar els ciutadans, així no serem
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necessaris. La seva labor hauria de ser construir i no destruir, el Govern de l’Estat també
genera injustícies i indefensió com ho són les lleis per cobrar taxes a la justícia i no voler
acabar amb l’actual Llei d’Hipoteques, davant d’això trobaran els carrers plens de gent i
manifestacions. Tercer, malestar a les associacions de la ciutat i per finalitzar, miri,
necessitem no només recuperació econòmica sinó també recuperació política, el clima
polític en aquesta ciutat és insuportable, no he vist mai cap alcalde que visqui de la divisió,
vostès no tenen un projecte sà i democràtic, no es pot governar basant-se en la mentida. La
sensació que donen és que el projecte que tenen es diu poder, estic segur que això es pot
canviar i que vostès poden millorar si volen, però no triguin, no triguin perquè comença
recórrer per la ciutat un desig de canvi, un desig que es pugui viure millor a Badalona si hi
hagués un govern i una Alcaldia més humil, que escoltés amb menys supèrbia menys
autoritari i amb esperit democràtic. No siguin extremistes, siguin més moderats, pensin que
tot el món té la seva veritat, que sumant punts de vista tots hi guanyarem. Si només confia
amb els que tenen el seu punt de vista no sortirem endavant, un alcalde i un govern han de
ser-ho de tots, ha d’esforçar-se a escoltar, explicar, dialogar i més si està en minoria. No
vindrà inversió a Badalona si no hi ha tranquil·litat política , en 35 anys de democràcia mai
abans havíem sortit tant a la premsa. Des que vostès són govern som notícies tots els dies i
no precisament per iniciatives favorables, Badalona mereix ser notícia per ser solidària, no
es pot governar amb les mateixes idees i pràctiques que vostès tenien a l’oposició, no
oblidin que ara són govern, exerceixin com a tal. Aquelles idees incendiàries per sacsejar
barris ara no donen estabilitat, si adopten un punt de vista de govern de tots, segur que la
FAVB podrà dialogar i acordar. Volem diàleg, posar Badalona primer, abandoni el govern
autoritari que té, abandoni la seva croada contra les entitats, per favor vegin les entitats
com un aliat i no un adversari per ajudar les persones i a les famílies de Badalona, Confiïn
amb la ciutat, amb la gent, les entitats, no tinguin por al teixit associatiu, aleshores la
confiança podrà ser recíproca, no vegin els milers de badalonins que participem amb les
entitats com potencial adversari, vegin a tantes famílies que lluitem per Badalona com una
cosa bona, sumin i uneixin la gent a favor de la ciutat. Badalona es va fer amb solidaritat,
amb senzillesa, amb treball de centenars de persones que no buscaven els titulars si no les
millores dels carrers, dels parcs i de les escoles, dels ambulatoris, transports públics,
mercats i biblioteques, gent treballadora que ara estem perplexos quan vostès treuen fonts,
bancs o faroles dels carrers. No tot val per fer populisme barat, fotografies o pamflets, la
citat està demanant un canvi, un canvi perquè així no es pot seguir, la societat civil no
cessarem la nostra lluita en la defensa dels serveis socials, canviïn o permetin si no vostès
hi sortiran perjudicats, però sobretot els ciutadans i la ciutat..
SENYOR ALCALDE: Senyor López per favor vagi acabant.
SENYOR MANUEL LÓPEZ SÁNCHEZ: ... Seguirà empobrint-se i acumulant antipaties del
nostre entorn, segur, moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, la senyora Hervàs.
SENYORA HERVÀS: Gràcies senyor alcalde. Senyor López jo crec que després del seu
magnífic discurs, jo vull fer-li a vostè algunes reflexions perquè crec que vostè a aquestes
alçades encara no ha entès i en aquest Ple s’ha discutit molt de la situació econòmica,
difícil que pateix l’Ajuntament. Ha arribat ja fa temps, el moment en què s’han de fer moltes
més coses amb molts menys recursos i per tant, amb menys diners hem d’atendre moltes
altres prioritats. Per tant, aquest govern s’ha vist senyor López en la necessitat de prioritzar
la despesa i l’hem prioritzat a atendre aquelles necessitats socials que són més bàsiques
més importants i que van directament als veïns. Per tant, jo crec que de la mateixa manera
que aquest govern ha donat exemple amb la seva gestió, buscant d’altres maneres de
finançar determinats actes a la ciutat. Crec que ha arribat el moment que les associacions
de veïns i sobretot la FAVB buscant també d’altres maneres de finançar algunes de les
activitats que vostès porten a terme, i que a més avui hem parlat en aquest Ple, crec que
vostès a més haurien de fer un exercici molt important com tots els pares de família de la
nostra ciutat, que és ajustar-se el pressupost que tenen en funció de si les coses van millor
o pitjor, i en aquest moment estem en un moment de vaques flaques. Per tant, jo , aquest
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és un consell que jo li dono, després amb totes les coses que vostè ens ha dit en el seu
discurs senyor López, jo crec que vostè ha dit algunes coses que personalment m’han, no
molestat, sinó que m’han, en qualsevol cas, m’han deixat perplexa. Aquest govern no està
format per liberals, ni per neoliberals, ni ultraliberals com vostè ha dit, aquest govern està
format per persones responsables. Per tant, gestionarem el pressupost municipal de la
manera més responsable que es pugui fer i això indica, i això l’únic que fa és que aquest
govern hagi de prendre decisions. I prendre decisions li posaré com exemple algunes de les
qüestions que passaven a l’anterior legislatura, vostè ha parlat moltes vegades de canvi, i jo
entenc que ara amb els exemples que li posaré, vostè vulgui el canvi perquè hi ha coses
que avui en aquest govern no passen. Miri, algunes associacions de veïns i a la FAVB
s’han produït a part que vostè han anat cobrant les subvencions de manera anual vostès
han anat cobrant, atorgades per part de l’Ajuntament, a més l’Ajuntament en anteriors
etapes quan governava el Partit Socialista, tant la FAVB i algunes associacions de veïns
se’ls anaven pagant una sèrie de despeses, que jo crec, i ara li posaré algun exemple, pocs
perquè el calaix és ampli, però n’hi he de posar un parell o tres. Exemples que vostè mateix
crec que en el seu torn de rèplica si és que l’utilitza em donarà la raó i veurà que aquestes
despeses avui l’Ajuntament no podrà atendre. A tall d’exemple com li deia s’han pagat a
part de les subvencions que li he dit, que vostès han anat cobrant, s’han pagat factures de
vi, caves, moscatell, castanyades en alguns districtes o barris de la nostra ciutat, fins i tot
de manera simultània en un mateix barri fer-ne un parell a la vegada en el mateix any, en
les que per exemple costaven mil euros, avui l’Ajuntament no té diners i aquests recursos
avui han d’estar destinats a atendre altre tipus de necessitats. Aquí tinc per exemple una
altra factura d’una altra castanyada també d’uns mil euros en el mateix districte que
l’anterior, en aquest cas és el districte, ara mateix no ho sé quin és, però en qualsevol cas
són castanyades repetides el mateix any i en el mateix districte i entengui doncs que això
avui,ja no és possible. A més, no es possible que en el mateix districte on s’han celebrat
dues castanyades el mateix any, per valor de mil euros la primera i 600 en agraïment a
aquells que van muntar la de mil euros, a més s’hagi, entenc jo, que no sé si la mala gestió,
la mala praxis i a més gastar-se 600 euros en guarniments de Hallowen com pots de sang,
cames tallades, calaveres, gats, rates gegants, de mida petita, mitjana i extra, esquelets,
plaques rip amb llums de lets. És a dir, crec que vostè avui no m’està demanat això a mi,
perquè si vostè m’està demanant això a mi, li haig de dir senyor López que això no seria
governar els recursos municipals d’una manera responsable. Per tant, en qualsevol cas no
podrem atendre aquesta petició, però a més per posar exemples, exemples de la
legislatura passada que demostraven una altra manera de gestionar els recursos públics
per part del Partit Socialista, a més hi ha una altra qüestió que és que la pròpia legislatura
passada, jo entenc que per això vostè vulgui un canvi en el govern. Es va convidar a 154
comensals al Restaurant La Palmira en el barri de Canyet per un import de 6.500 euros
pels membres de la FAVB, que suposo que igual vostè també vol que tornin aquests temps,
A mi m’encantaria que l’Ajuntament estigués realment sanejat d’exercicis anteriors i
poguéssim realment tenir tots els diners per a festes i “guateques” com vostè diu, que no
l’han d’ofendre si no que vostè ser-ne part de la responsabilitat en la gestió dels recursos
municipals i demanar allò que realment sigui possible i deixar-nos d’algunes qüestions que
crec que vostè ha fet a més, referència a les beques menjador, igual algú tenia una beca de
menjador premiada i no eren els nens.
SENYOR ALCALDE: Alguna paraula dels grups si no el senyor, d’acord, el regidor no
adscrit, té un minut.
SENYOR GÓMEZ: Sí gràcies, per anar ràpid, sense entrar a valorar el tema econòmic
senyora Maritxú, que pot ser que sigui cert que no estaven per a festes, sí que és cert que
jo veig que el tema econòmic va bé per omplir un barri de cartells, per anunciar que ve el
senyor alcalde a reunir-se amb uns veïns en uns bars, perquè a més porta el logotip de
l’Ajuntament aquests cartells, no crec que estiguin pagats pel partit. I segon, el que s’està
demanant és una altra cosa, el que s’està demanant és que no s’enviï tots els dies per
exemple la Guàrdia Urbana a l’associació de veïns de Juan Valera a les 9 del matí per
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aixecar-los Acta per si els veïns associats es prenen un cafè o s’estan prenent una cervesa
i hi van tots els dies. El que s’està demanant és no un assetjament i enderrocament, més
col·laboració i diàleg.
SENYOR ALCALDE: El grup del senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Bona tarda a tothom. Jo he escoltat la intervenció del senyor Manuel
López i he sentit que parlava de moltes més coses que no només el tema de les
subvencions, també ens ha parlat del paper de les associacions de veïns a una ciutat, una
ciutat com Badalona, del paper que han tingut al llarg de la història, del paper que tenen ara
en els moments de situació de crisi econòmica que estem patint i que la seva tasca doncs,
és una tasca de col·laboració amb tot el veïnat, amb totes les persones que en aquests
moments ho estan passant molt malament. No ens ha parlat només de què se li deuen la
subvenció corresponent a tot l’any 2012, que és un element més, però també ens ha parlat
de moltes altres coses, de la manera en què s’està, que des del govern es tracta el
moviment veïnal, no només el moviment veïnal si no que podríem dir tot el moviment
associatiu de la nostra ciutat, que és de menyspreu i és de deixar-lo de banda i això són
coses tan greus com el fet que no es pugui gaudir d’un determinat ajut econòmic per poder
desenvolupar algunes activitats i de tot això no ens n’ha parlat, no ha donat cap resposta.
La senyora Hervàs només ens ha parlat del gran rigor econòmic en què es belluguen, deu
n’hi do, rigor econòmic parlant de castanyades, el que sí que és una castanya és que algú
s’arregli el pis de casa seva amb uns diners que encara no se sap d’on sortiran, això sí que
és una castanyada i això no ho ha controlat ningú. Però a part d’això m’agradaria també fer
una mica de repàs de fa temps, no sé de quan estic parlant però jo diria que fins i tot fa més
d’un any, en un moment que varem tenir un problema aquí, perquè es tancava i es feia
deixar un local al Cercle Artístic de LLefià. En aquells moments que ja varem manifestar la
nostra queixa que s’actués d’aquesta manera davant de les entitats se’ns va dir que
formava part d’això, de tot una reflexió que s’estava fent de cara a valorar quins eren els
espais que utilitzaven les entitats i quina despesa podien generar etc. etc., i que tot això es
faria d’una forma rigorosa, que allò era el primer cas, però que després ens presentarien a
tots els grups una proposta de com afrontar per la situació econòmica, com es podria
afrontar aquest fet dels locals de les entitats que tinguessin algun tipus d’ajut des del
govern municipal. Bé, jo diria que ha passat més d’un any no sé quan, crec que fa bastant i
no se’ns ha presentat cap proposta, n ens han presentat cap projecte, ni ens han fet cap
valoració en aquest sentit perquè poguéssim potser afrontar-ho conjuntament o veure quina
era la posició de cadascú. El que sí que fan és sense parlar amb ningú, sense encomanarse a ningú decidir que retallen unes subvencions al cent per cent i això no forma part, això
no és cap actuació rigorosa pressupostàriament, ni de cap tipus, això és una actuació
absolutament unilateral de menyspreu cap a les activitats que puguin estar desenvolupant
algunes entitats. Si nosaltres, si aquí presentessin alguna proposta dient que per gaudir
d’aquesta subvenció el criteri és aquest que justificar projectes que es puguin presentar si
és que hi ha projectes duplicats o situacions que vostès puguin detectar. Bé, això sí que és
una manera de funcionar correcta i que és un bon moment en què potser algunes accions
de caràcter lúdic que es poguessin desenvolupar en d’altres moments, que també és bo
que hi hagi accions de caràcter lúdic si es poden fer, però aquestes accions que puguin ser
retallades, disminuïdes o eliminades a canvi de què s’estan fent altres actuacions, bé,
podem parlar-ne, però vostès de tot això no és aquesta l’actuació que han tingut vostès, no
és aquesta, és una actuació de zero per cent. Per tant, aquest és el que nosaltres no els
podem acceptar , ni els podem donar com a bo, perquè de rigor, de reflexió, de proposta,
de manera d’afrontar una solució determinada. Aquí no ens han presentat res i pel que ens
diuen tampoc ho han fet al moviment veïnal, ni amb cap tipus del moviment associat a la
nostra ciutat d’entitats del caràcter que sigui, cultural, esportives etc, o juvenils. També amb
el tancament dels casals de joves també d’una manera absolutament fora de tot tipus de
consens i de cerca d’alguna solució. En aquests moments també m’agradaria dir-los que
estan parlant d’aquestes necessitats i avui o ahir ens presentaven també una liquidació de
pressupost amb un balanç de superàvit de més d’un milió d’euros segons el seus càlculs i
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les seves previsions i els seus comptes que han presentat que ja analitzarem amb
profunditat, però be, en un moment en què la ciutat té els problemes que té, jo crec que
tampoc és per presumir de tenir aquesta situació econòmica, si no que hi ha moltes
actuacions que es podrien haver afrontat amb aquests diners.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Sagués, el senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Sí, breument. De vegades és millor tenir la boca tancada i semblar mal
educat que obrir-la i desvetllar el dubte. Ho dic perquè jo crec que les darreres
intervencions de la senyora Hervàs en aquest Ple no deixen de sorprendre per l’alt nivell de
provocació i jo crec, que mala educació i de manca de respecte cap a ales persones o cap
a les opinions que no coincideixen necessàriament amb les que pugui tenir ella o el govern
al qual està representant. I crec que fora bo que fes o que es fes una reflexió a nivell de
govern municipal de si aquest és el to amb què cal tractar les entitats, les persones, els
col·lectius, que amb més raó, amb menys raó, amb més legitimitat, amb menys legitimitat,
vingui aquí a explicar qualsevol circumstància que des del seu punt de vista valgui la pena
posar en coneixement d’aquest Ple. Per tant, a mi em sembla que bé, que el to no és el
correcte, sobretot perquè nosaltres aquí estem per entomar la crítica vingui d’on vingui i la
faci qui la faci, i el debat més dur l’hauríem de mantenir entre nosaltres, entre els qui som
regidors d’aquest Ajuntament, però de cara en fora, i de cara als ciutadans, i de cara als
ciutadans i de cara als representants de les entitats, en aquest cas de la FAVB, crec que
fora millor un to institucional correcte. I crec que aquest govern això no ho té clar, perquè
ara nosaltres podríem entrar a mata-degolla i els podríem dir que el vicepresident d’aquesta
entitat que fa les coses tan malament seia allà, ara no hi és, perquè està de baixa, però era
el senyor Jurado, que vostès el van fitxar perquè vingués al seu partit i era el vicepresident
d’aquesta FAVB que vostès detesten tant i de la qual paren tal malament. Mirin, la FAVB,
els partits polítics, els sindicats, les patronals, la societat civil de Badalona tota ella,
cadascú en el seu àmbit hem de fer un esforç per millorar, hem de fer un esforç per canviar
coses, hem de fer un esforç de regeneració, tots aquests deures els tenim, però és molt
millor tenir una ciutat amb teixit social i amb societat civil que no pas no tenir-la, i en aquest
senti a mi em sembla que desmerèixer la feina que ha fet la FABV despatxant-se a aquí
perquè hi ha hagut festes que s’han pagat amb diners de l’Ajuntament corresponents a
subvencions, que suposo que devien ser absolutament ajustades a la legalitat perquè sinó
no s’haguessin pogut celebrar, i resumir la història de la FAVB, que per cert, quan va fer el
sopar de la Palmira va ser per celebrar un aniversari i em sembla que es mereixia tota la
gent de la FAVB poder fer un aniversari amb l’ajuda del conjunt dels ciutadans de Badalona
que és l’ajuda de l’Ajuntament de la ciutat, em sembla que això tocava i que estava bé que
es fes, em sembla que és un absolut despropòsit. Perquè és clar, la FAVB, a banda de tot
això que vostès critiquen ha servit o no ha servit o no ha servit d’interlocutor amb
l’Ajuntament durant trenta anys? Han estat al peu del canó aguantant molts veïns que els
explicaven queixes i vehiculant aquestes queixes cap a l’Ajuntament o no? Han servit per
negociar reglaments o no? Han servit per negociar ordenances o no? La FAVB no és un
lloc on el meu partit, ni la nostra organització política, ni la nostra Federació hi tingui o hi
hagi volgut tenir mai gent del partit, però sí que sentim un enorme respecte per les moltes
persones, moltes, moltes, de moltes juntes, que no són segurament ni el primer ni el segon
d’aquella junta que dediquen altruistament el seu temps a la ciutat de Badalona. I en aquest
sentit valdria la pena preguntar-se i que també es preguntés vostès senyora Hervàs,
quantes hores ha dedicat vostè altruistament al a ciutat de Badalona, i quantes hores han
dedicat altruistament a la ciutat de Badalona els senyors de la FAVB. Perquè em sembla
que si ens posem en aquest to ens equivoquem. Jo els recomano, de veritat, una altra
manera d’enfocar els debats amb els ciutadans, un altre to respecte al que és la FAVB, jo
crec que la FAVB ja sap quins deures té posats com a organització. Però en tot cas, jo
m’agafo a les paraules del senyor Manolo López al final no? Ell, a banda de dir tot el que ha
dit, ha reclamat diàleg, diàleg, i a mi em sembla que la institució, el govern de la ciutat no
pot no tenir diàleg amb totes i cada una de les entitats de la ciutat. Moltes gràcies.
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SENYORA BOTEY: Bona nit a tothom, doncs jo m’allargaré una miqueta si ho permeten
perquè penso que avui estem tractant un tema importantíssim per al a nostra ciutat, i tal
com ha dit el senyor López segurament Badalona no seria la que és si no fos gràcies als
moviments associatius i les entitats que hi ha. Com vostès ja saben Badalona sempre ha
mantingut un teixit associatiu immillorable, un teixit associatiu implicat, compromès,
treballador, i que ara sembla que molesti, i només diré sembla. I vull destacar de tot aquest
moviment associatiu a les associacions de veïns, a les 45 associacions que formen part de
la Federació, i que tal com han dit els altres regidors sempre han treballat pel bé de la
ciutat i sempre de manera generosa i altruista. Per tant, quan es fan crítiques des del
govern, crec que haurien de ser molt més curosos, perquè de vegades, i ho acabem de
veure fa breus instants, hi ha comentaris molt, però que molt desafortunats. Vostès tenen
diferents fronts oberts amb les associacions de veïns, i una de les coses que critiquen són
aquestes activitats de lleure, aquestes festes que en el fons sí que són festes veïnals de
barri i on la gent un cop l’any aprofita per què no? per passar una estona de convivència i
de relax i de compartir aquests espais que possiblement cadascú dins de casa seva no
tenen gaires oportunitats de fer. Però fixi’s, és curiós, aquestes mateixes festes que vostès
critiquen són les que vostès també hi participen en el moment que saben que hi ha un bon
nombre de veïns. Per tant, en què quedem? I vostès ho han dit en una publicació que
semblava que les associacions de veïns només estaven per fer festes. Estan a favor o
estan en contra de les festes veïnals? Perquè tal com dic vostès hi van, i de vegades
arriben cinc, sis i set persones de cop. Per tant, no ho tinc gaire clar. Estan segurs, podrien
assegurar-ho realment que només es dediquen a fer festes? Jo crec que no, però clar, com
que a la majoria d’associacions de veïns que no comparteixen el seu pensament no les
visiten, doncs no ho saben. Mirin, per no anar gaire lluny. Fa uns dies em trobava amb
l’Associació de Veïns del Fondo Sistrells que suposo que sí que saben on està, en el
districte a tocar de Santa Coloma. Doncs la Junta em deia que en l’any i mig que porten de
govern, més o menys, no hi havien anat ni una sola vegada a visitar-los, a la festa major sí,
a les activitats de la festa major i al ball sí, però a veure quins problemes tenien, com
estava el barri, quines activitats feien, ni una sola vegada. Clar, doncs miri, a mode de
comentari li diré que en aquesta Associació de Veïns periòdicament es reuneixen els
medallistes olímpics de la nostra ciutat, els medallistes paralímpics que van representar a la
nostra ciutat. Per tant, possiblement és una informació que veritablement estan
desaprofitant. Vostè també senyor alcalde fa pocs dies va organitzar una trobada amb un
bar del carrer Floridablanca, que és totalment lícit eh, jo no sóc ningú ni molt menys, per
pensar on s’ha de reunir vostè, vostè por reunir-se evidentment allà on vulgui, però la meva
pregunta és, va convidar a participar d’aquesta reunió de veïns a l’Associació de Veïns de
Juan Valera, perquè estan a 25 metres a tocar del bar aquell on vostè es va reunir, i segur,
segur, que millor que ells, aquesta Junta de l’Associació de Veïns de Juan Valera, no ho
sap ningú com està el barri. Els ho segueixo preguntant, els van convidar? També hem
posat un altre exemple, i a més a més la senyora Hervàs en ha passat unes xifres que ara
els aclariré. Posen com a tema fonamental el tema de les subvencions i les despeses que
generen les associacions de veïns. Doncs miri, les subvencions durant la legislatura
anterior es van anar ajustant, però saben com? Parlant, reunint-nos amb les entitats,
reunint-nos amb la FAVB i explicant per què es reduïen les subvencions i a on anaven
destinats aquests diners, i aquí estan els membres de la FAVB que ho poden corroborar.
També cal remarcar que a més a més en aquesta legislatura que sembla que va ser un
desastre total, les associacions de veïns es van fer càrrec de tots els seus consums, els
elèctrics, els de telefonia, els d’aigua, se’ls va regularitzar el tema de la cessió de locals.
Des del 2008 es van donar les subvencions en funció dels programes que presentava
cadascuna de les entitats. És a dir, aquelles entitats que d’alguna manera treballaven amb
bé de la ciutat, el percentatge de subvencions era més reconegut. I per posar-los un
exemple, activitats de tota mena, fins i tot ara avui en dia s’estan fent per exemple activitats
d’informàtica que ajuden a la gent a poder trobar feina, ja que des de l’IMPO i des d’altres
institucions sembla que no hi ha possibilitat de trobar feina. Per tant, que no sigui el tema
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econòmic una excusa. Les associacions de veïns treballen ideant fórmules de finançament
per seguir endavant, i sempre ho fan pensant en els seus veïns, i permetin que els recordi
també, i el senyor Falcó també n’ha fet esment, la presidenta de l’Associació de Veïns la
Salut Alta estava en una posició destacada a la seva llista electoral, el president de
l’Associació de Veïns de Sant Joan de Llefià Alt, estava en una posició destacada de la
seva electoral, el president de l’Associació de Veïns d’amics de Sant Roca estava també
en un lloc destacat a la seva llista electoral, i també tots tres van ser càrrecs de confiança a
l’inici d’aquesta legislatura, ara ja no sabem on són, però ara ja no hi són. I vostès diuen
que les associacions de veïns estan polititzades? Doncs crec recordar alguna manifestació
on vostès estaven acompanyats fent política per alguna d’aquestes persones acabo
d’anomenar, i això sí que és estar polititzat. I abans d’acabar, permeti’m que li digui senyora
Hervàs, és que no ho ha entès, és que el president de la FAVB no li demanava
subvencions, li demanava respecte i diàleg. Respecte i diàleg per què saben què? Que si
no fos pel treball de col·laboració de moltes de les associacions de veïns que estan aquí
Badalona no seria el que és. Per tant, escolti’ls, valori’ls i fem feina, que és el que toca.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Senyor López si vol té una segona intervenció, una mica
més breu en el temps, cinc minuts.
SENYOR LÓPEZ: Intentaré aprofitar-los. Em reafirmo amb tot el que he dit anteriorment,
senyors, persones responsables han dit que són, però aquí demostra el contrari, almenys la
senyora que ha fet de portaveu, no se n’ha assabentat de res, ara li deixaré un escrit
perquè se’l llegeixi i el proper Ple si em donen la paraula vindré i em contesta, perquè la
veritat és que és difícil d’entendre-ho, però a més de veritat. Estan dient, pel que escolto
aquí, que al final hi ha un sobrant o tenen un superàvit de d’1.200.000 euros, i treuen la
teleassistència i les beques de menjador, em sembla... Un altres sistema de finançació,
estem en això, portem temps intentant-ho buscant-ho, però clar, la cosa està difícil. L’ajust
de pressupost, més que nosaltres segurament que ningú, ja que vostès si haguessin fet
l’esforç que hem fet nosaltres..., i tampoc he vingut aquí a reclamar que se m’hagi retallat
moltes subvencions, hem vingut a reclamar que se’ns doni la subvenció que vam acordar
per a l’any 2012, que no se’ns ha donat, i era el tercer any o quart consecutiu, que tant la
Federació com les associacions hem acceptat amb el govern anterior i amb el que tenim
ara, tots els ajustos que han estat necessaris d’acord. I la Federació no pot tenir queixa
ningú i dir-nos el que se’ns ha dit des d’allà, perquè això és tirar, i parlant amb planta, tirar
merda a tots els llocs, però que ningú ho ha entès. A mi m’agradaria que si aquesta
documentació és pública que l’ensenyi, perquè no recordo jo ni tantíssimes castanyades. El
tema de la Palmira sí que és veritat, per aquí hi ha hagut algun regidor que ho ha recordat,
vam celebrar el 25 aniversari, per suposat que ho vam fer a la Palmira, però hi ha la
documentació de les aportacions que hi van haver exteriors, inclòs la Palmira. En algun lloc
havíem celebrar-ho i també es feia un reconeixement veïnal, que també hem deixat de ferho perquè entenem la situació. Teníem una administrativa que també hem hagut perquè
econòmicament no tenim diners, entenem que l’Ajuntament tampoc pot pagar això,
aquestes subvencions, i que per això vam acordar retallar-les, però és que no hem cobrat
res de 2012. I sí, no presti gens d’atenció i després contesti el que li sembli, llavors és com
si hagués parlat en Pepito. És increïble que Badalona tingui aquestes persones
responsables governant-nos, perquè de veritat, de veritat, és penós. Jo el que sí que diré
és una cosa, oposició, i per a mi oposició sou tots, poseu-vos d’acord, elaboreu un
programa, i de veritat, us demano que hi hagi un canvi, això no es pot aguantar, això no es
pot resistir. Jo he vingut aquí amb la voluntat de parlar, perquè cada vegada que li hem
sol·licitat una reunió no ens l’ha donat, ens ha enviat a una altra persona, que per cert, avui
ens hagués agradat que hagués estat aquí perquè amb ell segurament que haguéssim
tingut un altre tipus de diàleg, perquè ell procedeix d’aquí d’aquesta casa, ell ha estat
vicepresident d’aquesta Federació, hem hagut de venir aquí al Ple a Parlar perquè mai ens
ha concedit una reunió, això ho podríem haver parlat com es parlava amb els anteriors
alcaldes o alcaldesses, que també hem tingut. Ara, de veritat, preneu-vos-ho seriosament,
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elaboreu un programa que sigui creïble i donem-li la volta això que Badalona no es mereix
el que té. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, hi ha hagut una intervenció per cada un dels grups, és el que
toca quan són paraules. A mi si que m’agradaria de posar a sobre de la taula una sèrie de
qüestions que crec que s’han plantejat aquí i que home, em sorprèn. Sort que el senyor
López no venia a fer política, sort que no venia fer política perquè si arriba a venir a fer
política, respectant l’opinió de tothom. Però el que al final ha quedat prou clar, dir que s’ha
retallat l’assistència domiciliària, les telassistències, això no és cert, i això és fer política,
això no és cert i això és fer política. Demanar el que ha demanat fa un moment, això és
política. Mirin, nosaltres podem estar d’acord o no amb determinat tipus de moviment
veïnal, però nosaltres som respectuosos amb aquells que ho són amb nosaltres. Aquest
alcalde, aquest alcalde, la setmana passada, dic la setmana passada perquè és el més
immediat, es va reunir amb dues associacions de veïns, l’Associació de Veïns de Dalt la
Vila, amb la que ja m’he reunit des que sóc alcalde unes tres o quatre vegades, i no podem
dir que hi ha afinitat política, oi que no? I la setmana passada amb l’Associació de Veïns del
Gran Sol de Llefià, que em vaig reunir la setmana passada i també m’hi ha reunit en una
altra ocasió, i tampoc no podem dir que hi ha afinitat política. Això va ser la setmana
passada, però amb aquestes dues associacions des que sóc alcalde ja m’hi he reunit dues
o tres vegades. He intentat fer memòria mentre parlava, i aquest alcalde s’ha reunit a la seu
de les següents associacions en els darrers mesos: l’Associació de Veïns d’Artigues,
aquest alcalde ha anat a l’Associació de veïns de Morera, aquest alcalde ha anat a
l’Associació de Veïns de Pomar, aquest alcalde ha anat a l’Associació de Veïns del barri de
Sant Crist dues vegades, aquest alcalde ha anat a l’Associació de Veïns de Bona Vista, a
l’Associació de Veïns de Canyadó, i el senyor Pedro Jesús no és sospitós oi? Els que el
coneixem sabem que no és sospitós de ser del PP eh. I Aquest alcalde ha anat dues
vegades a l’Associació de Veïns de Juan Valera i ha estat també a l’Associació de Veïns de
Sant Jaume, per exemple, són algunes de les que em vénen a la memòria. Per tant, aquest
alcalde i aquest govern no menysté el moviment veïnal, perquè si el menystingués, els he
dit noms dels darrers mesos, en totes aquestes associacions de veïns he anat jo a reunirme a fer feina, i repeteixo la última, la darrera setmana a dues associacions. Com també,
perquè formen part del moviment associatiu de la ciutat, de manera setmanal jo em
reuneixo amb la junta i amb els socis de casals d’avis de la nostra ciutat, em reuneixo amb
els casals de dones de la ciutat, i això també és un moviment social, també em reuneixo
amb entitats socials de la ciutat. Per tant, aquí no hi ha cap tipus de suspicàcies ni
absolutament res, absolutament res. Que nosaltres..., jo no me’n amago, jo crec en el
moviment veïnal, el que sí que crec és que determinades entitats estan polititzades. Però
quan hi ha hagut una entitat o una associació que m’ha demanat veure’m a mi m’ha vist
sempre i jo m’he desplaçat a l’associació, sempre, no pot dir cap associació de veïns que
m’ha demanat una reunió a mi i no l’ha tingut. Per tant, escoltin, posem les coses a sobre
de la taula, que és cert que no ens hem reunit amb la FAVB, és cert, que jo no tinc cap
tipus de problema a reunir-me amb la FAVB, al contrari, no tinc cap tipus de problema, com
em reuneixo amb totes les associacions que demanen una reunió amb l’alcalde i a algunes
hi vaig jo de forma voluntària, això que ho tingui clar. I tots sabem a on estan alguns
membres de la FAVB políticament, i és legítim, i és legítim, i també sabem a on estem
nosaltres. Però escoltin, jo tinc trobades amb associacions de veïns que alguns dels seus
membres ideològicament no formen part de la meva forma de pensar i no és que hi hagi
una bona relació, és que hi ha una excel·lent relació, hi ha una excel·lent relació de
col·laboració. I hi ha un tema que els preocupa a tots una mica, que és recorrent, que va
sortint en el temps en les darreres setmanes, que si jo em reuneixo en veïns en els bars, sí,
i la setmana passada vaig estar reunit amb uns 60 o 70 veïns a la Rambla Floridablanca en
un bar, sí, i ahir vaig estar reunit amb 40 i escaig de veïns en un altre bar aquí davant, i quin
és el problema? No li costa ni un sol euro a l’Ajuntament, i jo com alcalde em reuneixo amb
els veïns que em sembla oportú, en locals, en establiment i en associacions de veïns, com
he fet amb Juan Valera en dues ocasions, veig aquí al President, en dues ocasions jo m’he
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reunit a Juan Valera amb 80 o 100 veïns en cada ocasió, i ha anat la mar de bé, i ha anat la
mar de bé. Però escolti, jo sóc un alcalde que m’agrada reunir-me amb veïns, és la veritat, i
si m’he de reunir en un bar o com si m’he de reunir en una benzinera, és que m’és igual,
que jo em reuneixo amb els veïns on pugui, on pugui i pel mig del carrer, és veritat, i
busquem locals ben grossos i sempre queden petits, sempre queden petits perquè es
queda gent al carrer passant fred i escoltant. Escoltin, doncs és la veritat. Diàleg amb la
FAVB, amb les associacions no podem dir “volem obrir diàleg”, no perquè ja el tenim obert,
i he donat noms i cognoms, i ja el tenim obert. Diàleg amb la FABV tenen diàleg amb el
govern, vostè mateix ha dit “és que ens han enviat un regidor...” per tant, tenen diàleg amb
el govern. Que volen parlar amb l’alcalde, jo encantat, però tenen diàleg amb el govern i
això no es pot negar, i vostè mateix ho ha dit, “quan ens volem reunir ens envien al tinent
d’alcalde”, sí, sí, i representa al govern, i per tant, no hi ha cap tipus de problema. Miri, la
primera intervenció no li contestaré el que ha dit, dir que els ciutadans reclamen o el que
vostè ha dit que reclamen, doncs és l,a seva percepció de la realitat, la meva percepció de
la realitat és ben diferent. Però escolti, és legítim, faltaria més, faltaria més, que vostè
cregui que els ciutadans estan demanant un canvi, doncs jo crec que els ciutadans
reclamaven un canvi i en termes generals estan veient que hi ha aquest canvi, però això és
legítim, i això no ho criticaré. I miri, ha sortit dues vegades, ho ha tret vostè i ho ha tret
també el senyor Sagués, el tema del resultat positiu del pressupost del 2012, els dic per
aclarir, perquè ha dit el senyor Sagués “aquests són els seus números”, no no, que es
confon, que aquest números no els hem fet el govern, no els ha fet ni l’alcalde, ni el tinent
d’alcalde regidor d’hisenda, ni la coordinadora d’hisenda, que no que no, que són els
números que ha fet la Intervenció General, que són els números que ha fet Intervenció
General, que no els hem fet nosaltres, que no l’hem fet nosaltres. I sap què passa, que hem
tingut un resulta positiu, sí, i diuen “i amb aquest milió què? Entre altres qüestions hem de
pagar els cent i escaig de milions que tenim de deute, entre altres qüestions, hi ha un deute
històric que s’ha d’anar amortitzant. Per tant, aquesta és la realitat. Dir-li senyor López, que
més enllà d’aquesta qüestió, que estaré encantat, si vostès creuen que l’interlocutor que
tenen n o és suficient, el senyor Jurado, estaré encantat de tenir una trobada on vostès
diguin, com faig amb totes les associacions de veïns, amb totes les associacions de veïns,
doncs, estaré encantat de poder parlar amb vostès i poder compartir el diagnòstic de la
ciutat, segurament no coincidirem en alguns aspectes, però molt probablement que amb
d’altres sí. Ara hi ha una altra paraula que és el senyor Juan Manuel Ardura Terra, per
parlar de l’assumpte: algunes qüestions sobre l’informe de la Intervenció municipal referent,
entenc, al Pla econòmic financer.
AP-2013/2575 Senyor Juan Manuel Ardura Terra / Mª Mar Malet Jodar. Assumpte:
Pregunta algunes qüestions sobre l'informe de l'interventor muniicpal referent al PEF
SENYOR ARDURA: Bona tarda especialment al públic ciutadà present a la Sala, al Ple,
avui volem presentar-nos davant del Consistori oficialment i ho farem ja preguntant,
exercint, i reivindicant el dret de la ciutadania a rebre informació dels assumptes públics i
especialment d’aquells que afecten a les qüestions pressupostàries. Som l’Auditoria
Ciutadana del Deute Municipal de Badalona, grup de treball del 15M de Badalona i no de la
Ciutat de la Plataforma d’Auditoria Ciutadana del Deute. El grup Auditoria del Deute
Badalona és un grup transversal i integrador, obert a la participació i a aportacions d’altres
sectors o entitats en lluita, com educació, sanitat, associacions de veïns etc. La nostra
intenció és, juntament amb d’altres municipis enxarxats, treballar per una millor
transparència dels pressupostos municipals, fent-los més accessibles i clars. Així com
facilitar eines per tal que la ciutadania pugui fer ús del seu dret a la informació, un dret
humà fonamental. I d’aquesta manera iniciar i/o acompanyar processos d’auditoria
ciutadana dels pressupostos. Volem examinar, controlar i auditar independentment les
finances municipals. La ciutadania avui, reclama una nova democràcia i institucions amb
parets de vidre. I nosaltres els anunciem que estem aquí per reclamar i treballar perquè
aquest Consistori sigui transparent en totes les seves vessants. Perquè vostès podran dir
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“nosaltres som transparents i complim la llei”, però això avui ja no és suficient, i si creuen
que és suficient és perquè no els interessa escoltar el que la ciutadania pensa avui de totes
les institucions públiques del país. És transparent fer ordres del dia del Ple en què és difícil
que siguin entesos per qualsevol ciutadà que vulgui llegir-los? Costa tant fer a la web una
explicació del que vol dir cada dictamen? És suficient publicar en el BOP determinades
actuacions municipals i ja està? Vostès es pensen que la gent llegeix el BOP? Han informat
abastament a la ciutadania del Pla econòmic financer aprovat el novembre del 2011, i que
aquest ens genera un deute que la ciutadania acabarà pagant el 2022? Un deute contret
amb les mateixes entitats financeres que estan fent fora els badalonins de casa seva, i
tenen centenars de pisos buits a la ciutat? No, no ho ham fet. Nosaltres estem aquí
reivindicant transparència, governi qui governi. I per començar, volem fer unes preguntes
sobre l’informe de l’estat d’execució del Pla econòmic i financer de l’Interventor Municipal,
del qual es va donar compte al passat Ple. Aquestes preguntes, aclarim, van adreçades al
govern municipal, sabem que l’Interventor no és qui ens ha de respondre ni pot fer-ho, per
tant, preguntem sobre aspectes que són competència del govern municipal.
SENYORA MALET: Ha pensat el govern municipal fer públic el Pla econòmic i financer en
algun apartat del web municipal, així com els informes periòdics sobre el seu compliment?
Ha pensat el govern municipal fer públic el quadre d’endeutament que surt en l’informe
presentat el mes passat per tal que tots els badalonins i badalonines sàpiguen quants
diners, en quines quantitats i quins terminis de pagament deu el seu ajuntament i no tenir
només les dades que surten el web en l’apartat de pressupost i finances que reflecteixin la
situació en el 2011? Podem saber per què s’ha demanat al 2012 un préstec ICO que té un
tipus d’interès més elevat que qualsevol dels altres préstecs que estaven anteriorment
demanats? Tan urgent era la necessitat de liquiditat per aquest any, pel qual només es
paguen interessos d’aquestes préstecs, que s’han hipotecat els diners dels badalonins fins
al 2022 a un interès més elevat? L’informe d’intervenció literalment diu: “En fecha 31 de
diciembre de 2012 la técnica superior en derecho del Departamento de Gestió Urbanística i
Habitatge ha emitido informe sobre las deudas por los conceptos de expropiaciones y
adquisiciones de suelo derivadas de la gestión urbanística observando a 31 de diciembre
de 2012 existía una deuda pendiente de incorporar al presupuesto por importe de
9.590.090,50 euros. Este importe corresponde al valor de las expropiaciones, a las
indemnizaciones de terrenos y al cálculo de intereses de demora.” S’ha de sumar aquesta
quantitat com a liquidació de comptes 2012 presentada ahir per l’alcalde? I parlant d’aquest
deute, quin tipus de recurs és el compte 413 on hi ha 15 milions de deute no reconeguts al
pressupost? On podem consultar exactament què hi ha exactament en aquests calaix?
L’informe, literalment diu “Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser
prestados por el personal municipal actual. En este apartado se preveía un ahorro de unos
5.000.000 de euros para el ejercicio 2012. Dicho ahorro se fundamentaba en la existencia
de unas negociaciones ya abiertas cuando se aprobó el plan y otras que estaban en fase
de estudio previas a la realización de propuestas, todas ellas encaminadas a la disminución
del gasto. A día de hoy, estas negociaciones si se han producido, no han generado el
ahorro esperado.” Ens poden explicar què ha passat en aquestes negociacions? Com pot
ser que cinc milions es quedi en zero? A més a més, no és millor per a la ciutat que els
servies públics estiguin gestionats directament per l’ens local, i no que s’externalitzi la seva
gestió creant i mantenint empreses públiques? A quin tipus de necessitat obeeix
l’externalització de serveis públics? A una necessitat de fer més opaca i menys
transparents les gestions, o a un benefici real per als ciutadans i ciutadanes de Badalona?
La mesura 6 del Pla d’ajust que comportava reduir el número de personal de confiança per
adequar-lo a la mida del municipi no s’ha reduït el número, en paraules de l’interventor, per
què? Quins són els criteris de manteniment d’aquest personal i no d’altre? Com es realitzen
i s’han realitzat les seleccions d’aquest personal? Totes aquestes persones esperen, no
només una resposta avui aquí al Ple, sinó un compromís per part de tot el Consistori per
incrementar la transparència i la participació en els assumptes públics. I molt especialment,
en els assumptes econòmics, mirant el que és millor a llarg termini per a la població i no a
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curt termini per interessos personals. I una de les mostres de transparència més urgents, a
la que per llei estan obligats, és presentar-nos els pressupostos per programes. Per part
nostra, el compromís de continuar fent la nostra tasca hi continuarà sent, i com a ciutadans
i ciutadanes esteu totes convidades a participar-hi.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs Déu ni do per no tenir informació eh, ho dic
cordialment.
SENYOR ARDURA: L’hem hagut de buscar eh.
SENYOR ALCALDE: Bé, però vol dir que hi és, vol di que hi és, anem bé. Hi ha alguna
paraula? No el senyor Riera no contestarà, contestaré jo. Digui, digui.
SENYOR MAÑAS: No podem escoltar la resposta del govern?
SENYOR ALCALDE: No, escoltarà la resposta de l’alcalde en el seu moment.
SENYOR MAÑAS: Després no em deixarà tornar a parlar, però bé...
SENYOR SERRANO: Perdoni senyor alcalde, aquest matí a la Junta de Portaveus hem
acordat que els ciutadans s’adrecen al govern i el govern els contesta, i quan sapiguem la
contesta del govern intervindrem els grups, el mateix és el senyor Riera que el senyor
alcalde, és el govern, jo crec que vostè, si és vostè el que ha de contestar, és contesti al
ciutadà i els grups es posicionaran, però no escoltarà vostè la nostra opinió abans de
nosaltres conèixer la seva perquè això no és el correcte.
SENYOR ALCALDE: Mirin, senyor Serrano i senyor Mañas, el govern, el que ha de dir
sobre aquesta qüestió és que els 27 que estem asseguts aquí representem a la voluntat del
poble. Els 27 que estem asseguts aquí, cadascun en el lloc que els correspon, uns al
govern i altres a l’oposició, fem la nostra feina amb absoluta transparència, amb absoluta
transparència, es pot estar d’acord o no amb el que fem, però amb absoluta transparència.
Si aquí es presenta un model que és el que s’ha dit, doncs a mi em sembla respectable, em
sembla respectable, però nosaltres creiem que com actuen els 27 representants que avui
estan asseguts aquí és un exemple del que és la democràcia. I home, dir-los una cosa, en
el darrer informe sobre la transparència de les administracions públiques, transparència
internacional, Badalona ha pujat, estàvem per sota de la mitjana, hem pujat per sobre de la
mitjana, hem avançant 7 o 8 punts en el darrer any. Això vol dir que hem de seguir fent un
esforç per millorar, i ja no estar per sobre de la mitjana sinó intentar estar entre els primers,
i en aquesta línia anem i en aquesta línia estem treballant.
SENYOR MAÑAS: Bona nit. A mi hi ha una cosa que em costa d’entendre, que és el
respecte que fa uns minuts aquest govern tenia per tota la societat civil organitzada o no
organitzada, la de les associacions de veïns, la dels bars, la dels casals de dones, les dels
casals de dones, per a tota la societat de Badalona que tothom es mereix explicacions i a
tothom se li donava legitimitat, i en aquest moment bé un grup de treball d’un moviment
social nou que es diu Badalona Indignada, i que es té voluntat de controlar i de preocuparse pels pressupostos i per les finances municipals, i aquest govern no li dóna resposta en
aquest Ple a les seves demandes. Em costa molt d’assumir que no se’ls hagi donat
resposta. Algunes qüestions del que han comentat aquests dos representants. Primer
felicitar-nos que hi hagi moviments veïnals que esperonin els polítics a què millorar, a què
fem millor les coses, i felicitar-nos que per primer cop en aquest Ple hi hagi una expressió
d’un moviment que està recorrent totes les places de tots els carrers de l’estat espanyol
demanant que cal canviar el sistema i demanant que cal canviar-ho tot de dalt a baix. Però
parlant d’allò que ens ocupa i que ens preocupa i que ha estat objecte de preocupació
d’aquest grup ciutadà, que com veiem ha fet molt bé la feina, hi ha alguns temes que ens
preocupen al nostre grup i que tenen a veure amb l’informe d’intervenció que es va donar
compte el mes passat i que avui podem parlar-la perquè s’ha demanat la paraula, i que
tenen a veure també amb aquest anunci inesperat, que ens va agafar a tots per sorpresa,
de donar compte avui de la liquidació del pressupost 2012, sense que els grups municipals
hagin pogut veure la documentació. És un tema molt important, i és que l’informe de
l’inerventor sobre el Pla econòmic i financer, en el primer paràgraf de la pàgina 20 parla de
9 milions i mig d’euros que textualment diu, “corresponen al valor d’expropiacions a
indemnitzacions de terrenys i al càlcul d’interessos de demora, i que no estan inclosos en el
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pressupost municipal a data 31 de desembre del 2012”. Jo tinc una pregunta, i la faig des
de la ignorància perquè em puc equivocar. Vull pensar que aquests nou milions i mig
d’euros, quan vostès han fet la liquidació del pressupost que ens parlen que hi ha un
d’euros de superàvit estan inclosos aquests nou milions i mig d’euros? Perquè sinó ens
trobarem que allò que vostès anuncien, que és un milió i mig d’euros de superàvit, seran
8,5 d’euros de dèficit. Ja li dic que li estic preguntant des de la ignorància i des de la
complexitat que de vegades tenen els temes financers. Un altre tema, es parla dels
dividends d’Engestur, els dividends d’Engestur que es van aprovar que es pagarien al
novembre del 2008 i al novembre del 2010, cal que anem pensant ja tots, que segurament
mai es pagaran i que és una trampa comptable per no fer aflorar dèficits en el pressupost
municipal. Cal que siguem realistes de la situació econòmica que tinguem, que els
pressupostos no cal liquidar-los perquè el senyor Montoro ens digui “molt bé, compliu amb
els objectius de dèficit”, però que sapiguem que aquests..., ho sé, ho sé, que es van
aprovar al 2008, nosaltres no governàvem tampoc al 2008, però hem de ser carets, aquests
dividends ni han vingut, ni s’han pagat aquest any i segurament no vindran mai i el que
serveixen és per amagar dèficits reals estructurals del pressupost d’aquest Ajuntament.
Algunes qüestions que ens preocupen en un ajuntament que com hem dit abans, necessita
molts diners per fer front a les polítiques socials. El mateix interventor municipal, pàgina 23
del seu informe, ens diu que “no s’està complint en la seva integritat amb el calendari
d’implmentació del traspàs de funcions encomanades a l’Oficina de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona. Ens agradaria saber per què no s’està complint amb aquest
calendari, quan se’ns va anunciar que la recaptació d’impostos feta per l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona era molt més efectiva i podia fer augmentar
el nivell d’ingressos del nostre ajuntament. L’informe de la intervenció també diu
textualment “s’ha de posar de manifest la falta d’actuació inspectora i l’incompliment del
programa previst per a l’exercici 2012, tot allò al marge del resultat dels ingressos recaptats
dins de l’exercici 2012”. Per tant, aquesta meravella de gestió i de rigorositat que vostè ahir
en roda de premsa ens enunciava, aquella roda de premsa a on podien ser-hi alguns
regidors però d’altres no podíem ser-hi..., no senyor Garcia Albiol deixi’m que..., vostè pot
venir quan vulgui a les nostres rodes de premsa que a més el convidarem a un cafè si ve i li
donarem aigua, sí tenim poca feina, estem a l’oposició, els del club de la tercera planta
tenim poca feina senyor Riera. Més coses que diu aquest informe de l’interventor sobre el
Pla econòmic i financer, quan parlem de polítiques d’ajust i d’eixugar el dèficit públic, hi ha
govern que corren molt en retallar drets socials, en retallar prestacions, en fer de pagament
les teleassistències que abans eren gratuïtes, en reduir beques de menjador, o en tancar
els casals de joves. Però llegeixo textualment: “Contractes externalizats que considerant el
seu objecte poden ser prestats pel personal municipal actual. En aquest apartat es preveia
un estalvi de 5 milions d’euros per a l’exercici 2012, dit estalvi es fonamentava en
l’existència d’unes negociacions ja obertes quan es va aprovar el Pla, i en d’altres que
estaven en fase d’estudi. A dia d’avui, si aquestes negociacions s’han produït no han
general l’estalvi esperat.” La nostra pregunta és, per què ens donem tanta pressa en tancar
casals de joves per poder complir amb els objectius de dèficit, o en fer de pagament les
telassistències, però, com ens anunciava també la representant sindical de Badalona
Serveis Assistencials, que estan patint de primera mà les retallades i les externalitzacions,
un estalvi previst anual en el 2012 de cinc milions d’euros per recuperació dels serveis
públics, dit en romà paladí, tocar la butxaca en els poderosos, a les grans empreses que
s’emporten els contractes d’aquests ajuntaments, aquest govern municipal ni ho ha fet ni
pel que sembla no té cap intenció de fer-ho. I per acabar, una altra mesura d’aquest informe
sobre el que preveia el Pla econòmic i financer que recordo que l’únic vot contrari en
aquesta Sala va ser el del grup que represento, el d’Iniciativa Esquerra Unida. Parla de la
reducció de càrrecs de confiança durant el 2012, i que aquest era un dels estalvis previstos
en aquell informe, a l’informe de l’internventor també ens diu que no s’ha produït aquest
estalvi previst en càrrecs de confiança, nosaltres sabem que se n’ha produït un, que és el
de la famosa cuina, que hi havia una coordinadora que ja no hi és. Però no ens consta, i
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això diu també l’informe d’intervenció, que s’hagi produït... vostè senyor Riera no m’ha
volgut contestar però no m’interpel·lin mentre parlo, que menteixo més que parlo? Jo li estic
llegint frases textuals d’un informe de la Intervenció Municipal, i per últim, els pregaria que
si hi ha un grup de ciutadans que vénen al Ple a demanar explicacions sobre les finances
municipals que són les que paguen ells amb els seus impostos, vostès com a govern facin
un esforç, ja que veig que no ens donaran explicacions a nosaltres com a oposició, com a
mínim en explicar-li a la ciutadania. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Mañas, una pregunta, ho dic per situar-me, quan
vostè parla o critica que s’hagin externalitzat determinats serveis, jo li parlaré per exemple
d’un servei que està externalitzat, ho dic per saber per on hem d’anar. Li parlaré d’un servei
que està externalitzat, que és el de la neteja d’edificis municipals, vostè està a favor de
treure aquest servei externalitzat o de reduir-lo?
SENYOR MAÑAS: Jo, senyor Garcia Albiol, li he dit per què no hem estalviat els cinc
milions d’euros que preveia, i li llegeixo textual, no deia de reducció del servei, que sé per
on vostè va, sinó que deia “per prestar amb personal municipal, serveis que ara estan
externalitzats” és a dir, estalviant-nos els beneficis patronals i empresarials, senyor Albiol,
que ens coneixem fa molt de temps.
SENYOR ALCALDE: Efectivament, efectivament i ja sap per on vaig. Té un segon torn, te
ara cinc minuts.
SENYOR ARDURA: Bé, només dir que el Grup d’Auditoria del Deute havíem vingut aquí a
buscar unes respostes a unes preguntes, no les hem rebut òbviament, el discurs ha estat
buit. Tornarem, a veure si s’ho poden estudiar, si s’ho poden mirar amb la mateixa calma
que ens ho hem mirat nosaltres que ens semblin correctes, perquè d’això es tracta la
transparència i per això estem aquí. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies, i la voluntat del govern, i li dic i crec que parlo en nom
de tots els grups, és que la informació sigui el més transparent possible, i per part nostra no
hi ha cap tipus de problema en si puntualment desitgen determinat tipus d’informacions
intentar transmetre-les. Aquí tot és, el Pla econòmic és transparent, és públic, i per tant, no
tindríem cap tipus de problema. No hi ha més paraules, per tant, passaríem a les mocions.
9 Mocions dels grups municipals
AP-2013/2568 Moció que presenten els grups municipals de PSC, ICV-EUiA, CIU, de
rebuig a l'avantprojecte de Llei per a la racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local.
Atès que en el Consell de Ministres del dia 15 de febrer de 2013 es va presentar un informe
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre l’Avantprojecte de Llei per a la
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
Atès que aquest document, amb l’objectiu de racionalitzar l’administració local i aconseguir
un suposat estalvi econòmic, contempla mesures que afecten l’autonomia local i signifiquen
la intervenció dels ens locals modificant i vulnerant l’actual model territorial de les nostres
comarques.
Atès que aquesta reforma s’ha basat exclusivament en la “Llei d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera” sense tenir en compte els principis d’autonomia i de subsidiarietat,
ignorant les necessitats de la ciutadania i els nivells de qualitat, eficàcia i eficiència del
serveis que presten avui els governs locals.
Atès que l’article 160 de l’Estatut de Catalunya dictamina que correspon a la Generalitat la
competència exclusiva en matèria de règim local, aquest avantprojecte suposa una invasió
total de l’Estat espanyol en les competències de la Generalitat de Catalunya.
Atès que el Govern de la Generalitat, en exercici d’aquestes competències que té en
exclusiva, està treballant en una nova Llei de Governs Locals que regularà el marc legal de
l’Administració Local catalana, i que serà presentada al Parlament de Catalunya
properament.
Atès que l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local no preveu cap millora en el finançament de les hisendes locals, la gran assignatura
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pendent del nostre model territorial. Ans al contrari, l’objectiu final del govern de l’Estat és
recentralitzar i controlar al màxim els municipis, limitant la capacitat d’acció d’aquests,
convertint-los en mers executors de la voluntat del govern espanyol.
Atès que es pretén transmetre a l’opinió pública que els ajuntaments són uns
malbaratadors. Si la voluntat és reduir els costos caldria començar per la pròpia
administració de l’Estat ja que aquesta representa el 53% del conjunt de la despesa
pública, mentre que el de les comunitats autònomes és el 33% i el de les administracions
locals és només del 14%. Però tampoc no preveu, per tal de racionalitzar l’assignació de
competències, la supressió d’alguns ministeris que tenen transferides les seves
competències a les comunitats autònomes.
Atès que traspassar competències dels ajuntaments a les diputacions allunya el centre de
decisió del ciutadà. És l’ajuntament qui coneix millor les mancances i les necessitats de la
seva comunitat i qui pot prestar més eficientment i difícilment una corporació
supramunicipal podrà substituir el coneixement de la problemàtica local i la sensibilitat d’un
ajuntament.
Atès que estem davant d’una proposta que generarà desequilibris territorials i socials
importants comportant Greus discriminacions entre administracions però també entre la
ciutadania, amb l’existència de ciutadania de primera i ciutadania de segona atenent al lloc
de residència.
Atesa la diversitat de cada territori i les peculiaritats de cada població, la fixació d’uns
costos estandard per als serveis que presten les administracions locals amb l’objectiu
d’avaluar la seva eficiència, comportarà, sense dubte, manca de rigor i situacions de
tractament desigual, i fins i tot injust, en molts ajuntaments.
Atès que la mateixa Diputació de Barcelona, l’administració supramunicipal que dóna suport
al món local de les comarques de Barcelona, serà controlada directament en els serveis
que presta al territori pel propi Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i passarà a
ser un mer apèndix d’aquest.
Atès que la proposta del govern central a qui realment perjudicarà serà al conjunt de la
ciutadania que veurà afectat els seus drets a l’accés públic dels serveis i a les seves
garanties recollides en l’ordenament legal vigent.
Es per tot això que els grups municipals sotasignants ateses aquestes consideracions,
proposem a l’Ajuntament Ple els següents
ACORDS
Primer.- Rebutjar totalment l’avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local presentada pel Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques del
Govern Espanyol pel que suposa de vulneració de l’autonomia local, de les competències
que l’Estatut de Catalunya atorga a la Generalitat i al Parlament, i d’intent de
recentralització del model d’administració local.
Segon.- Exigir al govern central que no s’extralimiti en les seves competències i no vulneri
la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre organització territorial i en
règim local (art. 151 i 160 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya), ja que és potestat del
Govern i el Parlament de Catalunya proposar, deliberar i acordar models territorials i
competencials que facin que l’arquitectura institucional respongui a la realitat del país.
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a defensar fermament les competències que li
atorga l’Estatut de Catalunya en matèria de règim local i expressar el suport de l’Ajuntament
de Badalona en totes aquelles mesures que calgui emprendre per exercir aquesta defensa.
Quart.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que acceleri el desenvolupament del a nova
Llei de governs locals com el marc competencial sòl·lid i estable que ha de posar les bases
d’una administració local pròpia, eficient, eficaç, que garanteixi la prestació de serveis de
qualitat i eviti la duplicitat i confusió de competències entre administracions, seguint els
principis de subsidiarietat i de proximitat.
Cinquè.- Instar els Governs de l’Estat i de la Generalitat a l’elaboració d’un nou marc de
finançament per al món local, més just, més eficaç i més eficient al servei de les polítiques
locals.
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Sisè.- Reclamar al govern central que deixi d’envair i vulnerar les competències de la
Generalitat i els ens locals i que, per contra, compleixi amb el pagament de les aportacions
econòmiques establertes en les diferents Lleis, reglaments i sentències que afecten el
desenvolupament de les competències de la Generalitat i dels ens locals, especialment, en
matèria social i educativa.
Setè.- Comunicar aquests acords al govern de l’Estat espanyol, al Govern de la Generalitat
de Catalunya, al president de la Diputació de Barcelona, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i a l’ACM i a la
FMC.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, aquest punt, que l’han presentat els tres grups, tindria el vot a
favor dels tres grups, i el Partit Popular ens abstindríem perquè és un tema que s’està
negociant a la FEM, hi ha la voluntat que es perfeccioni al millor possible, i que el món
municipal tiri endavant. Per tant, com que s’està parlant a la FEM, jo en sóc un dels
membres que hi estic, de moment, mentre hi ha aquest impàs, nosaltres ens abstindríem de
la votació. Per tant, s’aprova amb els vots expressats i l’abstenció del grup Popular.
Votació.
La moció precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 17, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternaitva i el regidor no adscrit.
Abstencions: 9, del grup municipal del Partit Popular.
AP-2013/2569 Moció que presenten els grups municipals de PSC,ICV-EUiA, instant a
preservar el poder adquisitiu de les pensions.
Atés que la decisió del Govern, de no revaloritzar les pensions a Espanya en la quantia
equivalent a la desviació entre l’IPC a 30 de novembre i la previsió d’inflació abonada a
principi d’any, de l’1%, torna a incidir en disminuir la renda disponible de els pensionistes en
el marc de les polítiques d’ajust per a complir amb els objectius de dèficit.
Atès que s’ha aprovat un Reial Decret Llei de Mesures de Consolidació i Garantia del
sistema de Seguretat Social, motivant la presentació d’un recurs d’inconstitucionalitat per
part de la majoria de grups parlamentaris, entre ells Izquierda Unida - Izquierda Plural.
Igualment, es modifica la Ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Atès que per al PSC-ICV-EUiA aquesta mesura constitueix un perjudici clar per a un dels
col · lectius més vulnerables, el dels pensionistes. És, a més d’inconstitucional, una mesura
injusta i ineficaç i s’emmarca en la continuada política d’ajustos que està intensificant els
efectes negatius de la crisi, deprimint la demanda interna i afectant intensament a l’activitat
econòmica i l’ocupació. Amb ella, es retiren de manera immediata 2.000 milions de
potencial consum, en el cas de la pensions la pràctica totalitat es destina a aquest fi, i el
mateix solament al llarg de 2013.
Atès que igualment, el Govern ha cedit a les exigències del nucli més conservador de la
Unió Europea i dels mercats, l’activitat especulativa segueix provocant que l’economia, no
es recuperi i que els treballadors / es, els pensionistes i jubilats segueixin perdent poder
adquisitiu i uns drets socials que aconseguim durant molts anys de lluita.
Atès que també el Govern canvia la Ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, per
establir que durant els exercicis 2012, 2013 i 2014 no és aplicable el límit del 3 per 100 de
la nòmina de pensions contributives i despeses de gestió del sistema, que poden ser
disposats per atendre el pagament de les pensions. Durant aquests anys el límit serà el que
determini i prevegi la Intervención General de la Seguridad Social.
Atès que una mesura que es fa sense explicació prèvia als grups parlamentaris que
integren la Comissió de Seguiment i Avaluació del Pacto de Toledo ni a les organitzacions
sindicals i empresarials, com hauria de passar.
Atès que per tot això, s’ha d’exigir que es mantingui l’esperit de consens del Pacte de
Toledo, ja que les mesures del Govern perjudiquen les persones més febles i no es pren, ni
una sola mesura que afecti els culpables de la crisi tan brutal que tenim ara i que no són
precisament els treballadors / es, ni els pensionistes i jubilats.
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Atès que hi ha una gran preocupació quan veiem l’impacte que la crisi està fent en la gent
gran. El progressiu envelliment de la societat espanyola planteja un dels principals reptes
socioeconòmics i polítics de l’Estat de Benestar, ja que dibuixa un escenari de noves
necessitats socials a les quals hem de donar resposta per assegurar els drets democràtics
de la ciutadania.
Atès que l’augment de la proporció de persones grans en la societat implica enfortir els
diferents pilars sobre els quals se sosté el dret a un envelliment digne i de qualitat: les
pensions, la sanitat, l’atenció a la diversitat funcional o les mesures de serveis socials que
aquest Gobierno està retallant.
Atès que les principals polítiques públiques dutes a terme en els últims anys, a partir de la
irrupció de la crisi, i els seus efectes en la vida de les persones de 65 i més anys, està sent
demolidor, portant a un gran nombre de pensionistes i jubilats a la pobresa i l’exclusió
social.
Atès que cal enfortir la solidaritat inter-generacional per assegurar la qualitat de vida de la
nostra població major i posar fi a les injustes polítiques d’austeritat, com a via per a una
sortida de la crisi de manera democràtica i sostenible econòmicament i socialment.
Atès que ell govern estatal ha de tenir en compte que els més de 8.800.000 pensionistes i
jubilats espanyols, en la immensa majoria dels casos, tenen en les seves pensions la
principal i / o única font d’ingressos, que a més serveix per al manteniment dels seus
familiars en atur o en serioses dificultats econòmiques, pel que es fa necessari que
recuperin l’IPC perdut injustament.
Per tot això els Grups Municipals del PSC-ICV-EUiA de Badalona proposen al Ple els
següents acords:
ACORDS
1.L’Ajuntament de Badalona insta el Govern de l’Estat a retirar el Real Decreto Ley
28/2012, de 30 de novembre, de mesures de consolidació i garantia del sistema de la
Seguretat Social, mantenint el poder adquisitiu de les pensions.
2.Que el Govern de l’Estat espanyol procedeixi a abonar les quantitats deixades de
percebre per aplicació de l’esmentada Llei.
3.El present acord es remetrà al president del Gobierno del Estado, a tots els grups
parlamentaris del Congreso de Diputados i a les associacions de Pensionistes i Jubilats del
municipi.
En aquest moment surt del Saló de Sessions l’alcalde, Xavier Garcia Albiol
Votació.
La moció 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.
Abstencions: 8, del grup municipal del Partit Popular.
AP-2013/2570 Moció que presenten els grups municipals de PSC,ICV-EUiA, amb
motiu del 8 de març, dia Internacional de les dones
Atès que les dones ja estàvem en crisi i lluny d’avançar en l’eradicació de les desigualtats,
en els últims anys estem assistint al retrocés dels nostres drets.
Atès que la constància, la intensitat i el compromís expressat en les lluites de les dones en
la conquesta d’un major benestar col·lectiu, ens han permès assolir progressos on l’horitzó
de l’equitat de gènere estava orientat amb millor encert que ara. La crisi, el patriarcat
globalitzat, les polítiques d’austeritat salvatge, ens retornen al passat vers els drets socials i
civils i vers els drets de les dones.
Atès que les dones hem posat a l’agenda política la denúncia i la lluita contra la barbàrie
que suposa la violència masclista, hem aconseguit millorar les bretxes de gènere en la
formació, la presència a la vida pública i als espais de decisió; hem guanyat en llibertat i
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dret a decidir sobre el propi cos... Malgrat tot, existeix un enorme perill a perdre les
conquestes assolides.
Atès que no hi haurà futur sense llibertat, justícia i equitat per a les dones. Cal treballar per
una sortida justa de la crisi i fer-ho, amb especial emergència, en el camp dels treballs
productius i reproductius, en el mercat de treball i en l’àmbit de la cura i el benestar.
Atès que les dones patim una desigualtat en el mercat laboral: menys taxes d’ocupació,
salaris més baixos, ocupacions en professions pitjor remunerades i valorades. Les dones
tenim menys contractes a temps complert i som les majors beneficiàries de pensions més
baixes. Som la immensa majoria de les ocupades a temps parcial i majoria entre les
persones que no cobren cap tipus de prestació. Tenim més subocupació i més presència a
l’economia submergida.
Atès que d’altra banda, les dones ja estàvem en crisi en l’àmbit dels treballs no remunerats,
les tasques domèstiques i de cura. La divisió sexual del treball explota les dones en l’àmbit
domèstic i això afecta totes les altres esferes com en el món laboral, la participació social i
la cura personal. Afecta més dones joves, dones migrades i llars monomarentals. Les
dones són les que demanen, en la seva immensa majoria, les excedències i permisos per
tenir cura de persones i són les que renuncien a millors condicions laborals per càrregues
familiars, en haver d’assumir dobles i triples càrregues de feina. Afecta, a més, les
prestacions socials, que en el nostre país deriven de les relacions laborals.
Atès que la crisi no ha fet replantejar aquests problemes estructurals de la nostra societat,
sinó que, contràriament, ha fet que s’aposti per un model socialment i ecològicament
insostenible, que empitjora els drets de les persones, fa patir els sectors més vulnerables i
invisibilitza les desigualtats de gènere.
Atès que les retallades en drets i en l’Estat de Benestar colpegen les classes més
vulnerables, entre elles les dones, que són doblement castigades en tant que ciutadanes
perceptores de serveis i en tant que beneficiàries indirectes .
Atès que les reformes laborals, l’eliminació de prestacions, el pas enrere en polítiques de
conciliació, entre d’altres, afecten greument les condicions de vida digna. Cada dia són més
les persones en situació de precarietat i d’exclusió social.
Atès que d’altra banda, s’han eliminat o paralitzat les minses polítiques públiques que
s’estaven començant a desenvolupar per fomentar la igualtat i la coresponsabilitat, tant en
l’àmbit públic com privat. S’amenaça amb una involució retrògrada sobre la Llei de
l’avortament, es dediquen menys recursos per a programes i serveis d’atenció a les
víctimes de violència masclista, s’eliminen organismes d’igualtat, programes i actuacions en
matèria d’igualtat i s’amenaça amb suprimir competències municipals.
Atès que les dones vivim el retorn al passat, se’ns tornen a carregar feines que l’Estat de
Benestar havia començat a assumir. La situació d’atur i la manca d’oportunitats laborals ens
tornen a relegar a l’àmbit domèstic i se’ns reserva un paper secundari i de subsidiarietat en
el treball remunerat, en el millor dels casos.
Atès que sota les excuses de crisi econòmica, els drets de les dones han patit un
abandonament institucional. I no només això, sinó que les retallades i canvis en els drets
socials i laborals estan fent que aquesta desigualtat es faci més gran. La desigualtat és un
problema social. Una societat desigual no és ni democràtica ni justa.
Atès que davant de totes aquestes desigualtats, injustícies i retallades les dones diem prou.
Es precís mantenir la lluita i l’esperit del 8 de març cada dia.
Per tot això els Grups Municipals del PSC i d'ICV-EUIA de Badalona proposen al Ple els
següents acords:
ACORDS
Primer.- Actuar sobre les desigualtats existents en la nostra societat i fer una aposta clara i
decidida per propiciar un nou model de prosperitat ecològica i compartida, que ens permeti
assolir la plena igualtat real de drets entre dones i homes.
Segon.- Exigir el compromís governamental per impulsar mesures per a l’ocupació de
qualitat femenina i que fer una aposta, des de les administracions públiques, per reconèixer
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el valor de la cura i dels treballs domèstics invisibilitzats però, alhora, indispensables per a
la vida.
Tercer.- Crear els serveis i les polítiques públiques necessàries perquè els treballs
reproductius siguin valorats, reconeguts i deixin de recaure majoritàriament sobre les
dones, tot aturant les retallades en els serveis públics de benestar i les polítiques socials.
Quart.- Defensar i mantenir les regidories de Dones i programes d’igualtat de gènere amb
professionals expertes i recursos suficients. Garantir el compromís pressupostari per a
l’execució dels plans d’igualtat. Reconèixer i ampliar les competències locals en matèria de
polítiques d’igualtat de gènere.
Cinquè.- Reconèixer i fer una aposta clara i decidida pels drets sexuals i reproductius de les
dones, inclòs el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs, i exigir el compromís
governamental per protegir-los.
En aquest moment, entra al Saló de Sessions l’alcalde, Xavier Garcia Albiol el qual passa a
ocupar la Presidència.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, aquí fem el posicionament de vot, com que és un debat que
ja vam tenir al mes passat i la moció es reprodueix per una qüestió administrativa, per tant,
donem per reproduïts els arguments de l’anterior Ple i passaríem a la votació. A veure què
fan vostès? Tres a favor i un en contra? Per tant, anem a comptar, serien 9 Socialista, més
tres d’iniciativa, més tres de Convergència, serien setze, i en contra serien, ens en falta 1
seríem deu 10 en contra, setze a deu i tira endavant aquesta moció amb els vots en contra
aquí expressats.
Votació.
La moció precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 16, 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 i del regidor Jordi Subirana i
Ortells del grup municipal de Convergència i Unió.
10 Precs i preguntes.
SENYOR ALCALDE: Algun prec, alguna pregunta, no, doncs que tinguin unes bones
vacances de Setmana Santa, quan toqui.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les vint hores, 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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