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27 de maig de 2014
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DOCUMENT: ACTA
_________________________________________________________________
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial en: 1ª convocatòria.
ASSISTENTS:
ALCALDE
REGIDORS

SECRETARI GENERAL
INTERVENTOR

Xavier Garcia Albiol
Ramón Riera Macia
Mª Jesús Hervàs Mínguez
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
Sònia Egea Pérez
Rosa Bertran i Bartomeu
Salvador Lerma Timonel
Montserrat Salgado Romero
Daniel Gracia Álvarez
Jordi Serra Isern
Francesc Serrano Villarroya
Desirée García Roig
Josep Durán Vàzquez
Teresa González Moreno
José Antonio Lara Olivera
Concepción Botey i Teruel
Pablo Hernán Tapias
Aniceto Ramírez Vilches
Ferran Falcó Isern
Jordi Subirana Ortells
Josep Pera Colomé
Ma Mercè Rius Serra
Carles Sagués Baixeras
Asunción García Cotillas
Àlex Mañas Ballesté
David Gómez Villar
Juan Ignacio Soto Valle
Julián Álamo Guijarro

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-2014/2882 DICTAMEN. Aprovar la novació modificativa del contracte de préstec
subscrit el dia 25/11/2002 entre l'Ajuntament de Badalona i la Caixa d'Estalvis de Catalunya
(actual Catalunya Banc).
3 AP-2014/2883 DONAR COMPTE. Estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament de
Badalona i dels seus Organismes autònoms, referits al primer trimestre de 2014.
4 AP-2014/2884 DONAR COMPLIMENT. Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, referit al primer trimestre de 2014.
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5 AP-2014/2885 DONAR COMPTE. Informe d'Intervenció emès en compliment de l'Ordre
HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre, referit al 1er trimestre de 2014.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
6 AP-2014/2886 DICTAMEN. Aprovar el Pla d'Acció per a la Millora de la Qualitat de l'Aire
del municipi de Badalona (2008-2015).
7 AP-2014/2887 DICTAMEN. Nova aprovació inicial de la modificació del Pla General
Metropolità a l'àmbit del Gorg de Badalona.
8 AP-2014/2888 DICTAMEN. Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes
Urbanístiques del pla general metropolità a l'àmbit del municipi de Badalona.
9 PROPOSICIONS URGENTS.
10 TORN OBERT DE PARAULES.
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2014/2892 Moció presentada pels grups municipals del PP, PSC i ICV-EUiA, a proposta
de la comunitat educativa de l'Escola Baldiri Reixac, per tal d'instar a la Generalitat de
Catalunya a mantenir l'oferta de dos grups de P3 de cara al curs vinent.
AP-2014/2890 Moció presentada pels grups municipals del PSC, CiU i ICV-EUiA, sobre la
utilització partidista de la publicitat institucional de l'Ajuntament de Badalona.
AP-2014/2889 Moció presentada pel grup municipal de CiU, relativa les comunicacions
institucionals adreçades a la ciutadania.
AP-2014/2891 Moció presentada pels grups municipals del PSC, ICV-EUiA i CiU, per
garantir una correcta alimentació als infants de la ciutat, en el període de vacances
escolars.
15 Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
SENYOR ALCALDE: Val, aniríem començant el ple. Demanaria que, si pot seure, abans de
començar guardaríem un minut de silenci per qui va ser regidor d’aquest Ajuntament durant
un any, membre del grup municipal del Partit Popular, Antonio Hidalgo Vargas, que ha mort
aquesta setmana, i per tant, guardaríem un minut de silenci. Senyor secretari,
començaríem.
SENYOR SECRETARI: Els hi prego disculpes perquè es va trametre aquest fitxer amb
retard per una errada en la convocatòria concretament l’esborrany de l’acta.
SENYOR ALCALDE: Val.
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 anterior que va
tenir lloc el passat dia 29 d’abril de 2014, la qual va ser aprovada per unanimitat.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2014/2882 DICTAMEN. Aprovar la novació modificativa del contracte de préstec
subscrit el dia 25/11/2002 entre l'Ajuntament de Badalona i la Caixa d'Estalvis de
Catalunya (actual Catalunya Banc).
Identificació de l’expedient
Objecte: Aprovació de la novació modificativa del contracte de prèstec subscrit el dia
25/11/2002 entre l’ Ajuntament de Badalona i la Caixa d’Estalvis de Catalunya (actual
Catalunya Banc)
Òrgan que resol: Ajuntament Ple
Caràcter: Exhaureix la via administrativa
Antecedents
1.En sessió de data 29 d’ octubre de 2002 l’ Ajuntament Ple acordà, entre d’ altres,
contractar un préstec a llarg termini per finançar la construcció de l’ edifici del Viver,
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projecte d’ inversió incorporat al pressupost municipal de l’ any 2002, per un import de
17.361.231,21 euros amb l’entitat Caixa d’ Estalvis de Catalunya, amb CIF G08169815, d’
acord amb les següents condicions:
- Import: 17.361.231,21 euros
- Termini: Fracció del trimestre natural en curs i els 79 trimestres consecutius
següents.
- Disposició de fons: 6 mesos, a comptar de la data de la signatura del contracte.
- Carència d’ amortització: Fracció del present trimestre natural i 15 trimestres
naturals consecutius.
- Tipus d’ interès: Euribor a tres mesos (E3) més un marge del 0,26%.
- Comissió d’ obertura: 0,1%
2. En data 25 de novembre de 2002 l’ alcaldessa d’ aquesta corporació i el representant de
Caixa d’ Estalvis de Catalunya van formalitzar l’ esmentant contracte de prèstec, meritantse la última de les quotes el dia 31 de desembre de 2022 d’ acord amb l’ estipulat a la
clàusula sisena del contracte subscrit a què s’ha fet referència.
3. Segons es desprèn de la documentació que consta en l’ expedient, en data 17 de
desembre de 2003 Caixa d’ Estalvis de Catalunya va cedir parcialment la seva participació
a favor de DEPFA BANK plc i amb posterioritat, concretament el dia 24 de setembre de
2004, aquesta darrera entitat va cedir la seva participació a favor de DEPFA ACS BANK (en
endavant, DEPFA), essent Caixa d’ Estalvis de Catalunya l’ agent de l’ operació.
4. En data 2 de maig de 2012 l’ entitat DEPFA comunicà a Caixa Catalunya que, entre d’
altres, l’ import pendent d’ amortitzar per part de l’ Ajuntament de Badalona del prèstec a
què s’ha fet referència en l’ antecedent primer d’ aquest document a la data indicada era de
10.078.125,00 euros i que des del dia 29 de juny de 2012 l’ entitat indicada, previ el
consentiment de Caixa d’Estalvis de Catalunya, cediria la seva posició a favor de l’entitat
FMS WERTMANAGEMENT adquirint aquesta darrera la condició de titular de tots els drets
i obligacions corresponents a l’entitat Caixa d’ Estalvis de Catalunya (ara Catalunya Banc)
sota el contracte de finançament objecte d’ aquest document però continuant l’ entitat
DEPFA com a contacte a efectes de notificacions i comunicacions dels assumptes derivats
o relacionats amb l’ esmentat contracte de prèstec.
5. En data 11 de març de 2014 l’ entitat DEPFA sol·licità de nou el consentiment per cedir la
posició contractual d’ aquesta en favor de l’entitat FMS WERTMANAGEMENT en la
financiació del prèstec objecte d’ aquest document.
6. En data 22 d’abril de 2014 el tresorer municipal ha emès un informe favorable a la
proposta de novació modificativa del prèstec subscrit entre l’ Ajuntament de Badalona i
Catalunya Banc en data 25/11/2002 a favor de DEPFA atès que no suposa cap variació
econòmica en relació al contracte subscrit a què s’ha fet referència.
7. En data 23 d’abril de 2014 la proposta esmentada, que es concreta en la modificació de l’
apartat b) de l‘estipulació quarta del contracte de prèstec de referència, ha estat informada
favorablement per l’ interventor municipal.
8. A la vista de la documentació antecedent i d’ acord amb la minuta del contracte de
novació modificativa del contracte de prèstec que consta en l’ expedient, la nova redacció
de l’ apartat b) de l‘estipulació quarta del contracte de prèstec de referència ha de quedar
de la següent manera:
“b) que l’ entitat cessionària sigui una entitat de crèdit o un fons de titulització o una entitat
que realitza habitualment o es dedica a la gestió, liquidació, creació, adquisició mitjançant
cessió, compra o inversió en finançaments, garanties i altres actius financers.”
Fonaments jurídics
1. L‘estipulació quarta del contracte de prèstec subscrit en data 25 de novembre de 2002
entre l’ alcaldessa d’ aquesta corporació i el representant de Caixa d’ Estalvis de Catalunya
(ara Catalunya Banc) preveia el que es transcriu literalment a continuació:
“ QUARTA. La part prestatària no està autoritzada a cedir o transmetre total o parcialment
els drets, accions i obligacions derivats d’ aquest contracte.
Caixa d’ Estalvis de Catalunya està expressament autoritzada per la part prestatària per
cedir o transmetre total o parcialment i en qualsevol moment els seus drets i obligacions
derivats d’ aquest contracte, sempre que es compleixin els requisits següents:
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a) Que la cessió o transmissió no suposin un increment de les despeses per la part
prestatària.
b) Que l’ entitat cessionària sigui una Entitat de Crèdit o un Fons de Titulització.
c) Caixa d’ Estalvis de Catalunya comunicarà a la part prestatària la seva intenció de
realitzar una cessió o transmissió d’ acord amb aquesta clàusula, al menys cinc (5) dies
hàbils abans de la data en que tingui efectes.
Es pacta expressament que la cessió es podrà efectuar en document privat, fins i tot en el
cas d’ haver-se constituït la garantia hipotecària.”
2. D’ acord amb la documentació que consta en l’ expedient a què s’ha fet referència en els
antecedents d’ aquest document, existeix acord entre les parts d’ aquest prèstec
(Ajuntament de Badalona i l’ entitat DEPFA ACS BANK, cessionària d’ una participació en
el contracte de referència segons acords de data 24 de setembre de 2004 equivalent als
15.000.000 d’ euros) a modificar l’ apartat b) de l’ estipulació quarta abans transcrita per tal
que quedi la seva redacció de la següent manera:
“b) que l’ entitat cessionària sigui una entitat de crèdit o un fons de titulització o una entitat
que realitza habitualment o es dedica a la gestió, liquidació, creació, adquisició mitjançant
cessió, compra o inversió en finançaments, garanties i altres actius financers.”
I mantenint-se inalterables la resta dels termes del contracte subscrit en data 25 de
novembre de 2002.
3. La tramitació d’ aquest expedient ha estat instada pel tresorer municipal mitjançant
informe de data 22 d’ abril de 2014 i l’ expedient ha estat informat favorablement per l’
interventor municipal el dia següent (23/04/2014), segons consta acreditat documentalment
en l’ expedient de referència.
4. Atenent que l’ òrgan competent per resoldre l’ expedient és l’ Ajuntament Ple, la proposta
haurà de ser informada per la Comissió d’Estudi, Informe o Consulta corresponent, d'acord
amb el que disposen els articles 82.2 i 123 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprovà el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals (ROFRJEL).
D’ incloure’s la proposta en l’ ordre del dia del Ple sense haver estat dictaminada
previament per la Comissió Informativa, d’ aprovar-se l’ acord se n’ haurà de donar compte
posteriorment en la propera sessió de la Comissió Informativa (article 126.2 ROFRJEL).
De sotmetre’s la proposta de resolució directament a l’ Ajuntament Ple sense el dictamen
previ de la comissió informativa, atesa la urgència de l’actuació, aquesta haurà de ser
apreciada per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de
conformitat amb l’article 83 del ROFRJEL en relació amb l’ article 47.2 de la LRBRL i, per al
cas que s’ aprovi, se n’haurà de donar compte igualment a la propera sessió de la Comissió
Informativa.
5. Per a l’ adopció d'aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple dels
membres presents en el moment de la votació de conformitat amb el que preveu l’article
47.1 de la LRBRL.
6.D’ acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
regidor de l’ Ambit d’ Economia i Hisenda que inclogui en l’ ordre del dia de la propera
sessió que dugui a terme l' Ajuntament Ple, per la seva ulterior resolució, si s’escau, la
següent proposta:
PRIMER.- Aprovar la minuta del contracte de novació modificativa del prèstec a llarg termini
subscrit en data 25 de novembre de 2002 entre l’ alcaldessa d’ aquesta corporació i el
representant de Caixa d’Estalvis de Catalunya (ara Catalunya Banc) per un import de
17.361.231,21 euros per finançar la construcció de l’ edifici del Viver (una participació del
qual, l’ equivalent a 15.000.000 d’ euros va ser cedida per part d’ aquesta darrera entitat a l’
entitat DEPFA ACS BANK segons acords de data 24 de setembre de 2004 ) que s’ adjunta
a aquesta resolució formant part íntegra de la mateixa.
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SEGON.- La modificació del prèstec objecte d’ aquests acords es materialitza en un canvid
e redacció de l’ apartat b) de l’ estipulació o clàusula quarta del contracte subscrit en el
sentit que on abans es deia:
“ b) Que l’ entitat cessionària sigui una Entitat de Crèdit o un Fons de Titulització.”
Ara diu:
“b) que l’ entitat cessionària sigui una entitat de crèdit o un fons de titulització o una entitat
que realitza habitualment o es dedica a la gestió, liquidació, creació, adquisició mitjançant
cessió, compra o inversió en finançaments, garanties i altres actius financers.”
Mantenint-se inalterables la resta dels termes del contracte subscrit en data 25 de
novembre de 2002.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a l’ entitat DEPFA ACS BANK (cessionària parcial de
l’operació de finançament) i a CATALUNYA BANC (agent de l’ operació de finançament)
amb el detall de recursos que poden interposar, i comunicar-la a la Tresoreria i l’ Intervenció
Municipals, per al seu coneixement i efectes corresponents.
QUART.- Requerir l’ entitat DEPFA ACS BANK perquè formalitzi amb aquest Ajuntament la
minuta del contracte de novació modificativa del contracte de prèstec, l’ aprovació de la
qual ha estat objecte del primer acord precedent.
Vista la proposta de resolució precedent, l’accepto i valido en la seva integritat i, a tenor de
les atribucions d’impuls dels assumptes referents a l’Àmbit d’ Economia i Hisenda, proposo
a l’Alcaldia que la sotmeti a la immediata sessió plenària amb compliment dels tràmits
reglamentaris.
Vistes les actuacions instruïdes en ordre a la proposta de resolució precedent i, a tenor de
les exigències del RDL 4/2012, de 24 de febrer, i l’article 83 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, la
sotmeto a la propera i immediata sessió de l’Ajuntament Ple, per a la seva resolució.
RESOLUCIÓ
A l’empara de les previsions de l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
l’Ajuntament Ple RESOL d’acord amb la proposta precedent.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria simple.
Vots a favor: 13, dels grups municipals del Partit Popular, Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
Abstencions: 13, dels grups municipals Socialista i Convergència i Unió.
3 AP-2014/2883 DONAR COMPTE. Estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament de
Badalona i dels seus Organismes autònoms, referits al primer trimestre de 2014.
Destinatari: Regidor de l’Àrea d’Hisenda i Economia per tal que doni compte a la Junta de
Govern Local i al Ple.
Tipus de document Informe trimestral d’intervenció d’acord amb el RDL 2/2004 i les Bases
d’execució del pressupost general.
Òrgan que informa L’Interventor General
Expedient 020817-GE-INF2014/000014
Interessat La Junta de Govern Local i el Ple
Objecte Donar compte de l’estat d’execució de l’Ajuntament de Badalona i dels seus
Organismes autònoms, referits al primer trimestre de 2014.
Període 1r trimestre 2014
Atès l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que diu:
“Informació periòdica per al ple de la corporació.
La intervenció de l’entitat local, per conducte de la presidència, tramet al ple de l’entitat
informació de l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions
pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els terminis
i amb la periodicitat que estableixi el ple.”
Vist que l’article 7 de les Bases d’execució del pressupost per l’exercici 2014 estableix:
Les gerències dels organismes autònoms hauran d’enviar a la Intervenció General els estat
d’execució trimestrals de llurs pressupostos, acompanyats amb la informació
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complementària que permeti valorar-ne els nivells d’execució, d’acord amb les instruccions
de la Intervenció General.
La Intervenció General confeccionarà, durant el mes següent a la fi de cada trimestre, un
estat d’execució dels pressupostos que integren el pressupost general, i faran arribar a la
regidoria competent en matèria d’Hisenda a l’objecte que en doni compte a la Junta de
Govern Local i al Ple, perquè en tingui coneixement.
INFORMO
Que l’estat d’execució del pressupost de 2014 és el que reflecteixen en els llistats annexats
en aquest informe i que són:
Ajuntament de Badalona
Estat de Situació del Pressupost d’Ingressos a dia 31/03/2014. Resum per capítols.
Estat de Situació del Pressupost de Despeses a dia 31/03/2014. Resum per capítols.
Institut Municipal de Serveis Personals
Estat de Situació del Pressupost d’Ingressos a dia 31/03/2014. Resum per capítols.
Estat de Situació del Pressupost de Despeses a dia 31/03/2014. Resum per capítols.
Institut Municipal de Promoció de la’Ocupació
Estat de Situació del Pressupost d’Ingressos a dia 31/03/2014. Resum per capítols.
Estat de Situació del Pressupost de Despeses a dia 31/03/2014. Resum per capítols.
Museu de Badalona
Estat de Situació del Pressupost d’Ingressos a dia 31/03/2014. Resum per capítols.
Estat de Situació del Pressupost de Despeses a dia 31/03/2014. Resum per capítols.
Patronat de Música de Badalona
Estat de Situació del Pressupost d’Ingressos a dia 31/03/2014. Resum per capítols.
Estat de Situació del Pressupost de Despeses a dia 31/03/2014. Resum per capítols.
Que també figuren annexats al present informe els llistats d’operacions no pressupostàries
de tresoreria de l’Ajuntament i dels seus quatre Organismes Autònoms, següents:
Operacions no pressupostàries de tresoreria. Deutors.
Operacions no pressupostàries de tresoreria. Creditors.
Operacions no pressupostàries de tresoreria. Partides pendents d’aplicació. Ingressos.
Operacions no pressupostàries de tresoreria. Partides pendents d’aplicació. Despeses.
4 AP-2014/2884 DONAR COMPLIMENT. Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de
la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, referit al primer trimestre de 2014.
Destinatari: Regidor de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Promoció Econòmica per tal
que doni compta al Ple.
Tipus de document Informe trimestral d’intervenció d’acord amb la Llei 15/2010
Òrgan que informa L’Interventor General
Expedient 020817-GE-INF2014/000013
Interessat El Ple Municipal
Objecte Donar compliment a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
Període1t. trimestre 2014
Vist el precedent els informe elaborats per la Tresoreria Municipal, en relació a l’article 4.3
de la Llei 15/2010.
Vist l’article 5.4 de la Llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, que diu literalment:
“5.4. La intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat ha
d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article anterior una relació de les
factures o els documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres
mesos des de la seva anotació en el dit registre i no s’hagin tramitat els corresponents
expedients de reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de
tramitació. El ple, en el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui
coneixement d’aquesta informació, ha de publicar un informe agregat de la relació de
factures i documents que se li hagin presentat agrupant-los segons l’estat de tramitació.”
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Atès la disposició derogatòria de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, que diu:
“Derogació normativa.
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que
disposa aquesta Llei. En particular, queda derogat l’article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials”.
Vist els articles mencionats anteriorment i d’acord amb l’informe emès per la Tresoreria
municipal.
INFORMO
Que el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’està incomplint
el termini de pagament fixat en la Llei 15/2010, referents al 1t. trimestre 2014 són:
Nombre
Quantia
global Notes
obligacions
obligacions
pendents
pendents
AJUNTAMENT DE BADALONA
203
465.032,02
(1)
IMSP
299
1.050.157,29
(1)
IMPO
1
96,00
(1)
PATRONAT DE LA MÚSICA
11
2.384,16
(1)
MUSEU DE BADALONA
0
0,00
(1)
TOTAL
514
1.517.669,47
Veure annexos adjunts a l’informe de tresoreria
Que dels informes emesos per les diferents empreses municipals, el nombre i la quantia
global de les obligacions pendents en les quals s’està incomplint el termini de pagament
fixat en la Llei 15/2010, referent al 1r. trimestre de 2014, són:
Quantia
global
Nombre
obligacions
obligacions
pendents
pendents
Ens
ENGESTUR
48
13.854,97
BADALONA SERVEIS ASSITENCIALS 2.466
3.080.089,36
REACTIVACIÓ BADALONA
11
7.177,04
BADALONA COMUNICACIÓ
12
11.271,79
BADALONA CULTURA
36
28.898,00
MARINA BADALONA
17
118.404,38
TOTAL
2.590
3.259.695,54
Veure annexos adjunts
Ens

5 AP-2014/2885 DONAR COMPTE. Informe d'Intervenció emès en compliment de
l'Ordre HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre, referit al 1er trimestre de 2014.
INFORME DE INTERVENCION
QUE SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE UNO DE
OCTUBRE, POR LA QUE SE DESARROLLAN LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE
INFORMACION PREVISTAS EN LA LEY ORGANICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.
El suministro de la información, contenida tanto en el presente informe como en la
transmitida a través de la Oficina Virtual de Coordinación de las Entidades Locales de
acuerdo con la orden HAP/2105/2012 de uno de octubre, se efectúa de conformidad con el
artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para
la financiación de los pagos a proveedores, en el ámbito subjetivo definido en el artículo
111 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para aquellas
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corporaciones locales que hayan concertado operaciones de endeudamiento previstas en
el citado Real Decreto Ley.
1) ANTECEDENTES
1.a) Sobre los datos de la operación financiera que da lugar a la aprobación del PLAN DE
AJUSTE:
En fecha de 27 de marzo de 2012, atendiendo a lo previsto en los reales decretos leyes
4/2012 de 24 de febrero y 7/2012 de 9 de marzo, se aprobó un plan de ajuste que
respondía a la proyección económica durante un período de 10 años incorporando entre
sus obligaciones tanto el gasto financiero como el de devolución del préstamo solicitado en
el mismo expediente destinado al pago a proveedores que cumplieran las condiciones
figuradas en la ley a la que me remito para no ser reiterativo.
La aprobación del PLAN DE AJUSTE, entre otras, tiene por objeto asegurar la devolución
del préstamo en las condiciones de plazos y tipos de interés en que el Ayuntamiento se
comprometió.
El Ayuntamiento de Badalona, junto con sus Organismos Autónomos y Sociedades
Mercantiles de capital cien por cien municipal, solicitó para el pago a proveedores la
cantidad de 31.036.946,75 euros, según el siguiente detalle:
Operación endeudamiento Operación endeudamiento Total Operaciones
Aprobada 15/05/2012
Aprobada 20/07/2012
Endeudamiento ICO
Ayuntamiento
de Badalona
Badalona
Serveis
Asistencials
S.A. (BSA)
Institut Mpal
de Serveis
Personales
(IMSP)
Badalona
Cultura S.L.
Institut MPLA
de Promoció a
l’Ocupació
(IMPO)
Escola de
Música de
Badalona
Badalona
Comunicació,
SA
Museo
Municipal de
Badalona
Ens de Gestió
Urbanistica
S.A.
(ENGESTUR)
Reactivació
Badalona S.A.
(REBASA)
TOTAL
PRESTAMOS
CONCEDIDOS

26.791.573,58

59.194,14

26.850.767,72

2.101.159,85

95.822,42

2.196.982,27

1.336.622,37

17.599,51

1.354.221,88

400.836,41

0,00

400.836,41

200.909,52

0,00

200.909,52

11.912,45

0,00

11.912,45

0,00

21.316,50

21.316,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.843.014,18

193.932,57

31.036.946,75
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Los préstamos concertados con diferentes entidades y fechas, todas ellas antes de 31 de
julio, fueron destinados al pago a proveedores por el importe referido de 31.036.946,75
euros.
1.b) Sobre las entidades consideradas en la consolidación de la información aprobada por
el Ayuntamiento Pleno en fecha 27 de marzo de 2012 remitida al Ministerio de Economía y
Administraciones Públicas.
Cuando se procedió a la consolidación, ninguna de las cinco Sociedades Mercantiles había
sido sectorizada por la Intervención General de la Administración del Estado. Dada la
información histórica y los criterios de análisis de los servicios municipales, consideraron
como sector privado tanto a la sociedad mercantil Ens de Gestió Urbanística S.A
(ENGESTUR) y Badalona Serveis Asistencials, S.A (BSA).
Clasificadas posteriormente por la IGAE, ambas han sido consideradas como sector de las
Administraciones Públicas. Además también se ha considerado administración pública por
la IGAE la empresa Marina Badalona, SA, de la cual este Ayuntamiento tiene el 50% del
capital social.
1.c) Memoria explicativa de los criterios y medidas previstas llevar a cabo y cuyo reflejo
cuantitativo figura en el plan de ajuste aprobado:
Trascrito literalmente dice:
“PLAN DE AJUSTE DEL AYUNTAMIENTO DE BADALONA PREVISTO EN EL REAL
DECRETO-LEY 4/2012
1. INTRODUCCIÓN
La presente memoria que justifica y desarrolla la valoración económica proyectada de la
ejecución presupuestaria para el período 2011-2022, en sus secciones de ingresos y
gastos, tiene su origen en el plan económico financiero aprobado por el Ayuntamiento
Pleno en fecha de veintinueve de noviembre del pasado ejercicio 2011.
En el referido plan se acordaron las líneas maestras de actuación en los presupuestos
futuros mediante la concreción de las hipótesis que sirvieron de base para su
cuantificación económica.
Siguiendo las mismas líneas de actuación, se confeccionó y aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio 2012, presupuesto que al día de la fecha se encuentra en fase
de exposición al público.
Las cifras figuradas en la proyección económica de ejercicios futuros, siempre teniendo
presente criterios de prudencia, han concretado las actuaciones de cada uno de los
apartados de la memoria en que se refiere a la cumplimentación del plan de ajuste.
Es importante resaltar que tanto en la sección de gastos y de ingresos del ejercicio 2012
como en su comparación con las del ejercicio cerrado 2011 existen aparentes y en algunos
casos importantes diferencias entre los cuadros A1 y A2 que recogen los derechos y
obligaciones reconocidos y presupuestados para los ejercicios 2011 y 2012, y los B1 y B2
que recogen las medidas de ahorro. Estas provienen básicamente de la no consideración
en los cálculos de los programas de actuación con financiación compartida entre
Ayuntamiento y otras Instituciones Públicas.
2. DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE INGRESSOS
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias
Como consecuencia de la aplicación del articulo 8.1.a) del Real Decreto Ley 20/2011, de 30
de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, el tipo impositivo vigente del
IBI, del 0.9951 se fijará, para el año en curso, al 1.0946 (dentro de los límites establecidos
por el articulo 72 del TRLLRHL) y los ingresos por este concepto crecerán de 40.9 millones
a 44.9 millones de euros.
Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de
convenios de colaboración con Estado y/o CCAA)
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 31/01/2012 aprobó la delegación al
Organismo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona (ORGT) las
funciones de recaudación del conjunto de tributos i otros ingresos de derecho público de la
Corporación y la gestión y recaudación de las sanciones de circulación.
Con esta medida se pretende incrementar los ingresos líquidos de la Corporación mediante
el uso de la plataforma tecnológica del ORGT, utilizando las aplicaciones de recaudación
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que agilizan notablemente procedimientos de recaudación ejecutiva (embargos de c/c.,
salarios, fincas, AEAT, etc.).
Actualmente se trabaja en el proceso de integración de datos para que sea operativo a
partir del 15/4/2012.
Experiencias realizadas ya en otros municipios de la provincia de Barcelona han supuesto
un incremento considerable de los ingresos líquidos.
Medida 3
Dentro del periodo de vigencia del plan se ha previsto un conjunto de actuaciones a realizar
por los servicios de gestión tributaria y la inspección municipal con las previsiones de
incremento de ingresos que se detalla a continuación:
2012

Descripción concepto
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos
Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos
Urbanos
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y
obras
Tasa por Entrada de Vehículos
Otras Tasas para Utilización Privativa Dominio
Público

2013

ACTUACIONE ACTUACION
S
ES
2.150.000,00
0,00
400.000,00

100.000,00

170.000,00
30.000,00

0,00
0,00

50.000,00
2.800.000,00

0,00
100.000,00

Impuesto sobre bienes inmuebles
Los ingresos provenientes del IBI se ajustan considerando la previsión de incorporación de
altas pendientes del periodo 2007-2011 todavía no realizadas. Con tal de asegurar esta
previsión se ha establecido un plan de trabajo para agilizar el cierre de los expedientes
pendientes, coordinando con la Gerencia del Catastro de Barcelona los trabajos necesarios
para proceder a las notificaciones de las nuevas altas y su inclusión en el padrón del año
2012.
En concreto, referido al ejercicio de 2011, se han realizado liquidaciones de abonarés por
un importe global de 769.697,95 que ya estarán incorporadas en el padrón del ejercicio de
2012 (ver detalle individualizado en el anexo IBI).
Se ha de remarcar que las liquidaciones de abonarés son un proceso regular que también
se efectuará en los ejercicios 2012-2022, de los expedientes de altas y modificaciones de
fincas aún pendientes a fecha de hoy.
Por otra parte, ya se están efectuando trabajos de revisión de los datos jurídicos de ciertas
zonas de la cuidad, con la finalidad de verificar el año de construcción y/o reformas
realizadas en los inmuebles para poder actualizar su valor catastral. La valoración del
impacto se hace a partir de una muestra significativa de 19 fincas tal como se muestra en el
anexo IBI del informe.
La cuantificación aproximada de estas actualizaciones y actuaciones se indica a
continuación:

Impuesto de Bienes Inmuebles
Situación a 15/09/2011
Valor catastral con altas en fecha
Valor Catastral Padrón 2011
Diferencia de valor
Incremento cuota prevista 2012

4.379.863.326,51
4.366.422.463,06
13.440.863,45
134.342,77

Situación prevista a 15/02/2012
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Impuesto de Bienes Inmuebles
Valor catastral actualizado 2012 i altas en
fecha
Valor Catastral Padrón 2011
Diferencia de valor
Incremento cuota prevista 2012
Incremento cuota para abonares de 2012
Incremento revisión reforma- mediana- total

4.433.626.780,31
4.366.422.463,06
67.204.317,25
671.713,87
842.697,95
635.926,79

Incremento cuota prevista 2012

2.150.338,61

También se está evaluando la conveniencia de plantear al Centro de Gestión Catastral que
elabore una nueva ponencia de valores con la finalidad de proceder a la revisión de los
valores catastrales de las fincas del municipio. Esta medida, en el caso de efectuarse,
tendría efectos impositivos más allá de lo que contempla el Plan de Ajuste y contribuiría a la
sostenibilidad de los ingresos municipales de los años posteriores al plan, consolidando el
efecto del ajuste presupuestario que comportará para las finanzas municipales la ejecución
de este plan de saneamiento.
En el plan de ajuste no se contempla la variación del tipo impositivo del impuesto, aunque
sería una medida que se podría aplicar durante la vigencia del plan si la evolución de los
ingresos no fuera la prevista.
Impuestos sobre el incremento de valores de los terrenos (IMVTNU)
Los ingresos procedentes del IMVTNU se ajustan considerando la previsión de
liquidaciones complementarias derivadas de la revisión de las declaraciones autoliquidaciones presentadas en el periodo 2007-2010. Para asegurar esta previsión se ha
establecido un plan de trabajo conjunto de los departamentos del ámbito de Hacienda
(Inspección y Gestión Tributaria), para agilizar el cierre de los expedientes pendientes y
proceder a notificar y liquidar las liquidaciones en los ejercicios 2012 y 2013.
El estado actual de las tareas de gestión que se llevan a cabo actualmente es el siguiente:

FASE DEL EXPEDIENT
En trámite de requerimiento (1)
En trámite de propuesta de liquidación
En trámite de pendiente decretar liquidación

LIQUIDACION MEDIA PLUSVÀLIA

NÚMERO
EXP.

CUOTAS
PREVISTAS
227
142
108

SANCIÓN
PREVISTA

SANCIÓN
PREVISTA
BONIFICADA

372.760,19
212.647,34
197.881,50

130.466,06
74.426,57
69.258,53

97.849,55
55.819,93
51.943,89

783.289,03

274.151,16

205.613,37

1.642,12

NOTAS
1. En estos casos no tenemos aún la escritura y, por tanto, no podemos saber el importe de la liquidación. Por
este motivo, el cálculo se ha hecho sobre una media

Las previsiones del cuadro son superiores a lo que prevé el plan, ya que estamos
considerando propuestas de liquidación sobre una estimación de liquidación de
expedientes ya tramitados.
Por otra parte tenemos pendientes de incorporar, a la fase de comprobación inicial, 1.423
expedientes del periodo 2008-2011, de difícil estimación en cuanto a cuotas, pero en todo
caso podemos asegurar que el impacto económico será superior al que muestra el cuadro
anterior.
Ingresos del capítulo II (Impuestos indirectos)
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO)
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Los ingresos provenientes del ICIO se ajustan considerando la previsión de liquidaciones
complementarias derivadas de la revisión de las declaraciones -autoliquidaciones
presentadas en el periodo 2007-2010. Para asegurar esta previsión se ha establecido un
plan de trabajo conjunto de los ámbitos de Urbanismo y Hacienda para agilizar el cierre de
los expedientes pendientes y proceder a liquidar y notificar las liquidaciones en los
ejercicios 2012 y 2013.
La gestión de esta revisión es compleja en sus vertientes técnica y jurídica y su impacto se
ha evaluado de forma prudente. Posiblemente el impacto real de la medida, una vez
realizada, sea superior a la contemplada en el plan de Ajuste.
El estado actual de les tareas de gestión que se están efectuando actualmente es el
siguiente:
ICIO

FASE DEL EXPEDIENTE
En trámite de requerimiento
En trámite de propuesta de
liquidación
En trámite de pendiente decretar
liquidación

NÚMERO EXP.

BASES
IMPONIBLES

CUOTES
PREVISTAS

SANCIÓN
PREVISTA

SANCIÓN
PREVISTA
BONIFICADA

205

6.754.431,39

270.177,23

94.562,03

70.921,52

40

1.825.783,81

73.031,37

25.560,98

19.170,73

181

7.843.385,17

313.735,39

109.807,39

82.355,54

656.943,99

229.930,40

172.447,80

Las previsiones del cuadro son superiores a lo que prevé el plan, ya que estamos
considerando propuestas de liquidación sobre una estimación de liquidación de expedientes
ya tramitados. Se ha de añadir que debido a la actual situación económica es posible que
algunos expedientes desistan o que la inactividad lleve a su caducidad.
Por otra parte tenemos pendientes de incorporar a la fase de comprobación inicial, 648
expedientes del periodo 2008-2011, de difícil estimación en cuanto a bases imponibles y
cuotas, pero en todo caso podemos asegurar que el impacto económico será superior al
que muestra el cuadro anterior.
Ingresos del capítulo III (Tasas, precios públicos y otros ingresos)
Tasa por Entrada de Vehículos
Los ingresos provenientes de esta tasa se han ajustando teniendo en cuenta la previsión de
las liquidaciones derivadas de la revisión de las licencias actuales y de la revisión del
padrón a realizar, ya que se ha detectado, por parte de los servicios de gestión tributaria, la
existencia de hechos imponibles que no tienen la correspondiente licencia para la utilización
de la entrada de vehículos. Esta actuación se llevará a cabo en el ejercicio de 2012.
Otras Tasas para la Utilización Privativa del Dominio Público
Los ajustes contemplados en el plan responden básicamente al incremento de la demanda
que se ha producido en las licencias para utilización del dominio público por parte de
empresas y particulares durante el segundo semestre del 2011. En este momento se están
efectuando los trabajos para confeccionar el correspondiente padrón del año 2012 y la
previsión de incremento de 50.000 euros corresponde exclusivamente a les cuotas de los
padrones - liquidaciones que se efectuarán por las variaciones 2011-2012.
Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos
El conjunto de otras medidas de ajuste incluye las variaciones resultantes de la liquidación
de la participación de tributos del estado, bien por ser positiva (ejercicio 2010), bien por
finalizar la devolución de las negativas (ejercicio 2008 y 2009), tal y como se detalla a
continuación:
Año
Descripción
Importe Miles Euros
2012
Estimación de la liquidación PTE 2010
6.636,00
2016-2022
Reintegro PTE Liquidación 2008
1.144,36
2017-2022
Reintegro PTE Liquidación 2009
4.618,68
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La previsión de incremento de los ingresos corrientes consolidados por la evolución prevista
de las variaciones de ordenanzas, precios públicos y otros ingresos corrientes se detalla a
continuación:
Año
Incremento %
2013
1,00
2014
1,50
2015
1,50
2016
1,50
2017
1,50
2018-2022 (*)
2
(*) anual
ANEXO IBI

Referencia Cad
7291820
DF3879A
7291839
DF3879A
7388901
DF3878G
7388906
DF3878G
7388913
DF3878G
7388914
DF3878G
7388915
DF3878G
7388917
DF3878G
7388918
DF3878G
7388922
DF3878G
7388925
DF3878G
7388930
DF3878G
7388931
DF3878G
7388932
DF3878G
7388939
DF3878G
7388940
DF3878G
7388942
DF3878G
7388943
DF3878G
7388944
DF3878G

Año
const

Valor
Catastra
actual

Reforma
aplicada

Diferencia de
Nuevo valor valor

1900

34.210,89 TOTAL 1990

44.119,49

9.908,60

1900

92.707,92 TOTAL 1990

113.422,62

20.714,70

1900

179.806,44 TOTAL 1990

224.245,18

44.438,74

1900

23.600,01 TOTAL 1990

31.422,56

7.822,55

1900

48.413,79 TOTAL 1990

64.406,16

15.992,37

1900

48.562,44 TOTAL 1990

64.468,23

15.905,79

1900

13.568,36 TOTAL 1990

17.814,57

4.246,21

1900

16.949,13 TOTAL 1990

20.666,01

3.716,88

1900

18.147,86 TOTAL 1990

22.121,08

3.973,22

1900

127.598,48 TOTAL 1990

155.881,66

28.283,18

1920

46.046,32 TOTAL 1990

56.550,70

10.504,38

1930

53.231,82 TOTAL 1990

77.356,48

24.124,66

1935

102.377,03 TOTAL 1990

129.264,59

26.887,56

1900

41.360,37 TOTAL 1990

64.861,45

23.501,08

1915

91.944,92 TOTAL 1990

121.028,17

29.083,25

1825

35.390,40 TOTAL 1990

40.946,62

5.556,22

1900

34.784,21 TOTAL 1990

52.639,56

17.855,35

1816

46.552,30 TOTAL 1990

53.796,58

7.244,28

1880

46.955,49 TOTAL 1990
Total Diferencia de valores
Media valor por finca
Cuota

58.310,54

11.355,05
311.114,07
16.374,42
162,94
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Referencia Cad

Referencia Cad
7291820 DF3879A
7291839 DF3879A
7388901 DF3878G
7388906 DF3878G
7388913 DF3878G
7388914 DF3878G
7388915 DF3878G
7388917 DF3878G
7388918 DF3878G
7388922 DF3878G
7388925 DF3878G
7388930 DF3878G
7388931 DF3878G
7388932 DF3878G
7388939 DF3878G
7388940 DF3878G
7388942 DF3878G
7388943 DF3878G
7388944 DF3878G

Año
const

Valor
Catastra
actual
Diferencial
Referencias
afectadas

Reforma
aplicada

Diferencia de
Nuevo valor valor

catastrales

Año
Valor
Catastral Reforma
const
actual
aplicada
1900
34.210,89 MEDIA 1990
1900
92.707,92 MEDIA 1990
1900
179.806,44 MEDIA 1990
1900
23.600,01 MEDIA 1990
1900
48.413,79 MEDIA 1990
1900
48.562,44 MEDIA 1990
1900
13.568,36 MEDIA 1990
1900
16.949,13 MEDIA 1990
1900
18.147,86 MEDIA 1990
1900
127.598,48 MEDIA 1990
1920
46.046,32 MEDIA 1990
1930
53.231,82 MEDIA 1990
1935
102.377,03 MEDIA 1990
1900
41.360,37 MEDIA 1990
1915
91.944,92 MEDIA 1990
1825
35.390,40 MEDIA 1990
1900
34.784,21 MEDIA 1990
1816
46.552,30 MEDIA 1990
1880
46.955,49 MEDIA 1990
Total Diferencia de valores
Media valor por
finca
Cuota Diferencial
Referencias catastrales afectados

5.000

814.709,50

Diferencia de
Nuevo valor
valor
39.644,82
5.433,93
104.067,66
11.359,74
204.176,41
24.369,97
27.889,93
4.289,92
57.183,87
8.770,08
57.285,20
8.722,76
15.896,85
2.328,49
18.807,56
1.858,43
20.134,47
1.986,61
143.724,88
16.126,40
52.145,71
6.099,39
71.115,49
17.883,67
116.717,17
14.340,14
60.039,10
18.678,73
106.927,50
14.982,58
35.390,53
0,13
47.497,60
12.713,39
46.551,85
-0,45
51.581,72
4.626,23
174.570,14

5.000,00

9.187,90
91,43
457.144,07

3. DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE GASTOS
Gasto de personal
El ajuste de los gastos de personal tiene su inicio con la formación del nuevo consistorio y
culmina con la aprobación del Plan económico-financiero 2012-2014 (PEF). En este plan ya
se indicaba la reducción del importe del capítulo I del Ayuntamiento, tal y como se detalla
en el cuadro adjunto.
Créditos
Obligaciones
Previsión
Previsión
Previsión
Iniciales 2011 Estimadas 2011
2012
2013
2014
Gasto de
personal
55.399.602,38
52.655.870,49 51.333.870,51 51.333.870,51
51.333.870,51
Este ajuste se basa en los siguientes hechos y supuestos:
La aprobación de un nuevo cartapacio municipal ha dado lugar a la modificación del
número, nivel de dedicación y retribuciones de los miembros del consistorio.
La modificación del número y retribuciones de la plantilla de personal eventual de confianza
con funciones de asesoramiento.
La modificación del número y retribuciones de la plantilla de personal eventual directivo.
Tasa de reposición mínima de la plantilla de personal derivada de jubilaciones y otras
situaciones que se produzcan en el ejercicio 2012, excepto los de circunstancias
extraordinarias.
Revisión de los diferentes complementos de productividad satisfechos hasta la fecha y su
adecuación en función de las medidas de racionalización y modernización a ejecutar como
consecuencia de la implantación de la nueva organización municipal.
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Revisión de los trabajos extraordinarios realizados y tender a su reducción significativa
mediante acciones de reorganización administrativa de los servicios municipales.
Ahorro de cotizaciones a la Seguridad Social derivadas del proceso de funcionarización de
determinados puestos de trabajo de la plantilla laboral.
Anulación de la aportación voluntaria municipal al plan de pensiones, de acuerdo con lo
previsto en el RD 20/2011.
Con la aplicación de algunas de estas medidas ya en el ejercicio 2011 se consiguió que el
gasto final del capítulo I fuera de 52.358.189,94 euros, casi 300.000.- euros menos que la
estimación que se hizo en el PEF. Además, el presupuesto para el 2012, actualmente en
fase de exposición pública, prevé unos créditos iniciales para el capítulo I de 50.771.981,80
euros, importe también inferior a la previsión realizada en el PEF para este año.
No obstante, el Plan de Ajuste previsto en el Real Decreto-Ley 4/2012 indica que la
información deberá expresarse en términos consolidados conforme a la normativa de
estabilidad presupuestaria, por lo que al gasto de personal del ayuntamiento tendremos que
añadir los gastos de personal de sus cuatro organismos autónomos y el de las tres
empresas municipales que no se financian mayoritariamente con ingresos de mercado.
Por todo esto a continuación hablaremos de los gastos de personal en términos
consolidados, detallando sus importes y medidas que se prevén aplicar (la mayoría son las
previstas en el PEF, que se han hecho extensivas a sus organismos autónomos y
empresas municipales) con la cuantificación del ahorro que supondrá su aplicación.
Para ello exponemos el gasto consolidado de personal del ejercicio 2011 y el
presupuestado para 2012, en base a lo que podemos obtener el ahorro obtenido en este
ejercicio.
PRESS
2012
DIFERENCIA
Total
Articul
Total Gastos de
Total Gastos
Descripción
Gastos de
o
Personal
de Personal
Personal
1.606.226,6
10 Altos cargos
1.776.712,08
0
170.485,48
1.316.041,8
3
11 Personal eventual
1.410.292,85
94.251,02
14.925.385,
12 Personal funcionario
14.320.457,61
92
-604.928,31
32.109.378,
13 Personal Laboral
32.359.262,50
51
249.883,99
1.201.137,5
14 Otro personal
7.697.209,86
9 6.496.072,27
4.064.682,9
15 Incentivos al rendimiento
5.857.700,25
5 1.793.017,30
Cuotas, prestaciones y gastos
16.884.014,
06 1.739.494,56
16 sociales a cargo del empleador
18.623.508,62
72.106.867,
Total Gastos de Personal
82.045.143,77
46 9.938.276,31
Estas diferencias se distribuyen en el cuadro B.2, Descripción medida de gastos, del plan
de ajuste de la siguiente forma:
Medida 1. Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)
Para el ejercicio 2012 esta medida supondrá una reducción de 2.454.896,21 euros que
principalmente se concreta en medidas como:
Un análisis de los complementos de productividad que conlleva la congelación de algunos
de ellos, reducción de otros y hasta su supresión en algún caso.
Ahorro de cotizaciones sociales derivadas del proceso de funcionarización de determinadas
plazas de la plantilla del personal laboral. Debido a este proceso, se incrementa el gasto del
personal funcionario debido que aumenta el personal de esta categoría.
OBLIG 2011
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Tasa de reposición mínima de las variaciones de la plantilla de personal derivadas de
jubilaciones y de la no renovación del personal con fecha cierta de finalización de contrato,
excepto en algunos casos debido a circunstancias extraordinarias.
Por un principio de prudencia no se ha tenido en cuenta el importe destinado a recoger el
gasto de 6.500.000.- euros, aproximadamente, correspondiente a los artículos otro personal
y cuotas de seguridad social debido a que se financian con programas de ocupación
subvencionados.
Medida 2. Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas
El cálculo de esta medida para el ejercicio 2012 supone un ahorro de 756.973,22 euros,
debido principalmente a la reducción del tamaño de la empresa municipal Badalona
Comunicació, SA. Esta adecuación, permitirá su viabilidad futura.
Medida 6. Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la
entidad local
Dentro de esta medida también se ha incluido el ahorro que suponen las retribuciones y
dietas de los concejales y del personal de confianza, siendo su desglose:
Ahorro de las retribuciones y dietas de concejales 136.083,59 euros
Ahorro del personal de confianza
94.251,02 euros
Total Ahorro
230.334,61 euros
Para la proyección del capitulo I se ha previsto lo siguiente:
- Para los ejercicios 2013 y 2014
Incremento del 0%
- Para los ejercicios 2015 hasta el 2022 Incremento del 2% anual
Como resumen, creemos que los futuros incrementos unitarios del coste de personal que
se pudieran aprobar en la Leyes de presupuestos generales del Estado de los próximos
ejercicios se compensarían con las medidas aquí descritas.
Además, el soporte jurídico de todas estas medidas son los acuerdos plenarios de fecha 29
de noviembre de 2011 y de 28 de febrero de 2012 por los que se aprueban el plan
económico financiero 2012-2014 y el presupuesto general para el ejercicio 2012
(actualmente en exposición pública) respectivamente.
Gastos corrientes en bienes y servicios
En este apartado se impone la negociación con las empresas adjudicatarias de los grandes
contratos, con la finalidad de reducir el gasto público manteniendo unos estándares de
prestación de servicios adecuados.
La cuantificación del ahorro por este concepto, siendo prudentes debido a que algunas
negociaciones aún están abiertas, se estima en unos 5.000.000.- de euros para el 2012.
El ahorro que supone este capítulo figura dentro del cuadro B.2 medida 7. Para la
proyección de los ejercicios posteriores se ha estimado un incremento del 1% anual del
gasto para los ejercicios 2013-14 y a partir del 2015 un incremento del 2% anual.
Transferencias corrientes
Dentro del capítulo IV, transferencias corrientes, se ha realizado un análisis donde por un
lado se ha tenido en cuenta la situación económica actual con la imperiosa necesidad de
recortar el gasto público y por otro lado, no menos importante, debido a la situación
económica actual, la necesidad de no dejar sin una cobertura mínima a familias y entidades
sin animo de lucro.
Por todo lo expuesto en el apartado anterior y una vez tenido en cuenta las operaciones
internas, el cuadro resumen del capítulo IV es el que se expone a continuación:
PRESS
2012

OBLIG 2011

Articulo

Descripción

A OOAA administrativos de la
41 Entidad Local

DIFEREN
CIA

Total Gastos Transferencias corrientes

0,00

0,00

0,00

44 A Empresas de la Entidad Local

8.135.956,29

5.392.671,06

2.743.285,23

46 A Entidades Locales

7.472.941,97

6.392.655,93

1.080.286,04

15.656,49

358.906,67

-343.250,18

47 A Empresas Privadas
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OBLIG 2011

Articulo

Descripción

A Familias e instituciones sin
48 fines de lucro
49 Al exterior
Total Transferencias corrientes

PRESS
2012

DIFEREN
CIA

Total Gastos Transferencias corrientes

2.728.929,80

5.083.258,36

-2.354.328,56

16.000,00

1.960,00

14.040,00

18.369.484,55

17.229.452,02

1.140.032,53

En él se puede observar como las aportaciones a empresas municipales no incluidas en los
límites de la estabilidad presupuestaria y a entidades locales disminuyen, mientras que las
ayudas a familias e instituciones sin fines de lucro se incrementan, así como las ayudas a
empresas privadas por el impulso de planes para autónomos y para emprendedores.
El ahorro que supone este capítulo (1.140.032,53 euros) figura dentro del cuadro B.2
medida 16. Para la proyección de los ejercicios posteriores se ha estimado un incremento
del 1% anual del gasto para los ejercicios 2013 y 2014 y a partir del 2015 un incremento del
2% anual del gasto.
4. Endeudamiento
El endeudamiento previsto en el plan de ajuste es el siguiente:
Endeudamiento actual en las condiciones pactadas, considerando que a lo largo de toda su
vigencia los tipos de interés aplicados serán ligeramente superiores a los actualmente
vigentes:
IRMH
3,650
E1
0,600
EUR3
1,000
EUR6
1,200
EUR12
1,500
PR. ICO
6,220
No se ha tenido en cuenta la deuda correspondiente a la devolución de la participación de
los tributos del estado, por consignarse, presupuestariamente, como un menor importe de
derechos reconocidos
Endeudamiento relativo a la deuda de proveedores anterior a 1 de enero de 2012:
Préstamo de 35.715.259,62 € a 10 años, con dos de carencia y un tipo de interés del 5%
Préstamos destinados a financiar inversiones: Previsión de un préstamo de 30 millones de
euros en cada uno de los tres mandatos locales que abarca el plan, a constituir en los años
2012 (4º trimestre), 2016 y 2020 (ambos en el 2º trimestre), en las siguientes condiciones:
Período de vigencia: 10 años
Período de carencia: 2 años
Disposición: 10.000.000,- € al inicio, al cabo de un año y al cabo de dos
Tipo de interés: Euribor a 3 meses + 4 puntos
En la página siguiente se puede observar la evolución consolidada del subgrupo municipal
sujeto a estabilidad presupuestaria, durante el período previsto en el plan de ajuste:
Deuda financiera a largo plazo
Importe anual del gasto financiero a largo plazo (intereses i amortizaciones)
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EVOLUCION DEUDA FINANCIERA A LARGO PLAZO
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”
1.d) Sobre el cumplimiento de la presentación de la información solicitada en el articulo 10
“Plan de Ajuste” de la orden HAP/2015/2012

Informe

Informe Seguimiento 3º. Trim. 2012
Informe Seguimiento 4º. Trim. 2012
Informe Seguimiento 1º. Trim. 2013

Fecha envío al Ministerio
de Hacienda y AAPP
23/10/2012
31/01/2013
18/04/2013

Dentro del
plazo
establecido
SI
SI
SI
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Informe Seguimiento 2º. Trim. 2013
15/07/2013
SI
Informe Seguimiento 3º. Trim. 2013
15/10/2013
SI
Informe Seguimiento 4º. Trim. 2013
31/01/2014
SI
2) LEGISLACION APLICABLE
Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación
para el pago a los proveedores de las entidades locales.
Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación
de los pagos a proveedores.
Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueba el modelo de certificado
individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real
Decreto ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información
y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a
los proveedores de las entidades locales.
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, modificada por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre.
Orden HAP/2105/2012, de uno de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
3) SOBRE LA INFORMACION SOLICITADA EN EL ARTÍCULO 10 “Plan de Ajuste” DE LA
ORDEN HAP/2105/2012, DE UNO DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DESARROLLAN LAS
OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACION PREVISTAS EN LA LEY 2/2012,
DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA.
3.a) Homogeneidad en el tratamiento de la información:
Cuando se procedió a la realización del plan de ajuste de acuerdo con el RD 4/2012,
ninguna de las cinco Sociedades Mercantiles, la mayoría de capital del Ayuntamiento,
había sido sectorizada por la Intervención General de la Administración del Estado. Por lo
que para la realización del plan consolidado y, dada la información histórica y los criterios
de análisis de los servicios municipales, se consideraron como sector privado tanto a la
sociedad mercantil Ens de Gestió Urbanística S.A (ENGESTUR) y Badalona Serveis
Asistencials, S.A (BSA). En la relación de sociedades mercantiles aportadas por el
Ayuntamiento a la IGAE para su sectorización, no se incluyó Marina Badalona S.A. por
entender que no procedía dado que su participación de capital era del 50%.
Posteriormente la IGAE ha considerado estas tres empresas como sector de las
administraciones públicas, por lo que considero oportuno la revisión del plan para incluir las
sociedades mercantiles reclasificadas, es decir: Ens de Gestió Urbanística, S.A
(ENGESTUR), Badalona Serveis Asistencials, S.A (BSA) y Marina Badalona S.A.
Como consecuencia de lo anterior se realizo una revisión del plan de ajuste incluyendo les
tres sociedades mencionadas anteriormente. Esta revisión del plan de ajuste fue aprobado
por el pleno en la sesión del día 24 de septiembre y comunicada al Ministerio el pasado día
27 de septiembre de 2013.
Pero, de momento el seguimiento del plan de ajuste se realiza en función con el plan de
ajuste inicial a la espera que el Ministerio habilite en las plantillas de seguimiento los
nuevos datos.
3.b) Sobre la información a aportar:
Apartado a) del punto 1 del art.10:
Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto:
Revisados los estados contables y acuerdos municipales competentes sobre la materia, se
manifiesta que no figura ningún aval público recibido.
Las operaciones o líneas de crédito contratadas al día de la fecha son:
Situación de los préstamos a corto plazo
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Entitat

Data
Formalització

Import

Disposat a
30/03/2014

Data Finalització

B.Sabadell

1.500.000,00

09/01/14

679.894,56

31/12/14

Bankia

4.500.000,00

10/01/14

3.937.961,69

08/01/15

BBVA

6.000.000,00

13/02/14

2.220.121,59

19/02/15

Caixabank

6.000.000,00

06/02/14

723.623,02

06/02/15

Catalunya banc

1.300.000,00

06/03/14

0,00

05/03/15

Totals
19.300.000,00
7.561.600,86
PRESTECS LLARG TERMINI AJUNTAMENT BADALONA, OOAA I EMPRESES MUNICIPALS
Saldo viu a
Entitat
CAIXABANC
CAIXABANC
CAIXABANC
CAIXABANC
CATALUNYABANC
CATALUNYABANC
CATALUNYABANC
CATALUNYABANC
CATALUNYABANC
CATALUNYABANC
CATALUNYABANC
BANKIA
BANKIA
BANKIA
BANKIA
BANKIA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
BANCO
SANTANDER
BANCO
SANTANDER
DEXIA SABADELL
DEXIA SABADELL
DEXIA SABADELL
BANC SABADELL
BANC SABADELL
B.SABADELL
BANESTO
BANCO POPULAR
BANKINTER
CAJA ESPAÑA
CAJAMAR
CAJAMAR
BANKIA (Badalona
Comunicació)
BANKIA (Badalona
Comunicació)
TOTALS

Import préstec

31-12-13

Oblig. reconegudes 2014
Amortització

Interessos

Saldo viu a

Termini

31-12-14

8.000.000,00
2.500.000,00
1.500.000,00
2.165.003,18
17.361.231,21
4.808.000,00
5.357.000,00
1.802.500,00
3.914.500,00
5.789.000,00
2.500.000,00
9.982.800,00
6.000.000,00
4.034.398,64
5.000.000,00
15.751.976,66
7.835.000,00
6.000.000,00
12.414.654,31
5.000.000,00
2.165.752,03

5.130.922,18
874.341,37
568.166,24
2.165.003,18
9.765.692,49
501.355,17
650.013,93
675.223,15
1.675.869,84
3.116.812,08
1.696.290,37
5.075.866,16
3.817.954,13
1.826.227,63
1.751.966,43
15.751.976,66
1.713.906,25
1.312.500,00
7.759.158,80
1.666.666,64
2.163.701,56

998.242,61
874.341,37
568.166,24
135.312,70
1.085.076,95
501.355,17
520.011,14
192.920,90
418.967,47
623.362,41
1.696.290,37
1.262.315,17
750.565,68
1.139.798,49
1.751.966,43
984.498,54
979.375,00
750.000,00
1.551.831,76
1.666.666,64
135.359,50

65.231,36
23.590,41
15.809,82
120.288,20
60.303,15
1.432,62
2.101,17
2.833,77
7.145,49
13.581,51
60.564,05
16.014,71
30.207,83
52.841,12
43.054,93
875.184,31
5.961,11
4.564,99
92.755,35
54.019,45
120.214,96

4.132.679,57
0,00
0,00
2.029.690,48
8.680.615,54
0,00
130.002,79
482.302,25
1.256.902,37
2.493.449,67
0,00
3.813.550,99
3.067.388,45
686.429,14
0,00
14.767.478,12
734.531,25
562.500,00
6.207.327,04
0,00
2.028.342,06

31/12/2018
31/12/2014
31/12/2014
29/05/2022
31/12/2022
31/12/2014
31/03/2015
30/06/2017
31/12/2017
31/12/2018
10/04/2015
21/12/2017
05/12/2018
22/07/2015
29/12/2014
29/05/2022
26/07/2015
26/07/2015
04/12/2018
31/12/2014
29/05/2022

6.000.000,00

1.312.500,00

750.000,00

4.598,91

562.500,00

30/09/2015

2.167.640,65
2.300.000,00
12.414.654,31
4.034.398,63
1.185.350,74
650.021,20
6.509.714,25
1.080.537,77
1.989.645,70
931.929,32
1.800.223,73
954.933,20
193.932,57

2.167.640,65
460.000,00
7.759.158,91
1.729.027,99
1.185.350,74
650.021,20
6.509.714,25
1.080.537,77
1.989.645,70
931.929,32
1.800.223,73
954.933,20
193.932,57

135.477,54
230.000,00
1.551.831,79
1.152.685,32
74.084,42
40.626,32
0,00
67.533,61
124.352,86
58.245,58
112.513,98
59.683,33
6.060,39

120.434,73
2.900,65
69.629,83
46.764,44
65.858,42
36.115,36
230.529,50
60.034,99
110.545,28
51.778,26
100.020,94
53.056,36
10.865,17

2.032.163,11
230.000,00
6.207.327,12
576.342,67
1.111.266,32
609.394,88
6.509.714,25
1.013.004,16
1.865.292,84
873.683,74
1.687.709,75
895.249,88
187.872,18

29/05/2022
03/12/2015
05/12/2018
30/05/2015
29/05/2022
29/05/2022
31/12/2023
29/05/2022
29/05/2022
29/05/2022
29/05/2022
29/05/2022
29/07/2022

1.082.000,00

252.600,74

88.714,12

8.630,19

163.886,62

14/09/2016
27/11/2018

400.000,00

158.733,06

29.576,66

5.579,16

129.156,40

98.795.564,09

23.067.810,46

2.645.042,51

75.727.753,63
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PRESTECS
2012/13

ICO-

Apartado b) del punto 1 del art.1 del art.10:
Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente se
incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago
a proveedores.
Del cierre provisional de la contabilidad a 31 de marzo tanto en el Ayuntamiento como en
sus Organismos Autónomos y Empresas Municipales la deuda comercial contraída es la
siguiente:
Pendientes pago al final del Trimestre

Dentro periodo legal pago al
final del trimestre
Núm de
operac.
Ayuntamiento de Badalona
Instituto Municipal de Promoción
a la Ocupación (IMPO)
Badalona
Serveis
Asistencials,SA (BSA)
Instituto Municipal de Servicios
Personales (IMSP)
Badalona Cultura S.L.
Ens de Gestió Urbanistica
S.A.(ENGESTUR S.A.)

Importe total

Fuera periodo legal
pago al final del
trimestre
Núm
de
operac. Importe total

TOTALES
Núm
de
operac. Importe total

82

102.529,52

203

465.032,02

285

567.561,54

61

27.447,00

1

96,00

62

27.543,00

1572

2.667.320,09

2.466 3.080.089,36

4.038 5.747.409,45

236

513.531,03

299 1.050.157,29

535 1.563.688,32

7

991,16

36

28.898,00

43

29.889,16

315

191.256,71

48

13.854,97

363

205.111,68

Museo Municipal de Badalona
Patronat de la Música de
Badalona
Reactivació
Badalona
S.A.
(REBASA)

0

0,00

0

0,00

0

0,00

34

4.637,35

11

2.384,16

45

7.021,51

7

9164,38

11

7.177,04

18

16.341,42

Badalona Comunicació, SA

22

12.633,29

12

11.271,79

34

23.905,08

17

118.404,38

56

244.178,43

Marina Badalona, SA
TOTALES

39

125.774,05

2.375

3.655.284,58

3.104 4.777.365,01

5.479 8.432.649,59

(*) Figuran les dos empreses municipales (ENGESTUR y BSA) i Marina Badalona que no
estan en la consolidación
Sobre el incumplimiento de la ley de morosidad:
Como puede observarse, la demora media de pago a proveedores se sitúa muy por encima
de lo previsto en la normativa vigente sobre la materia de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
Periodo medio de
pago (PMP)
Ayuntamiento de Badalona
Instituto Municipal de Promoción a la Ocupación (IMPO)
Badalona Serveis Asistencials S.A. (BSA)
Instituto Municipal de Servicios Personales (IMSP)
Badalona Cultura S.L.
Ens de Gestió Urbanistica S.A.(ENGESTUR S.A.)
Museo Municipal de Badalona
Patronat de la Música de Badalona
Reactivació Badalona S.A. (REBASA)
Badalona Comunicació, SA

80,00
35,93
113,51
132,71
34,37
50,72
20,10
58,72
20,64
4,63
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Marina Badalona, SA
Unidades: días

25,84

Para la elaboración del listado de la deuda comercial como para el calculo del período
medio de pago se considera solo los capítulos 2 y 6 para las entidades sometidas a
presupuesto limitativo y para las restantes entidades del sector público local los
aprovisionamientos y otros gastos de explotación y las adquisiciones de inmovilizado
material e intangible.
Este criterio se fundamenta en el análisis de la guía para la elaboración de los informes
trimestrales que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda,
en cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 15/2010, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. De este estudio se observó que
en el punto donde se define el Ámbito objetivo se indicaba:
“Por tanto, en el ámbito local, se corresponderán con:
a. Para las entidades sometidas a Presupuesto limitativo, con carácter general:
− gastos corrientes en bienes y servicios
− inversiones
b. Para las restantes entidades del sector publico local:
− aprovisionamientos y otros gastos de explotación.
− adquisiciones de inmovilizado material e intangible.”
En la casilla del informe trimestral de seguimiento de gastos del periodo medio del pago a
proveedores, el dato que se declara es el del Ayuntamiento de Badalona.
La principal causa de no poder hacer frente al cumplimiento de la norma es, junto a los
posibles déficits estructurales del presupuesto, la capacidad de gestión de cobro de la
organización.
Al día de la fecha, en la contabilidad del Ayuntamiento y sus organismos autónomos figuran
entre otros, derechos reconocidos pendientes de cobro, que pertenecen a entidades de
derecho público, por importes muy significativos, que de haberse cobrado, hubiera rebajado
considerablemente el período medio de pago a proveedores.
Apartado c) del punto 1 del art.1 del art.10:
Operaciones con derivados
El Ayuntamiento de Badalona, sus OOAA y Empresas Municipales al día de la fecha, en su
estructura financiera no figuran operaciones con derivados.
Apartado d) del punto 1 del art.1 del art.10:
Cualquier otro pasivo contingente.
Respecto a este apartado y en referencia a lo manifestado en el informe del 4 trimestre del
2012 y sucesivos informes trimestrales, donde se establecía unas cantidades en concepto
de expropiaciones e intereses de demora, y viendo el informe del departamento de Gestió
Urbanística i Habitatge que a 31 de diciembre que cuantifica la misma en:

Expedient

Adreça

1/EXU-1/03 Colom 4-8 (Mobba)

Concepte

Autoritzada
Despesa

Pendent
reconèixer
amb
finançament

Reconeguda
Obligació

Pendent
reconèixer
sense
finançament

just preu

-

-

53/EXU-11/07 Bonavista 35

just preu

18/12/2013

-

53/EXU-11/07 Bonavista 35

Interessos

28/11/2013

05/12/2013

5.424,21

28/11/2013

05/12/2013

158.548,43

17/EXU-7/04 Coll i Pujol 120

Interessos

34/EXU-3/99 Martí Pujol 336

just preu

34/EXU-3/99 Martí Pujol 336

Interessos

10/12/2013

-

44/EXU-5/97 Mestre Lluís Millet

just preu

30/12/2013

31/12/2013

44/EXU-5/97 Mestre Lluís Millet
Carretera Mataró
2-20
19/EXU-5/13

Interessos
mínim
indiscutit

-

-

4.053.356,34
268.999,49

04/06 i 30/12/2013 11/06 i 31/12/2013
169.126,93

93.410,61
207.223,98

1.050.000,00
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51/EXU-17/03 Bernat Metge

IVA

17/EXU-5/05 Santa Bàrbara 3

Interessos

47/EXU-7/98 Pau Casals 1

Interessos

13/EXU-3/12 Martí Pujol 335

just preu

28/11/2013

03/12/2013

319,35

-

-

3.281,63

-

-

34.127,55

04/12/2013

-

198.908,15

TOTAL

1.721.162,12 4.521.564,55

TOTAL

6.242.726,67

A final del primer trimestre se han ordenado el pago de las siguientes cantidades:

Expedient Adreça
53/EXU-11/07 Bonavista 35

Concepte

Autoritzada
Despesa

Data ordenació
pagament

Import

just preu

18/12/2013

20/03/2014

268.999,49

34/EXU-3/99 Martí Pujol 336

Interessos

10/12/2013

20/03/2014

169.126,93

13/EXU-3/12 Martí Pujol 335

just preu

04/12/2013

20/03/2014

198.908,15

Hay que tener en cuenta que a estas cantidades pendientes a 31 de diciembre se habrá de
sumar los intereses de demora generados en este primer trimestre.
Hay que mencionar que este importe no figuraba en el cuadro de otro pasivo contingente
en el informe del 4 trimestre ya que figuraba en el saldo de la cuenta 413, ni tampoco en el
presente informe.
Respecto a las solicitudes de retasación de alguna expropiación, a día de hoy y que tenga
constancia esta intervención, están pendientes de resolución del contencioso
administrativo.
Esta intervención tampoco tiene constancia que haya entrado ninguna solicitud de
expropiación por parte de propietarios de fincas afectadas en el período desde el 1 de
enero hasta la entrada en vigor de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la
Generalitat de Catalunya, por la que ampliaba la suspensión de plazos hasta el 31 de
diciembre de 2014 respecto al procedimiento previsto en el articulo 114 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme.
2.- Facturas con otras contingencias
Durante el año 2012 se han presentado en el registro de facturas de este ayuntamiento
facturas o reclamaciones de pagos por valor de 842.214,66 euros de las empresas Demon
Engineering, SL, JJ Construcciones, 2003,SL y Masendo 09, SL.
Respecto a estas facturas y reclamaciones desde Intervención se ha comunicado a los
interesados las deficiencias detectadas respecto a las obligaciones formales de estas
facturas. Además se ha solicitado informe a los diferentes departamentos sin que a día de
hoy se haya procedido a conformar por los técnicos responsables ninguna de estas
facturas, ni ningún órgano competente haya acordado su aprobación.
Finalmente añadir que todo lo relacionado con estas facturas y reclamaciones de pago ha
sido remitido a la Oficina Antifraude.
Apartado e) del punto 1 del art.1 del art.10:
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución i/o en las medidas del
plan de ajuste.
Ajustes en Ingresos propuestos en el plan
Medida 5: Otras medidas que afectan al presupuesto de ingresos:
Para el año 2014 esta era la única medida propuesta de ingresos en el plan de ajuste y se
cuantificaba en unidades de miles de euros en 2.572.
En fecha 19/12/2013 se aprobaron definitivamente las Ordenanzas Fiscales del ejercicio de
2014. Los incrementos aprobados se detallan a continuación, aplicando de forma
generalizada, excepto en algunos apartados in incremento de tarifas del 1,7 %:
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OF.1

IBI
ARTICLE 4.3 Tipus de gravamen
1. El tipus de gravamen general i supletori aplicable a tots
els béns immobles urbans del municipi és el 1,04 per cent i
un 1,08 per cent en funció dels usos d'acord amb les
previsions de l'article 72.4 del TRLRHL.
2. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles rústics
és el 0,798 per cent.
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de
característiques especials és el 1,15 per cent.
Aplicada l’actualització per coeficients del valors cadastrals
per l’any 2014

OF.2

IAE

NO ES MODIFICA

OF.3

IVTM

NO ES MODIFICA

OF.4

IVTNU (PLUSVALUA)

NO ES MODIFICA

OF.5

ICIO

ACTUALITZADA 1,7%

OF.7

CEMENTIRIS

ACTUALITZADA 1,7%

OF.9

TAXA
RETIRADA
VEHICLES
DESPLAÇAMENT
ENLLUMENAT PÚBLIC
ENSENYAMENTS
ESPECIALS
ACTIVITATS
I
INSTAL.LACIONS
EXPEDICIÓ DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS
LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES
PRESTACIONS SERVEIS
ESPECIALS
SERVEIS DE PROTECCIÓ
SALUT
SERVEIS SOCIALS

ACTUALITZADA 1,7%

OF.10
OF.11
OF.12
OF.13
OF.14
OF.15
OF.16
OF.17
OF.20
OF.21

OF.22
OF.23
OF.24

OF.25

ENTRADA VEHICLES I
RESERVA D’ESPAIS
OCUPACIÓ VOL, SÒL I
SUBSÒL
DE
LA
VIA
PÚBLICA
MERCATS MUNICIPALS I
ENCANTS
ACTIVITATS
EN
EL
DOMINI PÚBLIC
UTILITAT PRIVATIVA O
PELS
APROFITAMENTS
ESPECIALS
(telefonia mòbil)
ESTACIONAMENTS AMB
HORARI LIMITAT A LA VIA

ACTUALITZADA 1,7%
NO ES MODIFICA (ES VA MODIFICAR AMB EFECTES
01/09/2013)
ACTUALITZADA 1,7%
ACTUALITZADA 1,7%
ACTUALITZADA 1,7%
ACTUALITZADA 1,7%
ACTUALITZADA 1,7%
ACTUALITZADA 1,7%
ACTUALITZADA 1,7%
ACTUALITZADA 1,7%

ACTUALITZADA 1,7% de mercats, es congelen les
parades mercats municipals i tarifa d’encants
ACTUALITZADA 1,7%
ACTUALITZADA 1,7%

ACTUALITZADA 1,7%
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PÚBLICA
OGRPP

ACTUALITZADA 1,7% a tots els annexos excepte els
aprovats al setembre (annexos IX i XI)

El cumplimiento de esta medida, en principio, esta garantizada con los incrementos
aprobados en las Ordenanzas Fiscales.
Ajustes en Gastos propuestos en el plan
Ahorro en cap. 1 del Pto consolidado (medidas 1,2,3,4,5,6)
Las medidas propuestas en el plan de ajuste para el año 2014 son las mismas que las
propuestas para el año 2012 y 2013, con lo cual solo se prevé el mantenimiento de esas
medidas, las cuales y su cuantificación eran:
Medida 1: Reducción costes de personal (sueldos o efectivos) 2.454.896,21
Medida 2. Regulación del régimen laboral y retributivo de las
Empresas Públicas (sector de actividad, el volumen de negocios,
la percepción de fondos públicos.
756.973,22
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su
adecuación al tamaño de la entidad local.
230.334,61
Total
3.442.204,04
Por lo tanto y teniendo en cuenta las medidas de ahorro anteriores y la previsión de
incremento para este capítulo en el plan de ajuste, que para el 2014 era cero, nos da que el
gasto máximo de personal para el ejercicio es de 72.106.867,46 euros, cantidad superior a
la que se ha aprobado en el presupuesto de 2014 que es de 70.665.129,01 euros.
Pero antes de poder acometer el análisis del cumplimiento del plan o no respecto al
capítulo I, hemos de establecer o calcular el nuevo importe máximo de gasto de personal
considerando las modificaciones de presupuestos previstas que se originaran por las
aportaciones de otros entes públicos (Generalitat de Catalunya, Àrea Metropolitana de
Barcelona, etc.). Estas modificaciones previstas se han calculado con los siguientes
importes:
Institut Municipal de l’Ocupació
Programas financiados por la Generalitat de Catalunya
PROGRAMA
IMPORT
Joves ocupació
320.855,99
FOAP
243.000,00
PQPI
31.400,00
Pla d'Ocupació 13-14
738.536,38
Espai Recerca Feina
51.699,14
AODL
80.884,92
Pla Ocupació PIRMI 13-14
136.034,40
Aturats Llarga durada
60.844,70
Fem Ocupació
184.500,00
Foment de l'Emprenadoria
60.720,00
Total
1.908.475,53
Programas financiados por el Consell Comarcal del Barcelonés Nord
PROGRAMA
Pactes Territorials

IMPORT
4.500,00

Total
4.500,00
Total Capítulo I Financiado por otros entes públicos
1.912.975,53 €
Atendiendo a lo expuesto en el apartado anterior el gasto máximo del plan de ajuste en el
capítulo I consolidado pasa a ser de 74.019.842,99 euros, mientras que el gasto máximo
según el presupuesto de 2014 pasa a ser de 72.578.104,54 euros.

Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes Sessió nº 7/27-05-2014/ pag. 25
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

Finalmente, del cierre provisional a 31 de marzo de los datos del 2014 nos da una
previsión de liquidación del capítulo I al final del ejercicio de 71.954.651,03.- euros, tal y
como se detalla a continuación:

Previsión liquidación presupuesto de
gasto 2014 del capitulo I
Ayuntamiento de Badalona

49.676.236,83

Institut Mpal. De Promoció de l’Ocupació (IMPO)

3.363.163,19

Institut Municipal de Servicios Personales (IMSP)

13.225.300,27

Badalona Cultura S.L.

166.081,28

Museo Municipal de Badalona

775.245,27

Escola de Música de Badalona

2.711.746,86

Reactivació Badalona S.A. (REBASA)

436.877,33

Badalona Comunicació, SA

1.600.000,00

Total previsión
71.954.651,03
Del análisis se desprende que en los gastos de personal hay una desviación positiva tanto
si lo comparamos con el importe del plan de ajuste como si cogemos de referencia el
importe de presupuesto máximo de 2014 para el capítulo de personal.
También es desigual el cumplimiento del gasto del capitulo I si lo analizamos ente por ente.

Ayuntamiento
de
Badalona
Inst. Mpal. Promoció de
l’Ocupació (IMPO)
Inst. Mipal de Servicios
Personales (IMSP)
Badalona Cultura S.L.
Museo Municipal de
Badalona
Patronat
Música
de
Badalona
Reactivació
Badalona
(REBASA)
Badalona
Comunicació, SA
Total previsión

Plan de
Ajuste Gasto
màximo 2014
del cap. I
50.771.981,8
0

Gasto
màximo del
pres. 2014
del capitulo I
49.999.992,2
0

Previsión
liquidación
pres. de
gasto 2014
del capitulo I
49.676.236,8
3

3.662.047,78
13.673.929,9
9

3.502.714,75
13.338.831,6
8

3.363.163,19
13.225.300,2
7

298.884,59

139.551,56

448.629,72

113.531,41

186.123,31

175.025,36

186.123,31

166.081,28

8.944,08

20.042,03

821.898,15

775.245,27

821.898,15

775.245,27

775.245,27

46.652,88

0,00

2.790.156,73

2.711.746,86

2.790.156,73

2.711.746,86

2.711.746,86

78.409,87

0,00

559.363,18

433.056,47

559.363,18

433.056,47

436.877,33

122.485,85

-3.820,86

1.565.440,00
72.106.867,4
6

1.630.394,00
70.665.129,0
1

1.565.440,00
74.019.842,9
9

1.630.394,00
72.578.104,5
4

1.600.000,00
71.954.651,0
3

-34.560,00
2.065.191,9
6

30.394,00

Plan de
Ajuste Gasto 2014
del capitulo I
50.771.981,8
0

Pressupost
inicial 2014
49.999.992,2
0

1.749.072,25
13.673.929,9
9

1.589.739,22
13.338.831,6
8

175.025,36

Modif. Cap-I
financiadas
por otros
entes

1.912.975,53

1.912.975,53

Desviación
del Plan de
ajuste 2014
1.095.744,9
7

Ahorro en cap. 2 del Pto consolidado (medidas 7,9,10,12,13,14 y 15)
Medida 7.- Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por
el personal municipal actual.
En este apartado se preveía un ahorro de unos 4.050.000 de euros para el ejercicio 2014.
La previsión del capítulo II consolidado que figura en el plan de ajuste para el año 2013
ascendía a 55.406.485,52 euros. En este mismo plan, la proyección para el ejercicio 2014
era una estimación de incremento del 1%, con lo que el importe para el capítulo II será de
55.960.550,37 euros.
El cierre provisional a 31 de marzo refleja un importe de 54.032.619,68 euros pero a este
ahorro consolidado, de darse, se tendría que reducir con el saldo de la cuenta 413 que
afecta a este capítulo II (ver comentario del apartado otros ajustes del plan).
Ahorro en otras medidas del gasto corriente (medida 16)
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El ahorro previsto en el plan de ajuste como medida 16 surge del análisis de las
transferencias corrientes, habiendo estimado un ahorro de aproximado de 923.000 € en el
2014.
En este apartado el cierre a 31 de marzo nos da una previsión de liquidación consolidada
de este capítulo IV de 20.208.309,57 euros superior a los 17.572.226,32 euros previstos
para el 2014.
Este mayor gasto se tendría que compensar con mayores ahorros en otros capítulos por la
banda del presupuesto de gastos o con nuevos o mayores ingresos en la banda del
presupuesto de ingresos para dar cumplimiento a lo previsto en el plan de ajuste.
Otros ajustes del plan
Sobre otros conceptos de gastos de influencia en el plan de ajuste:
Se trata de aquellos gastos pendientes de pago contabilizados en la cuenta del Plan
Contable 413 y por tanto sin aplicación presupuestaria, que por su naturaleza no podían ser
incorporados en la relación de pago a proveedores.
En el cierre de la contabilidad consolida del 2013 hay un saldo en esta cuenta de
12.018.839,35 euros, cantidad que la confecciona diferentes facturas anotadas en el
registro de facturas y que a final del ejercicio no figuran contabilizadas por importe de
4.312.835,75 euros, 6.242.726.67 euros son debido a las expropiaciones y el resto
1.463.276,93 euros del convenio entre Engestur, Ministerio y el Ayuntamiento.
La capacidad que tendrá el ayuntamiento para dar cabida en el presupuesto de 2014 de
este saldo dependerá de su habilidad de generar ingresos no previstos o superiores a los
presupuestados y/o a su capacidad de contención del gasto.
Para el cálculo del saldo de la cuenta 413 del 1r. trimestre de 2014, esta intervención
municipal no tiene suficiente elementos para evaluar el mismo, exceptuando los conceptos
de expropiaciones y del convenio entre Engestur, Ministerio y Ayuntamiento dando un
importe de 7.068.969,03 euros
4) Endeudamiento
Respecto al endeudamiento hay que tener en cuenta:
Tal como se decía en el plan, “no se ha tenido en cuenta la deuda pendiente de la
devolución de la participación de los tributos del estado, por consignarse,
presupuestariamente, como un menor importe de derechos reconocidos”, pero sí, al igual
que entonces, se ha tenido en cuenta en el importe total en el endeudamiento a largo plazo.
El importe total del crédito para el pago de la deuda de proveedores anterior al 1 de enero
de 2012, previsto en 35.715.259,62 €, ha sido finalmente de 31.036.946,75 €.
Que en el 2013 se ha firmado un crédito por importe de 6.509.714,25 euros de acuerdo con
el RDL 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las
administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.
El plan de ajuste también preveía un préstamo de diez millones en el 2012 y otro de diez
millones en el 2013 para financiar inversiones que finalmente no se han realizado. También
se preveía diez millones para financiar inversiones en el 2014.
En el presupuesto de 2014 se ha aprobado un anexo de inversiones para el 2014 por
importe de 17.993.814,83 euros financiados totalmente mediante préstamos.
Del presente informe, atendiendo al artículo 10 del Real Decreto-Ley 7/2012, se dará
cuenta al Pleno de la Corporación Local.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
6 AP-2014/2886 DICTAMEN. Aprovar el Pla d'Acció per a la Millora de la Qualitat de
l'Aire del municipi de Badalona (2008-2015).
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució : Aprovar el Pla d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire del
municipi de Badalona (2008-2015)
Òrgan que resol: Ple de l’Ajuntament
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient: 16/ECO-4/14
Fets
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1.- L’Ajuntament de Badalona amb el suport de l’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió
Ambiental de la Diputació de Barcelona i l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona ha
elaborat entre el segon semestre de 2012 i abril de 2013, el Pla d’Acció per a la millora de
la qualitat de l’aire de Badalona (2008-2015).
2.- L’esmentat Pla, que té com objectiu definir tot un recull d’accions concretes per tal de
millorar la qualitat de l’aire del municipi respecte els contaminants NO2 i PM10, i
s’estructura en les següents parts:
1. Marc normatiu
2. Anàlisi de la situació actual
3. Inventari d’emissions i qualitat de l’aire
4. Pla d’Acció per la millora de la qualitat de l’aire
5. Conclusions
3.- L’esmentat Pla, tal i com posa de manifest, el Cap del Departament d’Ecologia Urbana i
Sostenibilitat, en el seu informe de data 28 d’abril de 2014, s’ha elaborat tenint en compte
les directrius proposades pel Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire 20072010 del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Plan
Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmofera 2013-2016, aprovat el 12 d’abril
de 2013.
4.- Així mateix, per a l’elaboració del Pla que es porta a aprovació, s’han recollit les
prescripcions relacionades amb la qualitat de l’aire incorporades al Pla de Mobilitat Urbana i
al Pla d’Acció de l’Energia Sostenibles (PAES).
5.- Vist que el text final del Pla d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire de Badalona,
que s’acompanya a la present resolució, s’ha sotmès a participació ciutadana, mitjançant la
seva presentació i discussió en el Fòrum de Medi Ambient celebrat el 21 de març de 2013.
6.- Informe del cap del Departament d’Ecologia Urbana i Sostenibilitat de data 28 d’abril de
2014, justificatiu de la necessitat de redactar l’esmentat Pla d’Acció.
7.- Resolució d’incoació de la Regidora de Medi Ambient i Sosteniblitat de data 5 de maig
de 2014.
Fonaments de dret
1.- Atesa la competència de l’Ajuntament en matèria de medi ambient urbà de conformitat
amb allò que es disposa als articles 25.2 b) de la Llei 7/1985, LRBRL, en la redacció
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local, en concordança amb el que s’estableix a l’article 66.3 f) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 29 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).
2.- La Directiva Europea 2008/50/CE, de 21 de maig, relativa a la qualitat de l’aire i a una
atmosfera més neta a Europa, preveu l’elaboració de Plans i Programes dirigits a disminuir
els valors límits dels contaminants presents en les aglomeracions urbanes.
3.- La seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol, és el Reial Decret 102/2011, de 28
de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. En ell, s’estableix que els municipis de
més de 100.000 habitants que superin els valors límits establerts a l’annex 1 del mateix RD
102/2011, han d’elaborar d’acord amb l’article 16.2 de la Llei estatal 34/2007 i l’article 24.6
del propi RD 102/2011, un Pla pel compliment i millor dels objectius de qualitat de l’aire.
4.- Atenent a les dades de qualitat de l’aire i a la normativa Europea, a Catalunya, el
Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 226/2006, de 23 de maig, que declarava els
40 municipis de la Regió Metropolitana que pertanyen a les Zones de Qualitat de l’aire 1 i 2,
Zones de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric pels contaminants NO2 i PM10, entre
els que es troba, el municipi de Badalona.
5.- El Govern de la Generalitat va aprovar el Pla d’actuació 2007-2010 per a la millora de la
qualitat de l’aire, mitjançant el Decret 152/2007, de 10 de juliol, per millorar la qualitat de
l’aire d’aquests municipis.
6.- El Decret 203/2009, permetia al Govern de la Generalitat prorrogar el Pla d’Actuació
2007-2010 fins l’aprovació d’un nou Pla.
7.- El Govern de l’Estat ha aprovat el mes d’abril de 2013 el Pla Nacional de Qualitat de
l’Aire i Protecció de l’Atmosfera 2013-2016 (Plan Aire), Pla que estableix el marc per a la
millora de la qualitat de l’aire a nivell espanyol mitjançant la proposta de 78 mesures
concretes i on es recullen accions a desenvolupar en plans sectorials, autonòmics i locals.
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8.- Actualment la Generalitat de Catalunya treballa en l’aprovació d’un nou pla autonòmic, i
per tant, els municipis hauran de procedir a la revisió i aprovació dels seus plans locals, i
adoptar les noves mesures previstes.
9.- Atès que l’òrgan competent és el Ple de l’Ajuntament, donat que l’article 22.2 d) de la
Llei 7/1985, LRBRL, en concordança amb allò que s’estableix a l’article 50.3 del Real
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, estableix la competència del Ple per a
l’aprovació d’aquells instruments i disposicions de caràcter general que afecten als
ciutadans del municipi, nota que presenta el Pla d’Acció que es presenta a aprovació.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que, conforme amb
el que preveu l’article 123 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprovà el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals,
l'Ajuntament Ple, previ dictamen de la Comissió d’Estudi, Informe o Consulta dels Àmbits de
Serveis del Territori, Medi Ambient i Sostenibilitat adopti la següent proposta i la converteixi
en resolució:
PRIMER.- Aprovar Pla d’Acció per a la millora de la qualitat de l’aire del municipi de
Badalona (2008-2015), que s’incorpora a l’expedient de referència.
SEGON.- Condicionar l’execució de les accions incorporades al Pla a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost vigent en cada anualitat.
TERCER.- Facultar a la Junta de Govern Local per a l’adopció d’aquells acords necessaris
per a l’execució i efectivitat del Pla que ara s’aprova, així com per a les modificacions,
rectificacions o esmenes que s’haguessin d’efectuar.
QUART.- Notificar la present resolució a l’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental de
la Diputació de Barcelona, a l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona i al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
SENYOR ALCALDE: Val. Senyora Rius.
SENYORA RIUS: Si. Bona tarda. Jo volia fer una intervenció, ja li avanço que votarem a
favor, però en tot cas, el que volia fer era una puntualització. Vostè l’altra dia va fer unes
declaracions als mitjans de comunicació en contra d’una mesura que deia que la
Generalitat volia posar un impost sobre les zones blaves, i en tot cas, jo el que li demanaria
és una mica de rigor, és a dir, la Generalitat està tirant endavant un pla de millora de la
qualitat de l’aire que afecta a tot una sèrie d’actuacions, algunes que ha de fer la
Generalitat però d’altres que han de fer els municipis, i dintre d’aquest pla, una de les
mesures que es contemplen és que la zona blava pugui posar un preu més car a els
vehicles més contaminants, senzillament, doncs, per afavorir que hi hagin vehicles més
nets i que determinats vehicles més contaminants no entrin en el centre de la ciutat. Vostè
va a començar a dir que aquesta mesura era una voluntat recaptatòria de la Generalitat,
quan aquests diners de zona blava en cap cas els ha de recaptar la Generalitat, sinó que
els recapta l’ajuntament, però, jo el que sí que li voldria a vostè remarcar que en lloc de fer
declaracions als mitjans de comunicació, em penso que hauria de fer com han fet en altres
ajuntaments, que és presentar al·legacions en el període d’informació pública del Pla, cosa
que l’ajuntament en cap cas ha fet. Però és que, a més a més, el que més ens en sorprèn
és que vostès avui portin a aprovació un Pla en el qual s’obre la porta, precisament, a
aplicar aquesta sèrie de mesures. Per tant, senzillament nosaltres sí que votarem a favor
del Pla, perquè el Pla contempla tota una sèrie d’actuacions i evidentment la contaminació
atmosfèrica és un problema que s’ha d’atacar i que afecta directament a la salut de les
persones, però senzillament el que li demanaria és una mica de rigor, és a dir, no faci
declaracions en contra de la Generalitat quan vostès al cap de quatre dies ens estan
portant un Pla que l’han fet des del municipi i en el qual també ens estan proposant la
possibilitat de tirar endavant aquestes mesures. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Bé, abans de cedir-li la paraula a la regidora, aclarir-li que jo no vaig
fer cap declaració, jo vaig fer una visita, no me’n recordo a on i un corresponsal d’un mitjà
de comunicació em va dir, escolta, li sembla alcalde que la Generalitat vol posar un impost,
un recàrrec a la zona blava per al tema de medi ambient, textualment, jo li vaig dir que no
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sabia del que m’estava parlant però que jo, conceptualment estava en contra de què la
Generalitat ni ningú posi un nou impost, vaig aclarir, vaig aclarir al periodista que em va
agafar per un tema de campanya la setmana passada, de què jo aquest tema no ho sabia,
però que jo conceptualment estic en contra de què es posin impostos. Aleshores, miri, el
Pla que presentem li entrarà al detall ara la regidora, però sí que li puc garantir una cosa
que per part del govern de Badalona no s’obrirà la porta a què es posi cap nou impost. Això
ja hi pot comptar, ni a la zona blava, ni a cap tipus d’altre servei, per tant, això que ho
tinguem clar i els fets van anar així. Regidora.
SENYORA EGEA: Bé, bona tarda a tothom. Aclarir una miqueta el que és el dictamen. Avui
portem a aprovació el Pla d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire, un pla que ha estat
treballat des de la Diputació i preferentment des de l’ajuntament, que està en sintonia amb
el que és Europa, amb les línies a seguir una mica comunes en aquest sentit. Dir-li a la
senyora Rius que aquest Pla va estar exposat i argumentat en el Fòrum de Medi Ambient
que vam tenir el passat mes de març de l’any passat, del 2013, que va estar presentat en
allà a on estan convocats els grups municipals, les entitats relacionades amb el Medi
Ambient i allà es va oferir la oportunitat de fer aportacions i es va donar un temps per
presentar esmenes o al·legacions a aquest Pla. Bé, en principi, jo penso que és una bona
feina que va en sintonia també amb el departament de Sostenibilitat i Territori de la
Generalitat de Catalunya i crec que no se li han de buscar més pegues perquè del que es
tracta és d’una sèrie de mesures encaminades a una millora de la qualitat de l’aire i que
penso que és un pla positiu. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs, entenc que ho votem a favor tots?
SENYOR SERRANO: No, abstenció.
SENYOR ALCALDE: Abstenció dels socialistes. Senyor secretari.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 17, 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.
7 AP-2014/2887 DICTAMEN. Nova aprovació inicial de la modificació del Pla General
Metropolità a l'àmbit del Gorg de Badalona.
PROPOSTA D’ACORD de la nova aprovació inicial de la modificació Pla General
Metropolità a l’àmbit del Gorg de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 8 de maig de 2014 per el Cap del Servei d’Ordenació del
Territori que reproduït literalment diu:
“I N F O R M E
Es presenta a tramitació per a la seva aprovació inicial la Modificació puntual del Pla
general metropolità a l’àmbit del Gorg de Badalona.
Antecedents
En data 31 de juliol de 2012 i número de registre general d’entrada 26072, la Sra. Maria
Teresa Yarritu Nieto, en nom i representació de la societat SOLVIA DEVELOPMENT, S.L.
UNIPERSONAL, ha sol·licitat la tramitació de la Modificació puntual del Pla general
metropolità a l’àmbit del Gorg de Badalona, redactada per l’equip d’arquitectura "Manuel
Ruisanchez Arquitectes S.L.P." i aportat per aquesta societat.
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de data 27 de novembre de 2012, va
aprovar amb caràcter inicial la Modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit del
Gorg de Badalona. L'esmentat acord es va publicar al diari La Vanguardia en data 26 de
gener de 2013 i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 4 de febrer de 2013.
En data 5 de novembre de 2013 i número de registre general d’entrada 32668, la Sra. Maria
Teresa Yarritu Nieto, en nom i representació de la societat SOLVIA DEVELOPMENT, S.L.
UNIPERSONAL, ha aportat un nou document tècnic de la Modificació puntual del Pla
general metropolità a l’àmbit del Gorg de Badalona.
En data 9 de maig de 2014 i número de registre general d’entrada 13620, la Sra. Maria
Teresa Yarritu Nieto, en nom i representació de la societat SOLVIA DEVELOPMENT, S.L.
UNIPERSONAL, ha aportat un nou document tècnic de la Modificació puntual del Pla
general metropolità a l’àmbit del Gorg de Badalona.
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Iniciativa
L’Ajuntament de Badalona assumeix expressament la iniciativa pública per formular la
proposta de Modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit del Gorg, sol·licitada
per l’entitat SOLVIA DEVELOPEMENT, S.L., d’acord amb l’apartat 3 de l’article 41 de la Llei
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya
(TRLU).
Objecte
L’objectiu de la Modificació puntual del PGM és la transformació de l’espai ocupat
majoritàriament per i finques qualificades com a zona industrial i zona de renovació urbanarehabilitació en una nova àrea residencial i terciària, garantint la integració urbana de
l’àmbit i la seva connectivitat, amb plena coherència amb els principis de desenvolupament
sostenible i cohesió social establerts a la legislació urbanística.
Àmbit
L’àmbit definit per la present Modificació puntual del PGM, està situat al barri del Gorg de
Badalona i té una superfície de 30.684 m². Ocupa els sòls situats al barri del Gorg de
Badalona delimitats al nord-est per l’actuació urbanística del port de Badalona –limitada pel
carrer d’Antoni Bori-, al sud-oest per les finques que configuren el carrer Tortosa –de les
quals n’inclou una part-, al nord-oest per ambdós costats del carrer del Progrés i al sud-est
pel carrer de la Indústria.
Planejament vigent
El planejament urbanístic vigent d’aplicació a l’àmbit inclòs en la Modificació puntual del
PGM és el següent:
•
Pla General Metropolità.
Data aprovació: 14/07/1976. Data publicació: 19/07/1976.
•
Pla Especial de reforma interior del barri del Gorg.
Data aprovació: 09/07/1981. Data publicació: 15/08/1981.
•
Modificació del PGM en el sector del Gorg.
Data aprovació: 17/02/1983. Data publicació: 18/03/1983.
•
Revisió del Pla Especial de reforma interior del barri del Gorg.
Data aprovació: 31/10/1997. Data publicació: 09/12/1997.
•
Modificació de la memòria del Pla Especial del barri del Gorg.
Data aprovació: 23/03/2000. Data publicació: 24/03/2000.
Els sòls inclosos dins l’àmbit objecte de la present Modificació puntual del PGM
corresponen a un sector de sòl urbà, amb la qualificació de zona industrial (clau 22a) amb
l’excepció de les finques del carrer de Tortosa i part del carrer del Progrés amb la
qualificació de zona de renovació urbana-rehabilitació (clau 16).
Tanmateix, l’àmbit inclou sòl amb la qualificació de sistema viari (clau 5), sistema d’espais
lliures (clau 6b) i sistema d’equipaments (clau 7b). Els sòls qualificats de sistemes d’espais
lliures i equipaments es troben pendents d’executar.
Justificació i contingut de la proposta
Tal i com ja s’enunciava a la memòria de la “Revisió del Pla Especial de reforma interior del
barri del Gorg”, d’octubre de 1997, l’àmbit objecte de la present Modificació del PGM podia
considerar-se, pel seu ús industrial, “una zona amb un futur incert, donada la seva posició
entre la renovació urbana residencial del carrer de Tortosa i la futura transformació fruit de
l’aprovació definitiva del Pla Especial del port”.
L’actual fase d’implementació del polígon A del port de Badalona –entre la línia del
ferrocarril i l’avinguda del Marquès de Mont-Roig– i la vitalitat del carrer de Tortosa
confirmen aquesta observació i aconsellen actuar delimitant un àmbit d’actuació que
permeti vincular definitivament el propi carrer de Tortosa amb el creixement urbà residencial
que s’estén, de manera contínua, des del nucli de la ciutat i, en particular, amb el teixit
residencial generat pel polígon A esmentat.
Amb aquest objectiu, l’àmbit es delimita de manera que inclogui l’illa amb la qualificació de
zona industrial (clau 22a) i zona de renovació urbana-rehabilitació (clau 16) amb front als
carrers d’Antoni Bori, de la Indústria, del Progrés i de Tortosa i el conjunt de finques
situades a la cruïlla dels carrers de Tortosa i del Progrés amb la qualificació de zona de
renovació urbana-rehabilitació (clau 16) que, a l’actualitat, suposen una reducció en la
secció útil d’aquest últim carrer, dels 30 metres que preveu el planejament vigent als 10
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metres reals. L’objectiu de la delimitació es permetre la connexió del sector del port amb el
teixit del carrer de Tortosa, així com poder executar l’ampliació prevista del carrer del
Progrés, ordenant els sòls resultants, en consonància amb la resta de l’àmbit.
El raonament i justificació de la procedència de la iniciativa, així com I'oportunitat i la
conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents queda degudament
justificada al llarg de la present proposta, tal i com preveu l’article 97 del DL 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el TRLU.
D’acord amb el Reglament de la Llei d’Urbanisme, la Modificació del PGM està integrada
pels següents documents:
I.
Memòria
II.
Memòria social
III.
Normes urbanístiques
IV.
Agenda i avaluació econòmica i financera
V.
Informe de sostenibilitat econòmica
VI.
Informe de sostenibilitat ambiental
VII.
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
VIII.
Plànols:
I. Plànols d’informació
O. Plànols d’ordenació
X. Plànols de xarxes de serveis
A. Plànols de proposta indicativa
Annexos
Annex 1. Informació cadastral
Annex 2. Documentació de companyies de serveis
Objectius de la proposta
L’àmbit objecte de la present Modificació s’inscriu en aquesta mateixa tendència i es fixa els
objectius següents, d’acord amb els criteris de desenvolupament urbanístic sostenible que
es defineixen a l’article 3 de la Llei 3/2012, de Modificació del text refós de la Llei
d’Urbanisme:
•
Transformar els usos industrials previstos pel planejament vigent a ús residencial,
compatible amb activitat econòmica, en l’àmbit comprès entre el polígon A del pla
especial del port de Badalona i el teixit residencial del carrer de Tortosa, així com
assignar-ne l’aprofitament urbanístic.
•
Preveure una important dotació d’espais lliures i equipaments que permetin articular el
nou teixit i millorar qualitativament i quantitativa els sistemes existents a l’àmbit i els
seus entorns.
•
Delimitar com a zona subjecta a ordenació volumètrica específica dels sòls de l’àmbit,
que permetin la creació de nous espais urbans de qualitat, en consonància amb les
transformacions que actualment està experimentant el seu entorn més proper.
•
Ampliar les seccions de la vialitat d’acord amb les previstes als àmbits veïns, en
especial, en el pas del carrer del Progrés.
•
Assolir un barri socialment cohesionat que garanteixi la presència d’habitatges
sotmesos a règim de protecció.
•
Establir les previsions necessàries per a garantir una mobilitat sostenible.
•
Permetre una transformació progressiva de l’àmbit al llarg del temps, mitjançant les
figures de planejament derivat adequades.
Descripció de la proposta
L’actual desenvolupament del sector del port de Badalona confirma una progressiva
extensió d’un teixit de marcat caràcter residencial, des del nucli urbà i en direcció sud-oest,
en una àmplia franja delimitada per l’avinguda del Marquès de Mont-Roig i la línia de la
costa.
La present Modificació puntual preveu la transformació dels sòls industrials de l’àmbit en
sòls d’ús majoritàriament d’habitatge amb activitat econòmica, en consonància amb les
actuacions que s’estan duent a terme, en el mateix sentit, al polígon A del pla especial del
port de Badalona i com a mesura per a la integració del creixement residencial del carrer de
Tortosa en un teixit urbà continu més homogeni.
El planejament vigent qualifica com a sistemes d’espais lliures i equipaments dins l’àmbit
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una superfície total de sòl de 4.110 m² que provenen de la Revisió del Pla Especial de
reforma interior del barri del Gorg.
Es considera que els sòls de l’àmbit suposen la transformació global dels usos previstos pel
planejament, als efectes del contingut de l’article 100.3 del TRLU. En virtut d’això,
s’incrementa la reserva d’espais lliures i equipaments de l’àmbit, passant dels 4.110 m²
actuals (suma de les claus 6b i 7b) a una reserva mínima, una vegada elaborat el PMU
corresponent, de 9.352 m² –que resulta de l’aplicació dels estàndards que preveu l’article
100.3 esmentat per a una edificabilitat bruta de 1,4 m²st/m²s.
Tanmateix, es redueixen proporcionalment els sòls de zones, que passen dels 17.178 m2
actuals a un màxim de 11.409 m2. D’aquesta transformació en resulta una proporció global
de sistemes d’aproximadament un 62% del total de l’àmbit.
Desenvolupament
La Modificació puntual del PGM un sector únic de planejament derivat que serà
desenvolupat preceptivament mitjançant un Pla de millora urbana, per al qual s’estableix la
superfície mínima de sòl que cal reservar per a sistemes urbanístics, la superfície màxima
que es destina a zona de transformació (clau 18g), l’edificabilitat, els usos i d’altres
condicions de l’ordenació i l’execució. El Pla de millora urbana per desenvolupar el sector
contindrà, com a mínim, les determinacions següents:
a) Manteniment dels sistemes d’espais lliures i vialitat fixats a la Modificació del PGM
present.
b) Qualificació detallada de les zones de transformació (clau 18g) i emplaçament i
concreció dels sòls per a sistemes urbanístics d’acord amb les fitxes que s’incorporen a
aquesta Modificació del PGM i que tenen caràcter normatiu.
c) Delimitació del o dels polígons d’actuació urbanística necessaris per a dur a terme
l’execució del sector, la cessió gratuïta a l’Ajuntament dels espais lliures, equipaments i
vials que se’n derivin i la cessió també gratuïta i lliure de càrregues al municipi de
l’aprofitament urbanístic que resulti de l’actuació.
d) Fixació del sistema d’actuació per reparcel·lació.
e) Fixació de la modalitat d’actuació, que serà preferentment la de compensació bàsica,
sense perjudici que els propietaris puguin instar altres modalitats d’iniciativa privada de les
previstes al TRLU.
Regulació de les zones i usos
La definició concreta de la zona d’ordenació volumètrica específica (clau 18g), incloent la
regulació de les edificacions, correspon als pla de millora urbana que desenvolupa aquesta
Modificació del PGM. L’apartat 5.4 d’aquesta memòria n’indica els criteris a seguir i les
Normes urbanístiques de la Modificació estableix les determinacions adients per tal
d’assegurar-ne la millor integració en l’entorn.
La Modificació del PGM regula amb detall els diferents usos admesos, que cadascun dels
plans de millora urbana podrà concretar. Es defineixen com a usos principals el d’habitatge
–en les proporcions que resultin dels PMU per a habitatge lliure i de protecció– i l’activitat
econòmica. Dins de l’ús d’activitat econòmica, s’inclouen l’ús industrial –amb les limitacions
establertes a la pròpia normativa–, el comercial i el d’oficines, així com la resta d’usos
admesos –residencial, sanitari, recreatiu, esportiu, religiós i cultural–.
Paràmetres urbanístics de la Modificació del PGM
D’acord amb l’article 58.5 del TRLU, es fixen els índexs d’edificabilitat bruta, les densitats,
els usos principals i compatibles, i els estàndards per a determinar les reserves mínimes
per al sistema local d’espais lliures i equipaments.
Edificabilitat
Es determina un índex d’edificabilitat brut per a l’àmbit d’actuació de 1,4 m²st/m²s, que
aplicat a la superfície l’àmbit del PMU de 30.256 m², representa un sostre total de 42.358
m², distribuïts en els usos principals següents:
- Sostre destinat a habitatge: 40.240 m² (corresponent a un 95% del total)
- Sostre destinat a activitats econòmiques: 2.118 m² (corresponent a un 5% del total)
Reserva d’habitatges de protecció pública
La Modificació puntual de Pla General preveu destinar a habitatge protegit un 30% del
sostre edificable destinat a ús residencial de nova creació, la qual cosa significa que en el
desenvolupament del sector que es delimita es generaran al voltant de 9.500 m2 de nou
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sostre edificable destinat a habitatge en algun dels règims de protecció oficial previstos, la
qual cosa significa un nombre aproximat de 106 nous habitatges, que equivalen a un 11,5%
de les necessitats d’habitatge protegit previstes per al proper any per a la ciutat.
Respecte a la Reserva d’habitatges de protecció pública que planteja la proposta, cal dir
que, d’acord amb l’article 57 del TRLU; el sostre d’habitatge de nova implantació assignat al
sector, el PMU haurà de reservar un 30% de protecció pública. Un 20% d’aquest mateix
sostre es destinarà a habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim especial,
o d’ambdós règims. Per al càlcul d’aquesta reserva, no computarà el sostre corresponent a
les construccions amb ús residencial existent en el sector, que és de 2.526 m² segons les
dades del Cadastre, tal i com s’indica a la relació “Construccions amb ús residencial
existents actualment a l’àmbit de la Modificació del PGM” que s’adjunta a la Memòria social
de la Modificació del PGM. D’acord amb aquesta indicació, dels 40.240 m² de sostre per a
ús habitatge que determina la Modificació del PGM, només la diferència de 37.714 m²
corresponen, a sostre de nova implantació, a partir del qual es fa la reserva del 30% per a
la construcció d’habitatges de protecció pública als que fa esment l’article 57 del TRLU, la
qual cosa significa que en el desenvolupament del sector que es delimita, caldrà generar un
mínim d’11.314 m2 de nou sostre edificable destinat a habitatge en algun dels règims de
protecció oficial previstos.
Densitat màxima d’habitatges
La proposta estableix com a resultat d’aplicar un mòdul de 100 m²/hab al sostre destinat
residencial en règim lliure i un mòdul de 75m²/hab al sostre residencial en règim de
protecció. Sobre el sostre total previst de 40.240 m² per a ús habitatge, el nombre màxim
serà de 440, dels quals 289 seran en règim lliure i 151 en règim protegit.
Usos principals i compatibles
La Modificació del PGM regula amb detall els diferents usos admesos, que el Pla de millora
urbana podrà concretar. Es defineixen com a usos principals el d’habitatge –en les
proporcions que resultin del PMU per a habitatge lliure i de protecció– i l’activitat
econòmica. Dins de l’ús d’activitat econòmica, s’inclouen l’ús industrial –amb les limitacions
establertes a la pròpia normativa–, el comercial i el d’oficines, així com la resta d’usos
admesos –residencial, sanitari, recreatiu, esportiu, religiós i cultural–.
Justificació de les reserves mínimes d’equipaments i espais lliures públics
La Modificació del PGM present s’emmarca en l’article 96.c del Text refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya, en la redacció donada per la Llei 3/2012 de modificació del
TRLU, per tractar-se de la modificació d’un instrument de planejament general que
comporta la transformació global dels usos establerts anteriorment. En aquest sentit, li és
d’aplicació l’article 100.3 del TRLU que preceptua la incorporació d’una reserva mínima de
22,5 m² per cada 100 m² de sostre residencial per a zones verdes, espais lliures públics i
equipaments públics. D’aquesta reserva, s’ha de destinar un mínim de 15 m² de sòl per
cada 100 m² de sostre residencial a zones verdes i espais lliures públics. Així mateix, s’ha
d’incorporar una reserva per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics de
7,5 m² de sòl per cada 100 m² de sostre destinat a altres usos.
La justificació qualitativa dels espais lliures públics s’argumenta a l’apartat 5.4.1 Espais
lliures. Pel que fa als criteris quantitatius, la taula següent permet comparar els sòls de
cessió presents al planejament vigent, amb els estàndards mínims que fixa el Text Refós de
la LUC i amb les reserves efectives que fa aquesta MPPGM en l’àmbit de transformació:
Considerant les reserves d’espais lliures de 9.352 m² de superfície destinats a espais lliures
i equipaments que es proposen, es dóna compliment a l’article 100.3 de la TRLU, on
s’especifica que, als efectes anteriors, computen les reserves que s'han obtingut o s’han
previst per a qualsevol ús per raó de la destinació de l'àmbit en qüestió d’acord amb el
planejament anterior. En concret, el sòl de cessions d’espais lliures i equipaments suposa
un increment del 128% respecte als sòls previstos per a les mateixes qualificacions pel
planejament vigent.
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SOSTRE

RATIO

(6) + (7)

m2

m2

ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS QUALIFICATS ACTUALMENT

4.110

RESERVA MÍNIMA DEGUDA A SOSTRE D'HABITATGE
RESERVA MÍNIMA DEGUDA A SOSTRE D'ALTRES USOS

40.240

22,5

2.118

7,5

9.054
159

RESERVA MÍNIMA D'ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS

9.213

TOTAL ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS SEGONS MPPGM

9.352

Regulació de les zones
La definició concreta de la zona d’ordenació volumètrica específica (clau 18g), incloent la
regulació de les edificacions, correspon al Pla de millora urbana que desenvolupi aquesta
Modificació del PGM. A l’apartat 5.5 de la memòria s’indiquen els criteris a seguir i a les
Normes urbanístiques de la Modificació s’estableixen les determinacions adients per tal
d’assegurar-ne la millor integració en l’entorn.
Gestió i cessió de sistemes i aprofitament del sector
El Pla de millora urbana que es tramitarà conjuntament delimitarà un o més polígons
d’actuació urbanística, en els quals es farà efectiu el principi de repartiment dels beneficis i
càrregues del planejament, mitjançant el sistema d’actuació de reparcel·lació, en la
modalitat de compensació, garantint la cessió gratuïta a l’Ajuntament dels espais lliures,
equipaments i vials que se’n derivin i la cessió també gratuïta i lliure de càrregues al
municipi de l’aprofitament urbanístic que resulti de l’actuació.
Considerant que la proposta incrementa el sostre edificable previst al planejament vigent,
es d’aplicació l’apartat c de l’article 43 del TRLU, on s’especifica que els propietaris, a part
de la cessió ordinària que corresponia a l’àmbit d’actuació, han de cedir el sòl corresponent
al 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic.
Resum numèric
L’edificabilitat i les superfícies de les reserves de sòl per a sistemes i zones previstes al
planejament vigent i per la modificació puntual del PGM proposada, es resumeixen en els
quadres següents:
QUALIFICACIÓ

16
18g
22a

VIGENT

MPPGM

2

2

RENOVACIÓ URBANA
VOLUMETRIA ESPECÍFICA
INDUSTRIAL

5.815
-32.484

SOSTRE TOTAL ÀMBIT

38.299 m2

m
2
m
2
m

-42.358
--

m
2
m
2
m

DIFERÈNCIA

-5.815
42.358
-32.484

42.358 m2
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QUALIFICACIÓ

SISTEMES

5
5v
6b
7b

VIALITAT
VIALITAT INTEGRADA
ESPAIS LLIURES
EQUIPAMENTS
(SUMA PARCIAL 6+7)
TOTAL SISTEMES

VIGENT

8.968
-3.310
800

m
2
m
2
m
2
m

8.808
687
6.786
2.566

m
2
m
2
m
2
m

2

9.352
18.847

m
2
m

4.110 m
2
13.078 m
m

ZONES

16
18g
22a

RENOVACIÓ URBANA: REHABILITACIÓ
VOLUMETRIA ESPECÍFICA
INDUSTRIAL

2.687
-14.491

TOTAL ZONES

17.178 m

TOTAL ÀMBIT DE TRANSFORMACIÓ

MPPGM

2

2

2

2

m

2

-11.409
--

m
2
m

2

11.409

m

30.256 m2

30.256

m2

2

m
2
m

Sol·licitud d'informe als organismes afectats i audiència als ajuntaments limítrofes
D'acord amb l'article 85.5 del TRLU s'ha sol·licitat informe als següents organismes afectats
per raó de llurs competències sectorials:
ORGANISME
Data
Data sortida
resposta
Departament de Territori i Sostenibilitat:
2/5/2013
- Autoritat del Transport Metropolità
19/06/2013
Departament d’Empresa i Ocupació:
2/5/2013
- Direcció General de Comerç
8/07/2013
En data 8 de juliol de 2013 s’ha rebut l’informe emès per la Direcció General de Comerç, en
resposta a la sol·licitud efectuada. A l’informe es conclou que respecte a l’ús comercial
proposat, s’admet especificant que “en qualsevol cas, caldrà complir amb les
determinacions de la normativa d’equipaments comercials” i atès que només una part es
situa dins els perímetre de la TUC actual de Badalona, i una altra part fora dels seus límits,
d’acord amb els criteris establerts als articles 9 del DL 1/2009 i 114 de la Llei 9/2011 es fan
les prescripcions següents:
A la part de I'àmbit situat dins la TUC (UMP3, d’acord amb el plànol 0.4 del PMU), es poden
implantar petits, mitjans, grans i grans establiments comercials territorials singulars i no
singulars.
•
A la part de I'àmbit situat fora de la TUC (UMP1 i UMP2, d’acord amb el plànol 0.4 del
PMU) només es poden implantar, per una banda, petits, mitjans, grans i grans
establiments comercials territorials singulars,els quals es poden implantar en tots els
àmbits on el planejament urbanístic vigent admeti I'ús comercial i, per altra, petits
establiments comercial no singulars, ates que, d’acord amb I'article 9.2 del Decret Llei
1/2009, els establiments no singulars de fins a 799 m2 només es poden implantar en
sòl urbà i urbanitzable on I'ús residencial sigui el dominant. Ara bé, us fem avinent que
aquesta part situada fora de la TUC actual compliria, en principi, els paràmetres de
I'article 7.1 del Decret Llei 1/2009 a fi d'incorporar-Ia dins el seu perímetre, ates que
I'àmbit s’ordena com a area residencial plurifamiliar dominant amb 44.651 m2 de
sostre residencial i 2.350 m2 de sostre terciari, cosa que es podria sol· licitar d’acord
amb el que disposa I'article 8.3.a) del Decret Llei 1/2009 i adjuntant una ordenació
detallada i vinculant.
•
En relació al regim d’intervenció administrativa en la materialització de I'ús comercial,
si s’escau, caldrà tenir en compte els articles 17, 18 i 19 del Decret Llei 1/2009.
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Aquest informe es considera favorable un cop es recullin aquestes prescripcions en
I'aprovació definitiva en la normativa d’aquesta figura de planejament. En cas contrari,
aquest informe s’entén desfavorable i té caràcter vinculant.
En data 19 de juny de 2013 s’ha rebut l’informe favorable emès per l'Autoritat del Transport
Metropolità, en resposta a la sol·licitud efectuada. A l’informe es considera que l’estudi
d’avaluació de la mobilitat generada de la Modificació puntual del PGM del sector del Gorg,
a Badalona, conté bona part dels elements necessaris per aconseguir una mobilitat
sostenible, d’acord amb els principis de la Llei de la Mobilitat, per la qual cosa s’emet
informe favorable pel que fa al a l’aprovació de l’instrument de planejament que es tramita.
No obstant això s’estableixen unes condicions relatives al seu desenvolupament, que
s’hauran de tenir en compte en la redacció dels corresponents instruments de planejament
derivat, en els projectes constructius o en les mesures de gestió que correspongui:
•
En relació a la mobilitat generada pels espais lliures cal justificar la seva exclusió del
còmput global de la mobilitat generada.
•
En relació a l’aparcament de vehicles (bicicleta, turisme, motocicleta), caldrà atendre
les ràtios proposades pels annexos 2 i 3 del Decret i, en cas oportú, aplicar ràtios
diferents degudament justificades.
•
Cal incorporar els requeriments de l’article 6en relació a la distribució urbana de
mercaderies.
•
Les actuacions sobre el transport públic i els costos corresponents hauran de comptar
amb el
vist-i-plau de l’administració titular dels serveis metropolitans, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. Així mateix, s’entén que cal habilitar noves parades per tal
de millorar la cobertura, per tant el sector també s’haurà de fer càrrec dels costos
corresponents a les marquesines o els pals de parada.
Informació pública
S’han presentat un total de vint-i-sis al·legacions a la Modificació del PGM, totes elles dins
del període d’informació pública:
Al·legació números 1 a 25
NÚM.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

AL·LEGANT
Manuel Olite Egea
Antonio Crisol Sosa
Montserrat Rabat Argimon
Antonio Pedreño Ruiz
Carmen Rodriguez Romero
Ana M. Herrero Garcia
Juan Blaya Perez
Antonia Moreno Simon
José Sánchez García
Concepción Gistau Patuel
José Gich
Jorge de Doria Requena
Clementa Garcia Lopez
OCTAMERO, SL
Mario Ezequiel Garcia
Dolores Ponce Pérez
Angeles Martinez Martinez
Ramon Gil Gomez
Javier Fernandez Bueno
Juan José Martínez Valverde
Concepción Lopez Ibañez
Rosa M. Potas Martinez
José Lopez Ibañez
Salvador Garcia Aznar
José Antonio Catalan Lopez

Data recepció
14/03/2013
15/03/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2012
09/04/2013
09/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013

Núm.
registre
8574
8747
11043
11045
11046
11048
11049
11051
11052
11054
11055
11058
11427
11429
11430
11431
11434
11436
11438
11439
11440
11440
11442
11443
11462
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Les al·legacions número 1 a 25 formulades, es resumeixen de la manera següent:
1. La inclusió de la finca de qui subscriu l’al·legació en la Modificació del PGM comportarà
que la mateixa perdi la seva condició de conforme amb el planejament vigent i esdevingui
sòl urbà no consolidat.
2. Crítica a la Modificació de PGM: manca de justificació de la delimitació d’aquest àmbit.
3. L’índex d’edificabilitat assignat és excessiu.
4. Insuficiència de la Memòria Social de la Modificació del PGM.
5. Reconeixement de l’edificabilitat actual i petició d’exclusió de la finca de l’àmbit de la
Modificació del PGM o constància de la situació diferencial.
Respecte a l’apartat número 1 de les al·legacions número 1 a 25 cal dir el següent:
Cal posar de manifest en primer terme que 16 de les 25 al·legacions formulades ho són de
propietaris que tenen les seves finques incloses actualment en Unitats d’Actuació
delimitades pel PERI del Gorg, per a les que es va fixar el sistema que llavors es
denominava de compensació (ara reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica) i
un termini màxim per a la seva execució l’any 2005, sense que a data d’avui se n’hagi
desenvolupat cap d’elles. La finalitat per a la que es van delimitar aquestes Unitats
d’Actuació i s’hi van incloure, entre d’altres, aquestes 16 parcel·les, era aconseguir
l’ampliació del carrer Progrés, la mateixa finalitat per la que ara s’inclouen totes elles en la
Modificació del PGM.
De les 10 al·legacions restants, únicament 7 són relatives a parcel·les que no estan
afectades per l’ampliació d’aquest vial. Les altres 3, encara que no incloses en cap Unitat
d’Actuació, es troben també afectades per l’ampliació del vial.
Esdevé doncs improcedent en 19 dels 26 escrits presentats l’al·legació plantejada pels
propietaris en el sentit de que la inclusió de les seves parcel·les en l’àmbit de la MPGM els
fa perdre la seva condició de conformitat amb el planejament vigent, perquè al no haver
executat el planejament que les afectava, es troben actualment fora d’ordenació i
qualificades de sòl urbà no consolidat.
Atès que el termini de 8 anys atorgat pel PERI del Gorg per a desenvolupar aquestes
Unitats d’Actuació i aconseguir l’ampliació del vial s’ha esgotat amb escreix, l’Administració
es troba plenament legitimada per a incloure totes aquestes parcel·les en la MPGM,
comptant amb la iniciativa d’un propietari majoritari que promourà l’execució del nou
Polígon amb la mateixa finalitat d’interès públic d’eixamplar el carrer Progrés, que ja es
proposava al PERI.
Pel que respecta a les 7 parcel·les que no es troben en cap Unitat d’Actuació i que són
conformes amb el planejament, respondre que inexorablement, el mecanisme del “ius
variandi” que la llei atorga a l’administració recau sobre aquests propietaris per la necessitat
de donar coherència urbana a la nova ordenació plantejada per la MPGM que fa
incompatibles amb el nou planejament les construccions existents i la tipologia de les
parcel·les. Nogensmenys la legislació urbanística contempla el dret a la compensació de
l’excés d’aprofitament que s’hagi patrimonialitzat, en el seu cas, respecte del que li
correspongui en el repartiment de beneficis i càrregues.
Es proposa doncs estimar parcialment l’apartat 1 de les al·legacions número 1 a 25. Atès
que la inclusió de les finques dins del sector no ha de crear cap greuge als seus propietaris
i la nova proposta redueix l’ambit de l’actuació i exclou les parcel.les que no estan
afectades per vialitat ni incloses en l’ambit de plígons d’actuació.
Respecte a l’apartat número 2 de les al·legacions número 1 a 25 cal dir el següent:
El promotor de la MPGM és efectivament el propietari de la major part de l’àmbit, que ha
formulat la proposta de MPGM a requeriment de l’ajuntament, després que aquest rebutgés
la proposta que li va fer el promotor de tramitar un Pla Especial per a desenvolupar
exclusivament la seva propietat i mantenir la qualificació de sòl industrial. Consta en aquest
sentit que el propietari majoritari de l’àmbit, en data 3 de novembre de 2011 va presentar a
l’ajuntament per a la seva tramitació el “Pla Especial Urbanístic a la Unitat d’Actuació núm.
10 del Pla Especial al barri del Gorg a Badalona”, reiterant en data 25 de maig de 2011 la
petició efectuada i advertint l'ajuntament de la causa d’inactivitat que estava generant en no
tramitar-lo.
També és de destacar que va ser l'ajuntament el que va demanar al propietari que havia
presentat el pla Especial que considerés les seves pretensions de continuar destinant
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aquells terrenys a l’ús industrial i plantegés una proposta de transformació global d’usos per
a totes les illes incloses en el que la MPGM aprovada inicialment denomina “àmbit de
reflexió”.
La reducció de la MPGM a una part d’aquest àmbit major, que es va produir amb
posterioritat a l’encàrrec que l’ajuntament havia formulat al promotor, té una doble finalitat:
la de no alterar de moment la qualificació urbanística de la resta de sòls, que es troben
intensament ocupats amb usos industrials, i la de limitar el canvi d’ús (o de tipologia en el
seu cas) als sòls que es troben ja avui afectats (Unitats d’Actuació del PERI del Gorg) i al
sòl industrial que ha quedat vacant, amb la inclusió que ja hem dit inexorable d’algunes
parcel·les consolidades, per incompatibilitat amb la nova ordenació.
Aquest segon motiu respon també a un factor de prudència en el volum de sostre
residencial a desenvolupar, doncs modificar ara el planejament de tot el denominat “àmbit
de reflexió” podria anar en detriment d’altres actuacions que s’estan duent a terme a
Badalona i que també són d’utilitat pública per a la ciutat.
Es proposa en aquest punt estimar parcialment aquest apartat de les al·legacions número 1
a 25 presentades, doncs es constata que no s’ha explicat suficientment el procés previ a la
Modificació del PGM dut a terme pel promotor així com el motiu pel qual es modifica el
planejament d’una part i no de tot l’àmbit de reflexió, i cal donar també major precisió a
l’explicació de l’objecte de la MPGM, que és principalment iniciar un procés de
transformació d’aquesta part de la ciutat, en termes generals i, en termes concrets i com
una primera etapa, desenvolupar la part que es troba majoritàriament disponible i
aconseguir l’objectiu d’eixamplar el carrer Progrés que el PERI del Gorg no ha aconseguit,
a causa de la inactivitat dels propietaris afectats en les respectives Unitats d’Actuació.
Respecte a l’apartat número 3 de les al·legacions número 1 a 25 cal dir el següent:
Al·leguen els propietaris, per una banda que, en atorgar a l’àmbit de la MPGM l’índex
d’edificabilitat de l’1,50 m2st/m2s, s’està excedint el fixat per a actuacions veïnes, i per una
altra, que la MPGM disminuirà els drets patrimonials que presumptament tenen consolidats.
Resulten al·legacions contradictòries, doncs l’aprofitament assignat és per a tots els
propietaris inclosos al PAU i, per tant, se’n podran beneficiar tots.
Tanmateix, amb l’ajust de l’àmbit i de l’ordenació la nova proposta que es presenta redueix
l’edificabilitat de l’1,50 m2s/m2st a l’1,40 m2s/m2st i, per tant, s’estima parcialment l’apartat
3 de les al·legacions número 1 a 25.
Respecte a l’apartat número 4 de les al·legacions 1 a 25 cal dir el següent:
La Memòria social incorporada a la MPGM efectivament és breu i concisa perquè
l’ajuntament disposa d’un Pla Local de l’Habitatge, aprovat per al període 2010-2015, que
contempla tots els aspectes requerits a l’article 69.3 del Reglament de la LLUC i que és
plenament vigent en el moment de l’aprovació inicial d’aquesta MPGM. Tanmateix, tot i que
el punt 4 del mateix article 69 del Reglament de la LLUC permet remetre’s al contingut del
Pla Local quan aquest existeix.
Pel que respecta a l’anàlisi de les necessitats d’equipaments comunitaris, aquesta es
realitza en la pròpia Memòria de la Modificació del PGM i pel que respecta a l’avaluació de
l’impacte de l’ordenació proposada en funció del gènere, així com respecte als col·lectius
socials que requereixen atenció específica, indicar que aquesta anàlisi s’efectua també al
Pla Local de l’Habitatge per a tota la ciutat de Badalona.
La nova proposta que es presentada incorporat una explicació més concreta de l’avaluació
de l’impacte de l’ordenació proposada en funció del gènere a l’apartat II MEMORIA SOCIAL
i, per tant, s’estima parcialment l’apartat 4 de les al·legacions número 1 a 25.
Respecte a l’apartat número 5 de les al·legacions 1 a 25 cal dir el següent:
Com a conseqüència de l’estimació parcial del primer apartat de les al·legacions, en el
sentit d’excloure de l’àmbit les finques que es troben en sòl urbà consolidat, decau la
pretensió de que es reconegui l’edificabilitat actual a les parcel.les afectades per vialitat o
incloses en l’àmbit de poligons d’actuació. Indicar per altra banda, que els càlculs efectuats
en cadascuna de les al·legacions sobre quina edificabilitat els correspon no són correctes,
perquè no han tingut en compte la seva inclusió en una unitat d’actuació que els obliga a
cedir vial al municipi, sense comptar que això implica càrrega d’urbanització.
No procedeix doncs l’exclusió de les finques afectades per vialitat o dins l’àmbit de poligons
d’actuació de l’àmbit de la Modificació del PGM doncs o bé es troben en sòl urbà no
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consolidat o be esdevenen incompatibles amb el planejament que es proposa o, ambdues
coses.
Tampoc procedeix en aquest moment procedimental deixar constància de cap situació
diferencial, doncs pertany a la fase de gestió urbanística determinar aquestes qüestions.
Atès que la nova proposta presentada exclou de l’àmbit de la Modificació del PGM les
finques classificades com a sòl urbà consolidat, es proposa estimar parcialment l’apartat
número 5 de les al·legacions número 1 a 25.
Al·legació número 26
NÚM.
26

AL·LEGANT
Margarita Balada Pons

Data recepció
04/04/2013

Núm.
registre
10741

L’al·legació número 26 es resumeix de la manera següent:
1. La inclusió de les quatre finques de qui subscriu l’al·legació en la Modificació del PGM
comportarà el tancament de l’activitat ubicada a la planta baixa de les finques, que porta en
funcionament més de trenta anys. La proposta de Modificació del PGM comporta qualifica
les finques de zona verda, passant a formar part d’una unitat d’actuació global en la que té
un coeficient de 0,74% i, per tant, subjecte a la indemnització, el que suposa la pèrdua del
seu actual espai de treball i la conseqüent ruïna econòmica de l’activitat.
2. Crítica a la ordenació de la Modificació de PGM: la ordenació proposada, a diferencia de
la ordenació en vigor, no respecta el traçat urbà, la tipologia edificatòria ni el caràcter de la
ciutat que encara i malgrat tot, conserva aquesta xarxa de passatges recolzats en l’eix que
constitueix el carrer Tortosa.
Respecte a aquesta al·legació cal posar de manifest en primer terme que l’al·legació
formulada és d’un propietari que té les seves finques incloses actualment en una Unitat
d’Actuació delimitades pel PERI del Gorg, per a les que es va fixar el sistema que llavors es
denominava de compensació (ara reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica) i
un termini màxim per a la seva execució l’any 2005, sense que a data d’avui se n’hagi
desenvolupat cap d’elles. La finalitat per a la que es van delimitar aquesta Unitat d’Actuació
era aconseguir l’ampliació del carrer Progrés, la mateixa finalitat per la que ara s’inclouen
totes elles en la Modificació del PGM.
Esdevé doncs improcedent en l’escrit d’al·legacions presentat pel propietari de les 4 finques
en el sentit de que la inclusió de les seves parcel·les en l’àmbit de la MPGM els suposa la
pèrdua del seu actual espai de treball i la conseqüent ruïna econòmica de l’activitat, atès
que de conformitat amb el planejament vigent, al no haver executat el planejament que les
afectava, es troben actualment fora d’ordenació i qualificades de sòl urbà no consolidat.
Pel que respecta a l’ordenació, la nova proposta presentada planteja una reducció de
l’edificabilitat així com una ajust de la posició dels equipaments respecte als espais públics i
de l’ordenació volumètrica.
Es proposa desestimar l’al·legació número 26.
Conclusions
D’una banda, en resposta a l’informe emès per la Direcció General de Comerç, s’incorpora
a la normativa de la Modificació del PGM a les prescripcions sobre la regulació de l’ús
comercial.
Tanmateix, en resposta a les prescripcions que es recullen a l’informe elaborat per
l’Autoritat del Transport Metropolità, s’incorpora a l’expedient de la Modificació del PGM un
nou Estudi d’avaluació de la mobilitat generada que incorpora les prescripcions de
l’Autoritat del Transport Metropolità.
En resposta a les al·legacions presentades, s’han incorporat al document els següents
aspectes:
•
S’ha reduït l’àmbit de l’actuació amb l’exclusió de les parcel.les conformes amb el
planejament vigent i que tenen la consideració de sòl urbà consolidat.
•
S’ha introduït una major precisió a l’explicació de l’objecte de la MPGM, que és
principalment iniciar un procés de transformació d’aquesta part de la ciutat, en termes
generals i, en termes concrets i com una primera etapa, desenvolupar la part que es
troba majoritàriament disponible i aconseguir l’objectiu d’eixamplar el carrer Progrés
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que el PERI del Gorg no ha aconseguit, a causa de la inactivitat dels propietaris
afectats en les respectives Unitats d’Actuació.
•
Pel que respecta a l’ordenació, la nova proposta presentada planteja una reducció de
l’edificabilitat, que passa de l’índex brut d’1,50 m2t/m2s a 1,40 m2t/m2s, així com un
ajust de l’ordenació volumètrica de les edificacions incloses a la zona 18g.
•
Pel que respecta la ordenació volumètrica, es proposa un ajust de les alçades de les
edificacions amb front al carrer Tortosa i la posició dels equipaments, que millora la
seva integració amb les edificacions confrontants.
•
Pel que respecta a l’avaluació de l’impacte de l’ordenació proposada en funció del
gènere, la nova proposta que es presentada incorpora aquest aspecte a l’apartat II
MEMORIA SOCIAL.
La nova documentació de la Modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit del
Gorg de Badalona presentada compleix amb les disposicions establertes pel Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, la Llei
3/2012, de 22 de febrer i el seu reglament i el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny,
pel qual s'aprova el text refós de la Ley de Suelo i el seu reglament i, en conseqüència,
s’informa favorablement i es proposa sotmetre la Modificació puntual del Pla general
metropolità a l’àmbit del Gorg de Badalona a una nova aprovació inicial.
Així mateix, en data 13 de maig de 2014 el Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme ha
emès informe favorable l’aprovació inicial de la proposta presentada, amb la conformitat de
la Secretaria General, que es transcriu literalment a continuació:
“I. ANTECEDENTS
En data 31 de juliol de 2012 l’empresa SOLVIA DEVELOPMENT, S.L. UNIPERSONAL va
sol·licitar la tramitació de la Modificació Puntual del PGM a l’àmbit del Gorg de Badalona
aportant memòria redactada per l’equip d’arquitectura Manuel Ruisanchez Arquitectes SLP.
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària de data 27 de novembre de 2012, va aprovar
amb caràcter inicial la Modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit del Gorg de
Badalona. L'esmentat acord es va publicar al diari La Vanguardia en data 26 de gener de
2013 i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 4 de febrer de 2013.
Durant el període d’informació pública es van presentar un total de vint-i-sis al·legacions a
la modificació del PGM.
Així mateix, i en compliment d’allò previst a l’article 85.5 del TRLU es van sol·licitar informe
als següents organismes afectats per raó de llurs competències: Departament de Territori i
Sostenibilitat (Autoritat del transport Metropolità) i al Departament d’Empresa i Ocupació
(Direcció General de Comerç).
II. PROPOSTA PRESENTADA
D’acord amb l’informe emès pel cap del Servei d’Ordenació del Territori de data 8 de maig
de 2014, l’objectiu de la Modificació puntual del PGM és la transformació de l’espai ocupat
majoritàriament per finques qualificades com a zona industrial i zona de renovació urbanarehabilitació en una nova àrea residencial i terciària, garantint la integració urbana de
l’àmbit i la seva connectivitat, amb plena coherència amb els principis de desenvolupament
sostenible i cohesió social establerts a la legislació urbanística.
L’àmbit definit per la present Modificació puntual del PGM, està situat al barri del Gorg de
Badalona i té una superfície de 30.684 m². Ocupa els sòls situats al barri del Gorg de
Badalona delimitats al nord-est per l’actuació urbanística del port de Badalona –limitada pel
carrer d’Antoni Bori-, al sud-oest per les finques que configuren el carrer Tortosa –de les
quals n’inclou una part-, al nord-oest per ambdós costats del carrer del Progrés i al sud-est
pel carrer de la Indústria.
D’acord amb l’informe tècnic esmentat, els objectius d’ aquesta proposta tramitada a
iniciativa municipal sintèticament són:
-Transformar els usos industrials previstos pel planejament vigent a ús residencial,
compatible amb activitat econòmica, en l’àmbit comprès entre el polígon A del pla especial
del port de Badalona i el teixit residencial del carrer de Tortosa, tal i com queda delimitat al
plànol I.3, Aixa com assignar-ne l’aprofitament urbanístic.
-Preveure una important dotació d’espais lliures i equipaments que permetin articular el nou
teixit i millorar qualitativament i quantitativa els sistemes existents a l’àmbit i els seus
entorns.
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-Delimitar com a zona subjecta a ordenació volumètrica específica dels sòls de l’àmbit, que
permetin la creació de nous espais urbans de qualitat, en consonància amb les
transformacions que actualment està experimentant el seu entorn més proper.
-Ampliar les seccions de la vialitat d’acord amb les previstes als àmbits veïns, en especial,
en el pas del carrer del Progrés.
-Assolir un barri socialment cohesionat que garanteixi la presència d’habitatges sotmesos a
règim de protecció.
-Establir les previsions necessàries per a garantir una mobilitat sostenible.
-Permetre una transformació progressiva de l’àmbit al llarg del temps, mitjançant les figures
de planejament derivat adequades.
Així mateix, el Cap del Servei d’Ordenació del Territori, mitjançant el seu informe de data 8
de maig de 2014, afegeix al document les prescripcions de la Direcció General de Comerç i
de l’Autoritat del Transport Metropolità i dóna resposta a les al·legacions plantejades
incorporant al document els següents aspectes:
•
S’ha reduït l’àmbit de l’actuació amb l’exclusió de les parcel·les conformes amb el
planejament vigent i que tenen la consideració de sòl urbà consolidat.
•
S’ha introduït una major precisió a l’explicació de l’objecte de la MPGM, que és
principalment iniciar un procés de transformació d’aquesta part de la ciutat, en termes
generals i, en termes concrets i com una primera etapa, desenvolupar la part que es
troba majoritàriament disponible i aconseguir l’objectiu d’eixamplar el carrer Progrés
que el PERI del Gorg no ha aconseguit, a causa de la inactivitat dels propietaris
afectats en les respectives Unitats d’Actuació.
•
Pel que respecta a l’ordenació, la nova proposta presentada planteja una reducció de
l’edificabilitat, que passa de l’índex brut d’1,50 m2t/m2s a 1,40 m2t/m2s, així com un
ajust de l’ordenació volumètrica de les edificacions incloses a la zona 18g.
•
Pel que respecta la ordenació volumètrica, es proposa un ajust de les alçades de les
edificacions amb front al carrer Tortosa i la posició dels equipaments, que millora la
seva integració amb les edificacions confrontants.
•
Pel que respecta a l’avaluació de l’impacte de l’ordenació proposada en funció del
gènere, la nova proposta que es presentada incorpora aquest aspecte a l’apartat II
MEMORIA SOCIAL.
Així mateix, informa favorablement la seva tramitació i es proposa sotmetre la Modificació
puntual del Pla general metropolità a l’àmbit del Gorg de Badalona a una nova aprovació
inicial.
De conformitat amb el que estableixen l’article 4 de les NNUU del PGM i els articles 85 i 96
del TRLUC, l’instrument per a procedir a la transformació global dels usos establerts
anteriorment, és la Modificació del Pla General Metropolità.
Analitzat el document, que consisteix en una memòria que determina l’àmbit, objecte,
justificació i descripció de la proposta, així com la normativa i els plànols d’informació i
ordenació, l’arquitecta municipal informa favorablement la proposta per tal de procedir a la
tramitació de la present aprovació inicial.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquesta modificació del Pla General metropolità d’iniciativa pública es formula i tramita per
aquesta Corporació municipal a l’empara de l’article 96, en concordança amb l’article 76.2
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, en endavant TRLU.
A l’expedient administratiu 11/D 4-12 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic hi
consten les determinacions establertes per l’article 69.1 del Reglament aprovat pel Decret
305/2006, de 18 de juliol, en endavant RLU, respecte el contingut de la memòria:
- Justificació de la conveniència i oportunitat de la seva formulació.
- Informació urbanística, acompanyada dels estudis complementaries.
- Descripció i resultat del programa de participació ciutadana.
- Objectius de l’ordenació.
- Normativa.
- Agenda.
- Avaluació econòmica.
- Documentació ambiental.
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Així mateix, i en compliment d’allò previst a l’article 85.5 del TRLU es van sol·licitar informe
als següents organismes afectats per raó de llurs competències: Departament de Territori i
Sostenibilitat (Autoritat del transport Metropolità) i al Departament d’Empresa i Ocupació
(Direcció General de Comerç).
PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ INICIAL
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 inicial pel Ple Municipal, en virtut de la facultat que li atribueix l'article 22.2.c) de la
Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 52.2 c) del DL
2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC), acord que, conforme l’apartat k) de l’article 114.3 del
TRLMRLC, requereix que sigui adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
Atès que aquesta aprovació requereix un quòrum de votació especial, s’ha emès l’informe
preceptiu, favorable, per part de la Secretaria General, de conformitat amb l’article 179 del
Text Refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003.
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el senyor
alcalde, a proposta de la gerència de l’Àmbit de Territori, proposi al Ple de l’Ajuntament
l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar, novament, amb caràcter inicial la modificació puntual del Pla General
Metropolità en l’Àmbit del Gorg, l’àmbit del qual té una superfície de 30.684 m2 . Aquesta
actuació urbanística es promou 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, amb el benentès que s’han incorporat els aspectes i
les prescripcions assenyalades als informes tècnics i jurídics, en relació a les al·legacions
presentades al document inicialment aprovat i als informes sectorials emesos.
SEGON.- Disposar l’obertura del termini d’informació pública de l’instrument d’ordenació
urbanística durant el termini d’un mes, que s’haurà de convocar mitjançant edictes que
caldrà inserir al Butlletí Oficial de la Província i pel que fa a la premsa periòdica, en un dels
diaris de més divulgació, al Tauler d’Anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona
(http://www.badalona.cat), període durant el qual podran formular-se les al·legacions que
s'escaiguin.
SENYOR ALCALDE: Alguna paraula? No? Sí, senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Sí. Bona tarda a tothom, perdó. Es tracta d’un tema que ja crec que va
ser al ple del mes de febrer que ja va estar a discussió aquí en aquest ple. Nosaltres ja
varem manifestar el nostre posicionament contrari amb diversos arguments pel que fa a la
necessitat de reindustrialització de la ciutat i pel que fa també a la necessària aposta per un
tipus d’habitatge que pugui anar per combatre les necessitats que hi ha en aquests
moments d’habitatge social, no en habitatge protegit estàndard perquè el que hi ha en
aquests moments és un tipus que surt a un preu que és absolutament inassequible per les
persones que realment poden estar passant necessitats per la seva vivenda, pel seu
habitatge i ens queixàvem que aquest moquet era una altre ocasió perduda per part del
govern per no apostar per un lloguer social, per unes vivendes de lloguer social que
s’haguessin de fer i igualment també per l’abandonament de sòl industrial. Per tant, en
aquests moments, tot i que una altra part de la que hi havia de queixa que era de la manera
que afectava un conjunt de famílies del carrer Tortosa, en aquest moment ja amb la nova
proposta que ens porten, aquest cas està solventat, però segueix havent encara tot l’altre
aspecte, per tant, nosaltres seguim amb la nostra posició contrària a aquesta proposta i ja
els anunciem que en farem al·legacions.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Sí. Nosaltres quan aquest tema va venir al ple varem demanar la seva
retirada perquè varem creure que era com en el cas del pla del Gorg valia la pena fer una
reflexió que el pogués millorar i en aquest sentit avui votarem a favor perquè les afectacions
sobre famílies que tenen habitatge en el carrer Tortosa s’aixequen i, per tant, es
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desafecten. No entren en aquest Pla, i des d’aquest punt de vista, la pau social i la garantia
dels drets dels qui van adquirir habitatges pensant que estaven en una zona que tenia
aquest planejament urbanístic, doncs no es veuen alterats. Per aquests motius hi votarem a
favor, bàsicament perquè hem aixecat les afectacions sobre famílies que en el carrer
Tortosa es veien afectades per aquest pla i que ara ja no ho seran. Dit això, nosaltres som
dels qui defensem també que Badalona no pot perdre metres industrials, o no els hauria de
perdre, però també defensem que ha de potenciar les zones industrials que té, que no ho
estan prou, i què els polígons industrials no poden néixer de forma aïllada, sense bona
connectivitat i, si això ho haguessin mantingut com a sòl industrial ens haguéssim trobat en
aquesta situació, amb un polígon bolet sense una bona connectivitat de sortida i d’entrada
del que és la ciutat. Badalona, per bé o per mal té a la zona sud i a la zona nord els seus
polígons ben instal·lats i el que s’ha de fer és millorar-los, però a tocar del port de Badalona
i a tocar del canal amb la vocació residencial que té tot aquest sector i amb el carrer
Tortosa que avui actua de frontera entre el que és residencial i el que és industrial a la
banda sud de Badalona, creiem que és saltar-nos aquesta frontera i mantenir el sòl
industrial en un espai que queda aïllat, que no té bona connectivitat, doncs no és el millor i
segurament no tindria sortida. Per tant, creiem que el que es porta a aprovació avui és
positiu perquè li dona sortida a població residencial a un sector de creixement que creiem
que és una nova Badalona, una nova centralitat i què això serà positiu.
SENYOR ALCALDE: Molt bé.
SENYOR SERRA: Sí, breument. Em sembla que era en el ple de març que aquest
dictamen ja va arribar aquí i amb la votació que va haver en el ple es va retirar perquè els
tres grups de l’oposició vam votar en contra bàsicament per un tema, sobretot nosaltres, ho
vam fer per una qüestió de què es contestaven vint-i-sis al·legacions que feien veïns que
eren aquests que estaven afectats de vell nou, no els que estaven afectats històricament
pel PGM del 1976, que n’hi ha dos que són els que es mantenen, però sí que s’afegien
noves afectacions al carrer Tortosa, al passatge de la Fuensanta, comerços que fa més de
quaranta anys que estaven funcionant, etc, etc i noves cases i nous habitatges particular
que havien fet al·legacions en contra d’aquest desenvolupament urbanístic de la zona i que
en aquell moment ens en semblava que no estaven justificats. Ara es retiren, per tant, des
d’aquest punt de vista trobem sensat que això es retiri i que torni al punt de partida que era
el desenvolupament d’una antiga fàbrica que crec que es deia Ultraesteatita en el seu
moment i que ara això per avatars de la crisi econòmica ha anat parar des d’un propietari
fins al Banc de Sabadell que és qui ha de fer en allà, o la immobiliària del Banc de
Sabadell, que ha de fer en allà quatre-cents pisos. Arribats a aquest punt i vist que el
desenvolupament que l’altre dia van veure a la comissió informativa de quin era el futur
d’aquest desenvolupament, aquí nosaltres ens abstenim. Per tant, creiem que la part que
afectava a les famílies del carrer Tortosa queda arreglar, però no acabem de veure tampoc
massa bé com es situen aquests quatre-cents habitatges als blocs, la manera que està el
lloc de zones verdes i habitatges entre el carrer Progrés, Indústria, Antoni Bori, Tortosa. No
acabem de veure clar aquest desenvolupament, que d’altra banda, suposo que vist com
està el mercat immobiliari, n’hi ha per dies abans no es porti a terme. Per tant, abans de
comprometre’ns amb un projecte que no acabem de veure clar com quedaria, doncs
preferim abstenir-nos i arribat el moment en què això es porti a desenvolupament i que
realment hi hagi un projecte per part de la immobiliària del propietari, llavors en aquell
moment ja direm la nostra sobre com queda i com queden aquests quatre-cents habitatges.
Per tant, nosaltres ens abstenim i celebrem que bastants famílies del carrer Tortosa s’hagin
quedat tranquil·les respecte al que es plantejava al mes de març.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Doncs el que fem avui és apostar cap a un model de ciutat i,
concretament, cap a què és el que volem que acabi convertir-se el barri del Gorg i, més
indirectament la façana marítima de la nostra ciutat. Fa anys el govern de Badalona en
aquells moments va fer una clara aposta per desenvolupar el que era el barri del Gorg,
l’entorn del futur canal, com una àrea residencial de un nivell molt atractiu. Les
circumstàncies, les decisions polítiques, el que sigui, circumstàncies econòmiques, socials,
decisions polítiques que nosaltres també entenem que es van prendre per part del govern
d’aleshores errònies, van provocar que la situació no avancés al ritme que un hagués
desitjar. Això al que ens ha portat és que en aquests moments el que ha de ser el
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desenvolupament del futur canal de Badalona i el seu entorn des d’un punt de vista de
lògica de model de ciutat, entenem que no té cap tipus de sentit que a peu de canal hi
hagin indústries, hi hagin fàbriques. Badalona té espais i en tindrà, en les properes
setmanes es crearan de nous, espais de sòl industrial, polígons industrials per
desenvolupar l’activitat i garantir que l’activitat industrial de la ciutat es pugui desenvolupar
en unes bones condicions, però nosaltres, com a mínim no ens em sembla raonable de què
la indústria estigui dins el cor i dins l’eix central de la gran centralitat de Badalona que al
final és la que tenia que acabar de ser el barri del Gorg. Per això, el que duem a terme és
aquesta modificació, canviant sòl industrial d’una nau que està, des de fa molts anys
abandonada, i que no té sortida industrial en aquests moments, ho canviem per residencial
i comercial per possibilitar el desenvolupament d’aquell espai i seguir amb la iniciativa que
ja s’havia començat des de fa ja alguns mesos que ens permeti desenvolupar, donar-li
creixement a l’entorn del canal i al barri del Gorg. Aquest circumstància també el que ens
portarà és que de manera més o menys immediata, l’aspecte que en aquests moments
estan vivint els veïns dels barris del gorg de solars totalment desolats, solars bruts, solars
abandonats, doncs es vagi normalitzant. Ja hem començat amb projectes d’urbanització de
l’entorn del canal, amb projectes de construcció de nous habitatges, i totes aquestes
possibilitats el que tenen d’acabar és convertint és que aquest espai que porta deu anys
aturat i els veïns del Gorg que ho estan patint es pugui desenvolupar d’una vegada per
totes. Per tant, em sembla que és una bona decisió les modificacions que van fer em
sembla que són encertades, i a partir d’aquí seguir amb la tramitació i intentar el més aviat
possible que aquest espai, que aquest entorn del barri del Gorg quedi el més dignificat el
més aviat possible i ser un espai de referència, no tan sols de la nostra ciutat, sinó a nivell
metropolità. Per tant, entenc que té el vot en contra d’Iniciativa, abstenció dels socialistes,
vot a favor de Convergència i Unió, a favor del regidor no adscrit, per tant queda aprovat.
Següent dictamen.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 15, dels grups municipals del Partit Popular, Convergència i Unió i el regidor
no adscrit.
Vots en contra: 2, del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.
Abstencions: 9, del grup municipal Socialista.
8 AP-2014/2888 DICTAMEN. Aprovació provisional de la modificació puntual de les
Normes Urbanístiques del pla general metropolità a l'àmbit del municipi de Badalona.
PROPOSTA D’ACORD de l’aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes
Urbanístiques del PGM a l’àmbit del municipi de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 8 de maig de 2014 per l’arquitecta adscrita al Departament
Planejament Urbanístic que reproduït literalment diu:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 25 de març de 2014, acordà aprovar
amb caràcter inicial la Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General
Metropolità a l’àmbit del municipi de Badalona.
L’acord es va publicar en el diari el Periódico el 7 d’abril de 2014 i en el BOPB el 7 d’abril de
2014.
Objecte
L’objecte de present expedient de Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla
General Metropolità a l’àmbit del municipi de Badalona és modificar alguns articles de les
Normes Urbanístiques per establir criteris de coherència en la concessió de llicències que
comunament es sol·liciten i la regulació establerta no permet la seva resolució satisfactòria i
convertint-se molt cops en denegacions que aboquen al sol·licitants a una pèrdua dels seu
potencial valor dels bens immobles. Fruit de les reflexions i consultes dels ciutadans en
referència a obres de rehabilitació, implantació d’activitats, dimensions mínimes d’espais
comuns i també ajustos en les determinacions de les NU que recollint les propostes del
planejament derivat i modificacions del Pla general metropolità que en aquest últim període
s’estan plantejant, a fi de clarificar el marc normatiu general que reguli les actuacions
urbanístiques a l’àmbit del la ciutat de Badalona.
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En concret els canvis fan referència a:
1. Obres de rehabilitació en edificis existents
2. Regulació de l’agrupació d’empreses en edificis existents
3.1 Ampliació d’usos per l’ índex de complementari zonal de les zones 14b
3.2 Condicions per els índex d’edificabilitat brut i complementari zonal de les zones 14b.
4. Alçada reguladora en vials, l’amplada dels quals es desigual en trams diferents del
mateix vial.
5. Usos en plantes soterrani que tenen consideració de planta baixa.
Àmbit
L’àmbit d’aplicació de la present Modificació puntual de les NU del Pla general metropolità
és el municipi de Badalona.
Planejament vigent
Quan a les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, són d’aplicació en caràcter
general i subsidiari a Badalona, amb excepció de la normativa específica que determinen
les modificacions puntuals del Pla general metropolità per a àmbits concrets de
transformació i planejament derivat dins el municipi de Badalona, les següents:
- Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, aprovat el 19 de jul- iol de 1976.
- Text refós de la modificació de determinats articles de les Normes Urbanístiques del PGM
aprovat el 8 d’agost de 1988. (DOCG 05-12-88)
- Modificació de l’article 238 de les Normes Urbanístiques del PGM en l’àmbit del municipi
de Badalona aprovada el 22 d’abril de 2002. (DOCG 11-06-02)
- Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del PGM, al terme municipal de
Badalona, aprovada el 6 de juny de 2008. (DOCG 6 -8 -08)
- Modificació d’alguns articles referents a aparcaments de les Normes Urbanístiques del Pla
General Metropolità de Badalona, aprovada el 24 de desembre de 2012. (15-02-2012)
Justificació i conveniència de la proposta
A sis anys de la Modificació més substancial de les NU a l’àmbit de Badalona què va ser la
de l’any 2008 es proposa de nou, canvis en alguns articles què no van ser objecte de
revisió en aquell moment.
Donat que l’escenari del sector de la construcció ha canviat notablement en aquest últims
anys, l’activitat de concessió de llicències ha estat sol·licitada majoritàriament per
emprendre obres de menor envergadura, encaminades a la rehabilitació, a l’adequació i a
les millores en el teixit existent, i a alternatives per rendibilitzar edificacions industrials i
locals que històricament havien acollit l’activitat econòmica de la ciutat. Les sol·licituds en la
majoria dels casos són promogudes per els propietaris.
La reclamació del ciutadà en aquest últims anys, tant sigui en la sol·licitud d’autoritzacions
d’obra i ús com, mitjançant el planejament que té en compte les necessitats públiques i
privades i el diàleg que s’estableix en les comissions específiques de temes concrets en els
barris, es centra bàsicament en fer possible:
1. Obres de rehabilitació en edificis existents
Obres de consolidació en edificis d’habitatge existents: en concret l’establiment
d’obresdeehabilitació que admetin substituir elements estructurals en mal estat i altres
obres necessàries que afectin puntualment l’estructura i la seva envolupant.
2. Regulació de l’agrupació d’empreses en edificis existents
La necessitat d’aprofitar edificis industrials existents que la seva superfície pot encabir
diferents activitats en agrupació d’empreses. Els edificis existents responen a tipologies
heretades d’una altra manera de concebre els espais de treball, especialment en polígons
antics, on la normativa es basava en un índex elevat d’edificabilitat i unes condicions
d’edificació generoses quan a número de plantes i ocupació de parcel·la. Així com en els
seus orígens, en molts casos s’edificava esgotant les condicions d’edificació. Durant temps,
el desenvolupament de la indústria permetia mantenir edificis per damunt de les reals
necessitats d’espai, no és així ara: l’aplicació de normatives sectorials i la evolució cap a
una indústria més tecnològica i amb menys necessitat de grans espais requereix pensar en
la reutilització del teixit existent, tot millorant l’entorn dels sectors industrials, per atraure
activitats industrials més netes, de més valor afegit, que incidiran en el manteniment del
sector productiu industrial, equilibrant les proporcions d’usos dins la ciutat, què, per altra
banda, té pràcticament esgotat el sòl de nou creixement.
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Aquesta modificació de normes proposa regular la possibilitat de la reutilització d’edificis
industrials amb superposició d’activitats, ampliant generalitzadament l’admissió de la figura
de l’agrupació d’empreses en edificis existents, tot establint unes condicions de
compatibilitat i seguretat adequades.
La necessitat i conveniència d’aquesta iniciativa sorgeix de la demanda creixen d’espais
més petits per a empreses, i per l’oferta de les empreses d’activitat industrial propietàries
d’edificis que han quedat parcialment buits per el procés de reducció d’instal·lacions i de
personal com a conseqüència de la davallada de d’economia.
Cal esmentar que l’articulat de les NU del PGM ha portat a un seguit de sol·licituds de
tramitació de plans especials per a la implantació d’agrupació d’empreses parcel·la a
parcel·la i edifici a edifici, amb un desgast de recursos de l’administració municipal i
autonòmica un tant innecessari. Des de l’òptica que l’activitat industrial està regulada per
normes sectorials, que per a les implantacions es requereix des de la llicència ambienta de
l’activitat a la d’obres vinculada, és lògic que donats uns gàlibs urbanístics generals, les
qüestions que fan referència a la distribució del sostre per a les diferents entitats i la
definició dels espais comuns d’accés es poden regular mitjançant els projectes.
Les altres determinacions referents a les categories, els nivells de potència, les càrrega
i
descàrrega, el requeriment de places d’aparcament, les condicions de seguretat contra
incendis queda prou regulat tant en les Normes urbanístiques vigents com en la resta de
normes especifiques a l’ús. Si la primera acció la fa el titular de l’edifici, pot adequar-lo amb
les màximes condicions que permetran una comercialització més ràpida dels espais. Si no
és així, s’haurà de responsabilitzar front els possibles llogaters de les condicions que
comporten la compatibilitat de diferents activitats.
Els àmbits industrials de la ciutat es concentren en la zona industrial sud, a tocar de Sant
Adrià; al nord-est el sector de Can Ribó, sector industrial dels barris de Canyadó i el
Manresà, tocant a Montgat; el polígon industrial de les Guixeres; el sector del Macro, alineat
a la B-20 banda mar; Bonavista industrial alineat a la B-20 banda muntanya; i el sector de
Montigalà. De tots aquest sectors, els de més recent formació han anat regulant
ordenacions i normatives que permeten reduir la dimensió de les naus industrials, dins dels
nivells mínims establerts a les NU: així seria el cas de les Guixeres, en d’altres, en les
parcel·les grans i majoritàriament d’edificació aïllada s’han introduït la doble qualificació
industrial i comercial, per la dimensió de les peces que s’adapten a establiments comercials
de gran dimensió, que seria el cas de Montigalà. En tots els sectors la superposició de
planejament en les successives modificacions han anat adaptant el sòl industrial al canvi de
models de l’activitat productiva.
Si amb el planejament per sectors s’opta a uns màxims de proposta, la present modificació
de NU, incideix únicament en l’aspecte de la reutilització dels edificis industrials existents,
que l’actual situació ha acabat deixant-los buits, repercutint
en una degradació de les
zones industrials de la ciutat.
La modificació dels articles que admeten l’agrupació d’empreses es proposa
generalitzadament que mitjançant les tramitació de llicències de projectes que adeqüin els
edificis a la normativa de seguretat, i complint amb els mínims exigits a les normes és pugui
tornar a posar en marxa noves activitats i enriquir el mosaic industrial amb les noves
tendències.
3. Condicions dels sectors de reforma interior, activitat urbanística més comuna en la ciutat
existent, que es concreta en les zones de remodelació privada (clau 14b). En referència a
aquesta zona es fan dos reflexions en la base de la proposta:
3.1 Ampliació d’usos complementaris: regular les proporcions dins la misticitat d’usos en
les trames residencials: en les NU és defineix com a ús complementari zonal
que
s’implanta a les zones 14, el de comerç i el d’ oficines. Cal reconèixer que altres activitats
poden encabir-se en les zones de transformació, obrint un ventall més ampli d’usos
possibles, de la mateixa manera que en la resta de zones, bàsicament residencials, dins de
la ciutat on existeix una simultaneïtat d’usos.
La proposta és incloure els usos sanitari, religiós i cultural, recreatiu i esportiu, mantenint el
comercial i el d’oficines, que igualment representen serveis als residents del sector i a la
ciutat en general.
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3.2 El percentatge de sostre per a ús complementari zonal: el percentatge que correspon
als índexs 0,90 m2st/m2s per a l’ús principal, residencial, i 0,30 m2st/m2s de
complementari zonal representa un 25% del sostre potencial per a usos complementaris. El
percentatge del 25 % d’usos terciaris provoca una discontinuïtat en la normal coexistència
d’usos de la resta de zones consolidades de la ciutat, donat que els usos diferents al
d’habitatge, en edificis mixtes es concentren majoritàriament en planta baixa, el PGM va
reconèixer les preexistències del teixit existent.
El percentatge esmentat té una relació directa amb el tipus d’ordenació que segons les
mateixes NU, per a les zones 14b es planteja com edificació volumètrica específica, on els
gàlibs de l’edificació són de major cabuda per a permetre el compliment del percentatge
d’estàndards. De l’experiència urbanística de desenvolupament de sectors de reforma
interior es constata que la capacitat de les plantes baixes per encabir usos diferents al
residencial és sovint menor al 25% del sostre total de l’edificació.
En molts casos els usos complementaris han d’ocupar plantes superiors, limitant molt el
producte immobiliari comercial i per les oficines la demanda va encaminada a peces més
especialitzades. Amb l’ampliació d’usos, certs serveis situats amb accés conjunt al dels
habitatges poden generar conflictes de convivència amb el usuaris dels habitatges.
Es proposa flexibilitzar el percentatge mínim de sostre per a usos complementaris fins un
mínim del 10%. Que es correspon a un índex brut màxim de 1,08 m2st/m2sòl, essent el
índex complementari zonal la diferència entre el índex màxim d’1,2 m2st/m2s i el
coeficient d’edificabilitat brut contemplat.
4. Alçada reguladora en vials, l’amplada dels quals es desigual en trams diferents del
mateix vial.
Regular l’alçada de l’edificació per alineació de vial en aquells carrers pendents d’obrir
totalment o eixamplament no executat totalment perquè no s’ha desenvolupat el
corresponent polígon del front oposat o no s’han formalitzar les cessions i la urbanització
que depenen d’un projecte d’obra nova. En aquest sentit es proposarà permetre que les
edificacions es construeixin segons el ample de vial previst en el planejament, que garantirà
un número de plantes i alçada uniforme en el front considerat segons les regles de relació
d’alçada dels edificis i l’ample de vial al que donen front. La proposta es justifica per
incentivar la pautada renovació del teixit antic. Reduir les possibilitats d’assolir el màxim
número de plantes és ralentitzar la millora de la fàbrica edificatòria, donat que les remuntes
en edificis plurifamiliars ocupats són de difícilment execució i per tant representa
en
trams de vial un greuge d’uns veïns respecte d’altres quan el front oposat desenvolupa
l’obra nova amb el número de plantes màxim al efectuar l’eixamplament en posterior a
l’edifici amb alineació ajustada al planejament i que no va poder edificar l’alçada que
atorgava el planejament. La modificació d’aquest article aprovada al 22 d’abril de 2002, va
afegir un nou punt a aquest article, en què les determinacions del punt 1.b. es prenia per la
longitud de façana a edificar i no considerant tot un tram de vial, entre dos transversals. Va
ser una solució parcial que no aconsegueix el desitjat front uniforme en alçades que es
persegueix en l’ actual proposta.
5. Usos en soterranis que tenen consideració de planta baixa en l’ordenació segons
alineació de vial.
L’experiència del departament de concessió de llicències ha recollit el cas de la
problemàtica que comporta, quan per la diferència de cotes dels carrers, la planta
immediatament per sota de la planta baixa segons la rasant d’un carrer es converteix en
planta baixa respecte la rasant del oposat o contigu vial o tram.
Quan es produeix aquesta circumstància es podria admetre l’ús d’habitatge o residencial, i
compleix amb les condicions de l’ordenança metropolitana, d’habitabilitat i CTE. Aquest
habitatge o ubicació d’habitacions en ús residencial podrà ser independent de la planta
baixa.
Quan l’ús sigui diferent al d’habitatge o residencial és podrà independitzar de l’entitat
situada a la planta baixa o planta immediatament damunt de l’esmentat soterrani.
Descripció de la proposta
La present Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità es
concreta en la modificació dels següents articles.
1. Obres de rehabilitació en edificis existents:
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Es modifica l’article 222
2. Regulació de l’agrupació d’empreses en edificis existents
Es modifiquen els articles 311.4, 129.5 i 350.4
3.1 Ampliació d’usos per l’ índex de complementari zonal de les zones 14b
Es modifica l’article 71.6
3.2 Condicions per als índex d’edificabilitat brut i complementari zonal de les zones 14b.
Es modifiquen els articles 356.2 i 357.2
En referència a les zones 14b s’introdueix una Disposició addicional
4. Alçada reguladora en vials, l’amplada dels quals es desigual en trams diferents del
mateix vial. Es modificarà l’article 238.3
5. Soterranis que tenen consideració de planta baixa.
Es modifica l’article 226.3 i els de les OM que el desenvolupen.
Període d’informació pública
Durant el preceptiu període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació
Conclusions
Dins l’apartat 4, conveniència de proposta, s’ha introduït correccions de sintaxi que no
suposen cap modificació substancial del document.
Vista la proposta i atès que el document compleix amb les disposicions establertes pel
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d’urbanisme i el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós
de la Ley de Suelo, que els canvis introduïts no suposen una modificació substancial, per
tant, s’informa favorablement la tramitació de l’aprovació provisional de la Modificació
puntual de les Normes Urbanístiques del Pla general metropolità a l’àmbit del terme
municipal de Badalona.”
Així mateix, en data 13 de maig de 2014 el Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme ha
emès informe favorable l’aprovació inicial de la proposta presentada, amb la conformitat de
la Secretaria General, que es transcriu literalment a continuació:
“PROPOSTA PRESENTADA
Per part del Departament de Planejament Urbanístic de l’Àrea d’Urbanisme i Territori s’ha
redactat la Memòria de la Modificació puntual d’alguns articles de les Normes Urbanístiques
del Pla General Metropolità a l’àmbit del municipi de Badalona.
Respecte l’objectiu de la proposta presentada, la Cap del Departament de Planejament
Urbanístic ha emès un informe en data 10 de març de 2014, en virtut del qual posa de
manifest que l’objecte de la proposta presentada és modificar alguns articles de les Normes
Urbanístiques per establir criteris de coherència en la concessió de llicències que
comunament es sol·liciten i la regulació establerta no permet la seva resolució satisfactòria,
convertint-se moltes vegades en denegacions que aboquen al sol·licitant a una pèrdua dels
seu potencial valor del seu patrimoni i en una desconfiança en el servei que ofereix
l’administració local.
En concret s’introdueixen canvis als articles 222, 311.4, 129.5, 350.4, 71.6, 356.2, 357.2,
238.3, 226.3, que fan referència a obres rehabilitació en edificis existents, regulació de
l’agrupació d’empreses en edificis existents, ampliació d’usos per l’índex de complementari
zonal de les zones 14b, les condicions per als índexs d’edificabilitat brut i complementari
zonal de les zones 14b, l’alçada reguladora en vials i els usos en plantes soterrani que
tenen consideració de planta baixa.
En sessió de 25 de març de 2014 el Ple de l’Ajuntament va aprovar amb caràcter inicial la
modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla general metropolità a l’àmbit de
Badalona.
Mitjançant l’acord plenari d’aprovació inicial es va disposar l’obertura el termini d’un mes
d’informació pública de l’instrument d’ordenació urbanística, convocat mitjançant edicte
publicat el 7 d’abril al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al diari Periódico, al
Tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament.
Durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions.
En data 8 de maig de 2014 el Departament de Planejament Urbanístic ha emès un informe
mitjançant el qual s’informa favorablement la proposta, per tal que es prossegueixi la
tramitació de l’expedient. A les conclusions del citat informe es posa de manifest que a
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l’apartat 4 de la memòria s’han introduït correccions de sintaxi que no suposen cap
modificació substancial del document.
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 del Pla General metropolità d’iniciativa pública es formula i tramita per
aquesta Corporació municipal a l’empara de l’article 96, en concordança amb l’article 76.2
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya del 2010, modificat per la Llei 3/2012,
en endavant TRLUC.
A l’expedient administratiu 6/D 3-14 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic hi
consten les determinacions establertes per l’article 59 del TRLUC.
PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL I RATIFICACIÓ DEL TEXT DEL
CONVENI
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui aprovada amb
caràcter provisional pel Ple Municipal, en virtut de la facultat que li atribueix l'article 22.2.c)
de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 52.2 c)
del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat per DL
2/2003, de 28 d’abril, acord que, conforme l’apartat II) de l’article 47.2 de la LRBRL i
l’apartat k) de l’article 114.3 del TRLMRLC, requereix que sigui adoptat amb el vot favorable
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
Atès que aquesta aprovació requereix un quòrum de votació especial, s’ha emès l’informe
preceptiu, favorable, per part de la Secretaria General, de conformitat amb l’article 179 del
Text Refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003.
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el senyor
alcalde, a proposta de la gerència de l’Àmbit de Territori, proposi al Ple de l’Ajuntament
l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional la modificació puntual de les Normes
Urbanístiques del Pla General Metropolità a l’àmbit del municipi de Badalona, amb el ben
entès que a l’apartat 4 de la memòria s’han introduït correccions de sintaxi que no suposen
cap modificació substancial del document. Aquesta actuació urbanística es promou 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, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost.
SEGON.- Donar trasllat de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona per tal d’assolir l’aprovació definitiva, d’acord amb l’article 78 del
TRLUC.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 17, 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.
9 Proposicions urgents.
No se’n va presentar cap.
10 TORN OBERT DE PARAULES
SENYOR ALCALDE: Hi ha una paraula, la senyora Aïda Cano Medina com a representant
de la Comunitat educativa Baldiri Reixac. Assumpte: reclamar el manteniment de l’aula de
P3 la construcció d’un ascensor. Aquí hi ha una moció relacionada amb aquest tema. Jo
abans de donar-li la paraula, es pot acostar, però abans de donar-li la paraula llegiríem la
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part dispositiva de la moció. La moció la presenten els grups del PP, PSC, ICV-EUiA, és
correcte això? Val, doncs llegim els acords i després vostè té la paraula.
AP-2014/2892 Moció presentada pels grups municipals del PP, PSC i ICV-EUiA, a
proposta de la comunitat educativa de l'Escola Baldiri Reixac, per tal d'instar a la
Generalitat de Catalunya a mantenir l'oferta de dos grups de P3 de cara al curs
vinent.
Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha decidit eliminar
respecte el curs passat una línia de P3 a l’Escola Baldiri Reixac amb el desacord de la
comunitat educativa i l’Ajuntament de Badalona.
Atès que el Consell Escolar Municipal en sessió plenària va acordar per amplia majoria dels
seus membres traslladar al Ple Municipal i a la Generalitat de Catalunya el rebuig del
plenari a un increment de ràtio en qualsevol dels centres educatius de Badalona sostinguts
amb fons públics, i alhora el rebuig al tancament d’aules en els centres educatius de
titularitat pública.
Atès que l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Badalona ha transmès en reiterades
vegades al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en el si de la
Comissió de Garanties d’Escolarització i a la Taula Mixta de Planificació Educativa la
necessitat de places a l’Escola Baldiri Reixac per les característiques de la zona.
Atès que existeixen clares possibilitats de que es puguin produir inscripcions de nous
d’alumnes en matrícula viva durant el curs 2014 – 2015, com ha succeït en cursos
anteriors, i que aquest fet referma la necessitat d’un segon grup de P3 a l’Escola.
Atès que l’Escola Baldiri Reixac es un dels centres educatius de la ciutat que encara no
estan adaptats i lliure de barreres arquitectòniques per l’antiguitat de l’edifici i la falta
d’inversió per part de la Generalitat al llarg dels anys.
Atès que a l’Escola existeixen dos casos d’alumnes escolaritzats amb mobilitat reduïda que
necessiten la eliminació de barreres arquitectòniques i la instal·lació d’un ascensor
Atès que hi ha un projecte compromès de rehabilitació i ampliació de serveis de l’Escola
Baldiri Reixac valorat en 791.797, 20 euros i aprovat per acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya el 16 de desembre de 2009.
ACORDS
1.- Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a mantenir l’oferta
de dos grups de P3 del curs 2013 – 2014 de cara al curs vinent.
2.- Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a concretar una
data d’inici de les obres previstes de rehabilitació i ampliació de serveis de l’Escola Baldiri
Reixac i que estan acordades al Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya.
3.- Instar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a explorar totes les
possibilitats per fer una actuació provisional de forma coordinada amb l’Ajuntament de
Badalona per solucionar els problemes de barreres arquitectòniques de cara al curs 2014 2015.
4.- Comunicar els acords d’aquesta moció al Consell Escolar de l’Escola Baldiri Reixac, al
Consell Escolar Municipal, a FAMPAS Badalona i al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Doncs la senyora Cano té la paraula. Li recordo que té cinc
minuts i després tindrà una rèplica si ho creu convenient. Endavant.
AP-2014/2893 PARAULA: Senyora Aïda Cano Medina, com a representant de la
Comunitat Educativa Baldiri Reixac. ASSUMPTE: Reclamar el manteniment de l'aula
de P3 i la construcció de l'ascensor.
SENYORA CANO: D’acord. En primer lloc, bona tarda a tots i manifestar que, evidentment,
com a mare del Baldiri i mestra de Badalona que estem d’acord a favor d’aquesta moció,
però també volem manifestar que ens sembla un primer pas fer aquesta moció, però
demanem que l’Ajuntament de Badalona no només passi aquesta moció sinó que el que
volem és que es facin propostes que el que potenciïn és l’escola pública, perquè en aquest
moment és el Baldiri, que és una escola que ha patit moltes transformacions, no se si ho
coneixeu. El Baldiri al 2006 té un acord pel qual s’havia de fer una reforma molt gran, al
2010 més o menys això es va deixar perquè havia de ser una escola-institut, després va
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deixar de ser una escola-institut i en aquest moment el Baldiri està en un llimbs on no és ni
una cosa ni una altre i on una cosa tan senzilla com un ascensor ha estat tres anys
endarrerit i ara ha sortit gràcies tota la pressió pública que s’està fent, una cosa tan bàsica.
El que volem és que l’ajuntament es pronunciï, no nomes amb una moció, sinó amb un pla
que digui que no és que no volem que tanquin el P3 del Baldiri, sinó que no volem que
tanquin cap P3 i el raonament és molt clar perquè la Generalitat sempre ens dóna
raonaments numèrics, sí és possible que la natalitat hagi baixat, i això jo no ho puc rebatre,
però el que és cert és que Badalona és una ciutat que té moltes necessitats, que els nens
que tenim a les nostres aules tenen unes necessitats socials, lingüístiques i econòmiques
que no poden ser ateses tan bé en un grup de vint-i-cinc, és a dir, que si en comptes d’un
grup de vint-i-cinc en tenim un grup de vint-i-tres o tenim un grup de vint és ideal si el que
volem és potenciar l’escola pública. El que sí que tindran com a dades és que els Serveis
Socials de Badalona, els treballadors estan desbordats. Quan vénen a la meva escola i em
diuen, perdona, és que tinc tres-cents casos, un treballador social porta tres-cents casos de
tota Badalona. Quan derivem nens al CSMIJ que és el Centre de Salut Mental Infantil i
Juvenil, tenen una cua increïble, van derivar un nen fa molts mesos i l’atendran al
setembre. Quan demanem qualsevol ajuda de logopèdia, de qualsevol ajuda que
necessitem, gairebé no hi ha beques per enviar aquests nens. Totes aquestes necessitats
hi són i la meva pregunta és, des de l’Ajuntament, què es pensa fer? Quina és la política
educativa que volem? Volem continuar amb unes ràtios de vint-i-cinc potenciant l’escola
concertada, perquè també sabem que tenim escoles concertades a Badalona que tenen
moltes línies i que potser fins i tot no cobreixen i aquestes no es detallen, sempre retallem a
l’escola pública i, veuran, a l’escola pública el que rebem són els nens que tenen una
necessitat més gran, i el que hem de garantir és el dret de tots aquests ciutadans quan
estem retallant en educació i, en aquest cas, imagineu-vos que estem debatent per un
mestre que al Baldiri ja hi és. O sigui, tenim un mestre al Baldiri, un mestre o mestre i mig
que serà retallat. Estem demanant un mestre que ja hi és perquè es pugui mantenir, com a
mínim, la qualitat que tenim. No trobem el sentit d’aquestes retallades. Llavors, el que
volem és que es prioritzi la concertada i a més també els hi demanem, que ara han sortit
les escoles d’alta complexitat, que són escoles que sabem que seran dotades amb més
recursos, el Baldiri és una escola que curiosament està envoltada d’escoles d’alta
complexitat, totes les del voltant, i el Baldiri, no. Per què el Baldiri no és una escola d’alta
complexitat si tot el seu barri i tot el seu entorn ho és? Som una escola que ens sentim
maltractats, perquè se’n retira un P3, ens ha costat molt d’aconseguir un ascensor i si no
lluitem no hi seria, no som una escola d’alta complexitat, per tant, no tindrem majors
recursos i tot això està atacant la qualitat dels nostres nens. A més, és una escola que ara
mateix té trenta-quatre matrícules però que sabem, perquè ha passat sempre, que tindrem
matrícula viva, vol dir que els nens s’aniran matriculant i s’aniran apuntant de manera
contínua. Llavors, doncs això, el que demanem és un compromís més gran dels
representants polítics, no només del Partit Popular, sinó de tots els que estan aquí perquè,
mani qui mani a l’Ajuntament, defensem l’escola pública i què expressem en un compromís,
que no només sigui la moció d’avui que està molt bé i que queda molt bé i que és molt fàcil
d’apuntar-se, sinó que sigui que la propera vegada que la Generalitat ens vingui amb una
retallada a Badalona, què dirà l’Ajuntament? Doncs el que hem de dir és no, no tancarem el
Baldiri, ni l’Ítaca, ni Pere de Tera, ni el Pau Picasso ni cap. És que l’Ajuntament de
Badalona es posicioni i digui no, no tancarem cap escola. El que volem és un compromís,
és això.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Doncs moltes gràcies. Ha estat molt exacta amb el temps.
Més intervencions pel regidor d’Ensenyament.
SENYOR FERNÁNDEZ: Gràcies alcalde. Totalment d’acord amb la intervenció d’Aïda i
totalment d’acord també amb la moció que hem presentat quasi tots els grups polítics, una
moció que sorgeix de l’acord, d’un text acordat, i per tant, en el qual quasi tots estem
d’acord. Nosaltres ja a l’abril ens vam manifestar en contra, juntament amb el Consell
Escolar Municipal, se li va enviar una carta a la Consellera en la qual demanàvem
explícitament que no permetríem o que no estaríem d’acord en cap cas en l’eliminació de
línies de P3 i en l’augment de ràtios en l’escola concertada. Això és un escrit que ja se li va
enviar a l’abril a la Conselleria d’Ensenyament per a manifestar el nostre desacord en quant
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a la planificació educativa que s’havia fet, encara que la Generalitat, em tot moment, va
assegurar que era una planificació flexible, però hem vist que en alguns casos ha estat
flexible i en el cas del Baldiri Reixac no ha pogut ser flexible perquè ha sortit una línia i no
volen, no volen augmentar una segona línia que des del nostre punt de vista no només
polític, sinó també tècnic, és absolutament necessària, sobretot perquè sabem, per
l’experiència d’haver fet matriculacions en anys anteriors a aquesta escola, que es produeix
matrícula viva, i sobretot perquè tenim una escola, justament al costat, que és l’Antonio
Botey, de dues línies que té setze places, setze alumnes que no han pogut obtenir plaça a
aquesta escola. Per tant, tenim setze persones que no podran anar al Botey i tenim la
incògnita d’on podran anar aquests nens. Per tant, sabem que numèricament tampoc
aquesta explicació es sosté perquè encara que puguem dir que hi ha vacants en el conjunt
de la ciutat, jo crec que hem de vetllar, les administracions públiques, perquè en el cas de
les sol·licituds dels ciutadans siguin ben ateses i no enviar aquests nens de l’Antoni Botey a
col·legis que els hi quedi molt lluny de casa. Sobre el tema de l’ascensor és una batalla que
s’ha guanyat, que ha costat guanyar, que ha costat que l’ajuntament s’hagi hagut d’oferir
per atendre una reivindicació que no és de la seva competència. Aquest ajuntament porta
duent a una llista molt llarga a la Generalitat durant tres anys d’actuacions d’obres que
s’han de fer a les escoles i molt poques, per no dir cap, han estat ateses, i no ha estat fins
que aquest Ajuntament ha posat sobre la taula el seu oferiment econòmic i tècnic per a
resoldre aquesta demanda, no ha estat fins a aquest moment en el que ja veiem una
solució. Per tant, jo crec que aquí també és important demanar la col·laboració de tots els
grups municipals, demanar aquest acord que fins ara s’està produint, jo convido a altres
grups municipals a que s’uneixin a aquesta moció, perquè al final no deixa de ser una
reivindicació justa per a l’escola i justa per a la comunitat educativa d’aquesta ciutat.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Bé, nosaltres donem suport a aquesta moció, presentem aquesta
moció conjuntament amb els altres dos grups municipals perquè realment estem
absolutament convençuts de què és important de què hi hagi un posicionament d’aquest
Ple, si pot ser unànime, en defensa de les propostes concretes que van en aquesta moció,
com són: la construcció del necessari ascensor, de l’ascensor compromès des de fa tres
anys per l’escola Baldiri Reixac, un ascensor que ha de permetre l’escolarització amb
normalitat de les persones, dels nens i nenes que tenen problemes de mobilitat reduïda o
de forma permanent, o de forma sobrevinguda, com pot ser el cas, i en concret, el cas del
Baldiri Reixac que en aquests moments afecta ja a dues nenes que, si no hi fos aquest
ascensor el curs vinent tindrien greus dificultats per poder ser escolaritzades de forma
normal, per tant, és imprescindible. Lamentem moltísim que hagi fet falta una mobilització
de la comunitat educativa de l’escola i de tot Badalona per poder aconseguir aquest
compromís i aquesta implicació per part de l’ajuntament i la resposta del govern de la
Generalitat que també volem dir, insistim avui, oficialment l’únic que sabem, a part de les
declaracions que ens ha fet ara aquí, en aquest ple, el senyor regidor, era una nota de
premsa de la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat i del govern del Partit Popular de
Badalona. Aquesta era la informació oficial que hi ha sobre la construcció de l’ascensor. Per
tant, esperem que aquest sigui un compromís ferm i que al setembre hi pugui haver aquest
ascensor posat en marxa i que permeti solucionar les necessitats que hi ha a l’escola. El
segon aspecte és del P3. El P3 que afecta en aquest cas al Baldiri i Reixac, però forma
part, com deia la senyora Cano quan ha intervingut, no només és el problema d’una escola,
sinó que és un problema del model d’educació de la ciutat. És una aposta clara per un
model que per nosaltres és el que l’administració pública, sigui quina sigui, ha d’apostar i ha
de posar mans i mànigues perquè sigui un model de qualitat com és el de l’escola pública.
Van començar fa cosa d’un mes aproximadament, es va començar amb l’anunci de què hi
havia l’escola Pau Picasso que perdia un P3 i va haver-hi unes mobilitzacions i aquell P3 no
es va perdre, s’ha mantingut. Després va haver el cas del Pere de Tera que també, el
mateix, es va anunciar que es perdia un P3, de moment s’ha recuperat i es manté aquest
P3 i queda el Baldiri i Reixac que curiosament, per les declaracions que es van fer al seu
moment per part dels responsables polítics d’Ajuntament i Generalitat, era què precisament
el del Baldiri i Reixac és el que tenia menys raó de perdre’s, si és que algú en podia tenir
alguna de justificació. Doncs bé, aquest que era el menys justificat de perdre’s és el que en
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aquests moments, sinó és per la mobilització de la població de Badalona i per l’acció dels
grups que estem aquí en el Ple i els grups del Parlament, doncs podem dir que en aquests
moments està molt difícil de què es pugui recuperar, es pugui mantenir. Per tant, crec que
el que estem fent avui, i que espero que ho puguem fer tots els grups, tot l’Ajuntament en
Ple, és demanar la rectificació al govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la
supressió l’eliminació d’aquest línia de P3 i demanar, i assumeixo també el compromís que
ens demanava la senyora Aïda Cano que, no només en aquest cas, sinó que en futurs
casos que ens puguin aparèixer, el govern de la ciutat de Badalona, el Ple de l’Ajuntament,
govern i oposició, estiguem sempre del costat de la defensa de l’escola pública i per tant,
no acceptem retallades d’aquest tipus, més tenint en compte de la zona que estem parlant,
una zona amb especials dificultats, una zona a on és molt ben vinguda una reducció de les
ràtios de manera que si en lloc de vint-i-cinc alumnes hi ha vint-i-quatre millor i si en lloc de
vint-i-quatre n’hi ha vint-i-tres millor i si n’hi ha menys millor perquè les necessitats són
moltes, el professorat de suport està sent retallat també, i per tant és molt important, al
contrari, hem d’apostar per una disminució de la ràtio que segur que va en benefici de la
qualitat de l’educació, va en benefici dels nens i nenes i va en benefici del model d’escola
que defensem.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, alguna paraula més? Senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Si entenc per posicionar el nostre grup en aquesta moció a la qual en
principi no ens vam adherir perquè volíem esperar els esdeveniments, volíem esperar com
anaven les converses que l’Ajuntament, les persones que ens hem interessat per aquesta
qüestió i el propi departament anaven tenint, creiem que teníem un marge fins el 30 de
maig, en què, si no m’equivoco hi ha una reunió encara, entre les parts per arribar a
solucions i acords, teníem marge fins el 30 de maig per no precipitar una moció i per deixar
espai al diàleg que hem sembla que, com deia en Carles Sagués, ha existit, perquè sinó, no
hagués passat que tot els desajustos que hi poden haver-hi hagut en quant a l’oferta de
cursos de P3 i configuració de grups de P3 a les escoles de la zona I, si no hagués hagut
aquest diàleg, tot això no s’hagués pogut anar resolent. I de fet s’ha anat resolent en tots
els casos, en el cas del Pau Picasso, en el cas del Pere de Tera, en el cas del Rafael
Alberti, per tant, em sembla que hi ha una voluntat d’anar resolen les coses des d’una
perspectiva de planificació i des d’una perspectiva tècnica. Com que el regidor
d’Ensenyament ha fet una intervenció que una mica intentava traspassar la responsabilitat
de tot això només a la Generalitat, dient que ell ja havia fet una llista de greuges que han
anat portant reiteradament, jo no li vull recordar totes les vegades que des d’aquest grup
municipal hem acompanyat a l’Ajuntament a intentar resoldre coses amb la Generalitat,
però sí que em sembla que la intervenció del regidor ha estat un punt deslleial, perquè jo
ara mateix podria retreure, i crec que en raó, li podria retreure al govern municipal que s’ha
ocupat d’aquests temes tard i malament, perquè si se n’hagués cuidat abans o si tingués la
capacitat política d’interlocució que es demana, doncs probablement coses que després
han resultat relativament senzilles d’encaixar com el Pere de Tera o el Pau Picasso,
probablement si aquest govern se n’hagués ocupat des del primer dia, s’haurien pogut
resoldre des de l’inici. Sembla que no se’n deu haver ocupat prou quan tenim problema rere
problema que certament es van mirant de resoldre. Jo no sé que passarà amb aquest
segon grup del Baldiri, el que sí sé és que en l’oferta en va sortir un sol de grup, i que els
pares de la Zona I sabien que sortia només un grup i que l’Ajuntament sabia que només
sortia un grup. I també sé que hi ha més oferta que demanda. I també ser que hi ha un grup
més, fruit de l’acord pel Pere de Tera, dels que n’hi havia l’any passat d’oferta de P3 en el
conjunt de Badalona i que, per tant, hi ha vacants, hi ha avui vacants. Vol dir això que
nosaltres en neguem en rodó a que existeixi o s’articuli un nou grup de P3 al Baldiri? No,
nosaltres si es pot fer i és el millor pels pares, i és el millor per la comunitat educativa
nosaltres avui votem a favor i demà al Parlament a una reunió també ens hi mostrarem a
favor de què la Generalitat vagi per aquí, però també hem de ser una mica conscients de
què amb més oferta i menys demanda, la lògica de les coses et condueix a pensar que
poden haver-hi menys grups, malgrat això n’hi haurà un de més. I si parlem de ràtios, les
ràtios que nosaltres coneixem avui de nens de P3 escolaritzats a la Zona I, al curs 20132014 va ser de 24,5, durant els cursos la mitjana entre el 2003 i el 2011 va ser de 23,8 i pel
2014-2015 la ràtio és de 23,4, la més baixa des de fa molts anys, 23,4. Malgrat això es
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demana un nou grup? Parlem-ne. Hi ha d’haver dos grups al Baldiri? Parlem-ne. Nosaltres
insistirem perquè hi siguin. Nosaltres no volem posar en qüestió la continuïtat del Baldiri
perquè si una cosa se’ns ha dit des del departament respecte aquesta escola és que és
absolutament essencial i necessària pel barri de Llefià i què ha d’entrar en la prioritat
màxima, quan es pugui és clar, perquè abans hem d’arreglar moltes coses, però quan es
pugui ha d’entrar en la prioritat de fer efectiu aquella inversió del milió d’euros per refer-lo i
mentrestant, nosaltres hem de mirar de trobar les millors solucions possibles i les que
tinguin més lògica. Jo crec que això s’ha fet amb el Pau Picasso, s’ha fet amb el Pere de
Tera, hi ha bona voluntat per fer-lo també en el cas que ens ocupa. Jo demanaria que
continués el diàleg, que continués l’activació de la gent de l’escola, l’activació en positiu per
arribar a una solució. Nosaltres volem que s’hi arribi, volem que s’hi arribi, però també
volem posar sobre la taula dades que puguin servir una mica per la reflexió col·lectiva. I dit
això mostrar la meva satisfacció perquè s’hagi arribat a un acord amb la qüestió de
l’ascensor, crec que l’Ajuntament fa bé de cofinançar aquest ascensor, podríem entrar en la
dinàmica de perquè la Generalitat està com està, jo crec que ens ho podem estalviar
perquè serà un concert de retrets entre nosaltres i el govern actual i els governs anteriors, i
jo crec que la gent el que pretén o el que espera de nosaltres és que els hi donem
solucions, no tenim ganes de desenterrar res ni d’obrir cap armari ni cap calaix, simplement
ens alegrem de què l’Ajuntament hagi tingut la capacitat d’arribar amb un acord amb la
Generalitat per cofinançar aquest ascensor i ens comprometem a seguir treballant, avui
votant a favor d’aquesta moció, però cada dia, des de fa uns quants dies, diumenge jo
mateix amb la Consellera directament, avui, jo mateix amb la Delegada Territorial,
diumenge de l’altra setmana amb el Director General, és a dir, en la mesura del possible i
de les nostres possibilitats d’interlocució seguir treballant en aquesta direcció sabent,
doncs, que hi ha coses que de vegades poden ser i hi ha coses que a vegades no poden
ser, però en tot cas, jo agraeixo, de veritat, l’actitud del govern de l’Ajuntament de Badalona
per resoldre aquestes qüestions i m’evito retrets. També agraeixo l’actitud de la resta de
grups de l’oposició i de l’AMPA i demanaria que en aquest tema poguéssim anar junts més
enllà del partidisme que de vegades posem en alguns dels temes de ciutat. Gràcies.
SENYOR RIERA: Gràcies senyor Falcó. Té la paraula el Grup Socialista. Senyor Aniceto.
SENYOR RAMÍREZ: Sí, bona tarda. Bé, no serem nosaltres els que defensem el paper del
Partit Popular en educació, però sí que hem de dir també que en aquests casos hem
treballat plegats diferents grups. Vostè també va estar present en l’assemblea que es va
celebrar al Baldiri i quan parlem de la conservació d’una línia més al Baldiri, no és una línia
més, senyor Falcó, és que hi havia dos línies, llavors no es tracta de donar cap línia al
Baldiri, sinó que es tracta de què el Baldiri tingui la línia que necessita, perquè si és una
escola de prioritat 1 la bona voluntat per part de la Generalitat vindria per no plantejar res
d’aquest tipus que és treure una línia al Baldiri i Reixac, o treure una línia al Pau Picasso,
que si el Baldiri és d’una prioritat 1, Pau Picasso és d’una prioritat 1+1 i Pere de Tera
exactament igual. Llavors, el que sí hem notat nosaltres com a grup socialista a la ciutat és
que hi ha un cert interès per part de la Generalitat de Catalunya per tancar una línia dintre
de Badalona. Sí que és certs que vostès han estat intervenint a mesura que la resta de
grups polítics anàvem intervenint, sí que és cert també, el que vostè ha dit, de què van
celebrar un Consell Escolar Municipal i què no només el Partit Popular, sinó nosaltres, i jo
això ho vaig dir a l’assemblea, perquè fins i tot jo no em vaig adonar de què li faltava una
línia al Baldiri, per tant, la responsabilitat, i no seré jo qui defensi al Partit Popular, no és
només de la ciutat, sinó que la responsabilitat és d’aquell qui li treu la línia, i senyors, aquell
que li treu la línia és la senyora Irene Rigau i el seu equip. D’entrada és la senyora Irene
Rigau i el seu equip. A partir d’aquí, l’Ajuntament de Badalona ha fallat, perfecte. L’escola
també s’ha despertat tard, amb tots els respecte a la senyora Aïda, però també ho sabem
perquè ho hem parlat alguna vegada amb l’AMPA, en algun moment, també, Tots hem
badat molt possiblement, molt possiblement. Sí que és cert que el problema ja ve de lluny,
sí que és cert que el problema ja ve de lluny, però en aquest sentit, la responsabilitat no és
només dels grups que estem aquí representants a l’Ajuntament de Badalona, la
responsabilitat, i molt directa, és d’aquell que els hi treu la línia, d’acord? A nosaltres ens
preocupa, sobretot, aquest interès per part de la Generalitat de tancar una línia d’escola
pública dintre la ciutat, perquè ho ha intentat amb el Pau Picasso en primer lloc, després ho
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ha intentat amb el Pere de Tera, i quan van veure que ni el Pere de Tera ni el Pau Picasso,
van anar directament al Baldiri i Reixac i aquest és un problema greu, aquest és un
problema greu, d’acord? Nosaltres hem parlat molt directament i ens hem coordinat, tant el
Partit Popular com amb Iniciativa. Vostès van venir el dia de l’assemblea, senyor Falcó. Jo
no dic que no treballin per la ciutat, que sí que ho fan, i vostè té una representació molt
important al Parlament de Catalunya i podria aconseguir recuperar aquesta línia, molt més
ràpid. No es tindria perquè esperar al dia 30 de maig. No fa falta, no fa falta esperar-nos al
30 de maig. Jo també agraeixo que vostès es sumin ara, el seu partit i Convergència i Unió,
es sumi ara a aquesta moció i l’aprovem tots. El Partit Socialista el divendres passat va
presentar una proposta de resolució a través de la seva diputada Rocio Martinez Sampera i
Núria Parlon que la va entrar al Parlament, que es va parlar amb diferents grups per entrarla tots conjuntament per defensar aquesta línia, d’acord? Anem tots plegats, doncs anem
tots plegats, però des del principi, I evitem, evitem tancar línies o intentar tancar alguna línia
pública a la ciutat. Un anys més, demanem un any més, i aquí sí que demano al Partit
Popular que és qui governa, la convocatòria del Consell Escolar Municipal amb caràcter
d’urgència una vegada finalitzada el curs escolar 2013-2014 per fer un monogràfic sobre el
tema aquest perquè a mi m’ha semblat perfecta la intervenció de la senyora Aïda en aquest
sentit. Ho ens posem les piles, tots, en matèria d’educació pública, concertada i tot el que hi
hagi, formació professional, estudis postobligatoris, P3, beques menjadors o ens posem
tots d’acord o això se’ns en va en orris, perquè la situació no ho aguanta més, la situació no
ho aguanta més, d’acord? Per tant, responsabilitat de tots, nosaltres intentarem fer el millor
possible la nostra tasca, vostès pel que veig, ja la fan perfectament i llavors es tracta de
tirar cap endavant. Moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, la senyora Cano, tindria ara una segona intervenció.
SENYORA CANO: Bé, en primer lloc dir que el fet que al Pere de Tera no se li hagi tancat
la línia, ni al Pau Picasso i què ara tinguem l’ascensor, desafortunadament no és mèrit
d’alguna cosa que ha començat a l’Ajuntament, és mèrit de totes les persones que estan
allà fora que han començat a fer soroll i a dir: “no és això el que volem”, i després
l’Ajuntament ha recollit, que ja era hora, aquesta demanda i l’ha fet serva, però que l’inici,
les medalles, les medalles són pels que estan al carrer, pels que lluiten cada dia, pels qui
estan treballant perquè l’escola pública tiri endavant. I que està molt bé que l’agafin, que ja
era hora que agafin, i tots els partits polítics, vull dir. Del que estem cansats els ciutadans
és de les baralles entre vosaltres, el que volem i el que us demanem és que prengueu
mesures. En segon lloc, contestar per al·lusions a què van reaccionar tard. Sí que se’ns va
donar una línia, és cert, al Baldiri, però és que dues setmanes després se’ns va dir que se li
retornava. Vull dir que si se’ns va dir que se’n retornava, se’ns retornava, i en una setmana
es va tornar a dir que no. Això, a mi, aquesta política educativa em sembla un despropòsit
perquè la sensació és que ara Pau Picasso, ara Pere de Tera, ara Baldiri si, ara Baldiri no.
Jo no li veig cap coherència política. I també s’ha parlat molt de números. Disculpin però no
som números, els nens que tenim a les nostres escoles no són números. El meu fill no és
un número i la meva filla tampoc. Si, es poden baixar les ràtios, perquè de fet, si ja tenim
trenta-quatre nens matriculats, que ja són disset per aula, a la que s’apuntin uns quants ja
pugem a més de vint. No entenc com es justifica que es tanqui el Baldiri, i més en una zona
on, com ja s’ha explicat, les necessitats educatives són tan grans. Els números no
justifiquen que es tanqui una escola en una zona on la demanda i la necessitat de reforços
és enorme. O sigui, en comptes –no estem demanant augmentar- estem demanant
mantenir una línia que ja hi és i què és molt necessària, per tant, sí està bé parlar de
números, parlem de vacants, doncs baixem les ràtios. Al Baldiri tindrà més de vint nens per
classe i ho sabem, perquè de fet al mes de maig a P3 s’han apuntat més nens. I això és el
que volem, és el que demanem, ser tractats com a ciutadans, que tenim una força i poder
demanar a vosaltres, que esteu aquí amb el nostre vot, la responsabilitat, que no és a
l’inrevés, que teniu tota la força per demanar el que vulgueu, que no us podeu escudar ni
en paraules, ni en mentides, ni en pactes. Si de veritat voleu lluitar per l’escola pública el
que us demanem és concreció, és que ens digueu què és el que fareu i que ho feu i que
deixeu de discutir.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Hi ha un segon torn. Començaríem pel regidor.
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SENYOR FERNÁNDEZ: Sí. Absolutament d’acord amb l’Aïda. Jo crec que avui donem
exemple d’això que ha comentat, avui ens hem posat tots d’acord i portem una moció
unitària i defensem un mateix criteri davant de la Generalitat de Catalunya, de forma
conjunta i per això, jo crec que avui hem donat exemple i la comunitat educativa pot estar
satisfeta d’aquesta posició. Jo sé senyor Falcó que vostè fa una feina i contínuament en
aquest ple se li ha agraït, des del govern, jo mateix li he agraït moltes vegades la feina que
fa quan li demanem que gestioni alguna cosa amb la Generalitat. Ara sí, jo li demano que
no taqui l’incompliment manifest de l’administració de la Generalitat de Catalunya en quant
a temes d’educació a aquesta ciutat. Portem tres anys, tres anys, demanant aquest
ascensor, i portem tres anys demanant altres actuacions i aquestes actuacions si han
caigut de la llista, si han caigut de la llista és perquè les ha fet l’Ajuntament i la Generalitat
de Catalunya s’ha posat les piles en el moment en què l’Ajuntament s’ha tocat la butxaca
per posar-hi diners en aquest actuació. Si l’Ajuntament no arriba a oferir la seva disposició a
cofinançar aquesta actuació estaríem en la mateixa situació que fa una setmana. Per tant,
jo li agraeixo les seves gestions, i ja sap que se li ha agraït moltes vegades aquestes
gestions, però li demano que no tapi a la Generalitat en el seu incompliment repetit i
manifest durant aquests tres anys de govern.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Alguna paraula més, senyor Sagués. Siguem breus.
SENYOR SAGUÉS: Sí, avia’m jo en la meva intervenció anterior ja he procurat no fer crítica
directa ni al govern del Partit Popular ni al govern de Convergència ni dir qui té més
responsabilitat i qui s’ha mogut tard ni qui ha anat més de pressa. Em sembla que no és el
que toca ni és el que ens demanen. El que ens demanen són solucions, ens demanen
solucions. El senyor Falcó parlava també de a veure si som capaços de trobar una solució
ha dit. Intentem-lo, posem tot el que estigui a les nostres mans i fem que tothom faci el que
ha de fer. Però en aquest cas no ens hem d’enganyar, per nosaltres, pel nostre grup, per
Iniciativa-Esquerra Unida, en aquest cas que tenim avui aquí sobre la taula, només hi ha
una de solució que acceptarem, que és que no es perdi la línia de P3, per tant, no hi ha
termes mitjos. Per nosaltres és l’ascensor al setembre en funcionament i al setembre també
la segona línia de P3, que no es perdi. I el fet de què hagués sortit com a oferta una sola
línia, això és decisió de qui sigui, però el que no es pot posar en el mateix sac la
responsabilitat que pugui tenir ni la Conselleria d’Ensenyament, ni el govern municipal
comparar-lo amb la responsabilitat que pugui tenir, que no en té cap, l’associació de pares i
mares d’una escola, que prou feina tenen amb la col·laboració que fan, amb la dedicació
que tenen, com per estar amb aquests temes a sobre i quina capacitat de decisió tenen? no
en tenen cap. L’únic que poden fer és davant de situacions que creuen injustes és
mobilitzar-se i queixar-se. És la única cosa que té de capacitat una associació de pares i
mares, per tant, no ho posem tot en el mateix sac, no repartim responsabilitats com si
estiguéssim tots en el mateix nivell. I per acabar, per acabar una altra cosa. Per què això
del dia 30? Aquesta resposta del dia 30, què ha de passar entre avui i el 30? Perquè la
Generalitat, el Govern de Catalunya, la responsable d’Ensenyament de Catalunya el dia 30
puguin dir, bé, doncs recuperem la línia de P3. Què ha de passar entre avui i el dia 30?
Què ha hagut de passar des de què vam començar a demanar que volíem les dues línies
fins el dia 30, no ho entenc. Jo no crec que hi hagi cap element nou que pugui aparèixer
entre avui dia 27 i el dia 30 de maig com perquè el govern de la Generalitat pugui prendre
una decisió en un sentit o en un altre diferent que li afecti. Està molt clar, jo crec que aquí
s’ha dit, la intervenció que ha fet la senyora Aïda Cano em sembla que ho ha deixat tot
claríssim, però a més a més, tots els que estem aquí sabem les peculiaritats d’aquest
centre, sabem el que és la matrícula viva i sabem el que són les experiències d’anys
anteriors on aquest centre s’ha anat omplint, per tant, no sabem, a què ve, primer la
voluntat d’eliminar una línia de P3 i segon, no sé que és el que pot passat aquests dies que
pugui fer que el govern de la Generalitat de Catalunya pugui, en un moment determinat, dir
bé, ho deixem estar, o no, no, ens mantenim tossuts i no rectifiquem, és que no sé que és
en aquest cas...
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués anem concretant.
SENYOR SAGUÉS:... Sí, és súper concret, eh? Per tant, la solució per nosaltres és
ascensor al setembre, dues línies de P3 al setembre i que no entenem que és el que
podem esperar que passi fins el dia30.
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SENYOR ALCALDE: Molt bé. Alguna paraula més? No. Doncs passaríem a la votació.
Entenc que es vota per unanimitat aquesta moció, per tant, jo crec que és una bona notícia
i a seguir treballant tots plegats com aquí s’ha dit, per tant, quedaria aprovada. Passaríem
ja a una altra paraula, el senyor Valentí Mayoral, assumpte, despesa de l’aigua i electricitat
de l’Associació de jubilats del Raval. Té cinc minuts.
Votació moció.
La moció precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
AP-2014/2894 PARAULA. Senyor Valentín Mayoral Lizana. ASSUMPTE: Despeses
d'aigua i electricitat de l'Associació de Jubilats del Raval.
SENYOR MAYORAL: Senyor alcalde, senyores i senyors regidor, bona tarda. Com vostès
sabran, suposo, el casal va romandre tancat al voltant de quaranta dies, i suposo que
també sabran els motius pels quals va ser tancat. La junta anterior que és la que d’alguna
manera estava cobrint o va ser escollida en el casal va dimitir en bloc i es van marxar. Per
què dimiteix aquesta junta i marxen i deixen tot abandonat? Doncs perquè a l’hora de
presentar els comptes, existien tantes irregularitats que vaig haver de posar una demanda
en el jutjat. La demanda va ser admesa a tràmit. I va arribar un moment en què havien de
presentar l’estat de comptes tal i com ho havien reflectit en el pamflet, perquè allò no era un
estat de comptes. Recaptació de socis, tant. I com ho justifica vostè? Quin document aporta
vostè per saber quins són aquests socis? Festes de maig, tant. I les factures que justifiquen
els conceptes? Res. Tant va ser així, que tan els llibres d’actes com tot el que van
presentar estar al jutjat i encara està a l’audiència. Aquest va ser el motiu de què
marxessin. Va estar tancat i el dia 9, sense saber ni com ni per què, van acudir un grup de
persones de l’Ajuntament, suposo que serien enviats per la senyora Montserrat Salgado per
obrir allò. Bé, aquí estan, van començar allà però com que no podien utilitzar els llibres ni
res, van començar a agafar el fitxers que d’alguna manera teníem nosaltres, els socis. Es
van posar allà perquè van dir que allò havia d’estar obert. Val, està obert, i al final de
l’assemblea es presenta una senyoreta que es va identificar com advocada de l’Ajuntament
i em va dir: senyor Mayoral li vaig a demanar un favor, dic, doncs demani-me’l i si està en
les meves mans intentaré. Diu perquè no fem un esforç perquè això d’alguna manera
s’acabi? Doncs per mi està fet. Em dona la mà i em diu, mira, a partir d’ara anem a fer una
cosa, anem a posar el comptador a zero perquè això funcioni amb legalitat i transparència.
Dic fet. Paradoxes del destí que va transcorrent el temps i més enllà de posar-se el
comptador a zero segueix exactament igual, exactament igual, tal és així que el dia 7 li
envio a vostè, senyor alcalde, presti’m atenció, jo sé que vostè és una persona molt
eixerida, però quan li parlo com a ciutadà m’interessa que m’atengui, li presento en el
registre...
SENYOR ALCALDE: Li estic escoltant i li estic entenent, encara que sigui per totes les
vegades que ha vingut.
SENYOR MAYORAL: ... Ja ho sé, ja ho sé, ja li he dit que és una persona eixerida però la
mirada sempre que estigui, en la persona, com a mínim, que li parla. Li vaig presentar un
escrit. Jo sé que l’administració té tres mesos per a respondre’m, jo ho sé, i evidentment
vostè es pot prendre el seu temps. Jo li demanaria per favor que em respongui. Tinc la
sensació de què li volen ficar, sense menjar ni beure, perquè a vostè en això li eximeixo de
tota responsabilitat perquè va tenir vostè un bon detall allà, i això el barri ho sap, quan va
anar allà i va dir que el ball s’acaba, que va enviar la Guàrdia Urbana, però la senyora
Montserrat Salgado diré que no està fent bé la seva feina. Tan és així que li he enviat, em
sembla, s’ho ha portat vostè? val. Veurà vostè que en ell hi ha un acord, i en aquest acord
en el qual el senyor Jurado també va intervenir, perquè d’alguna manera es fes un
seguiment i d’alguna manera allò funcionés amb legalitat i transparència. Però això no es
compleix. Ara, novament, he hagut de posar una altra demanda en el jutjat que ja m’ha
estat acceptada. Ara han hagut de buscar un nou advocat, el senyor Jordi Ballesteros,
paradoxes del destí que m’ho trobo el dijous, i em diu, home, la part contrària Mayoral, dic,
doncs sí, i em diu que a veure si podem arribar a un acord perquè això així no pot ser. Dic
jo estic obert a un acord, el que vull és que allò funcioni amb legalitat i transparència. A mi
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no em serveix que la junta, quan presenta els comptes em presenti uns números sense
presentar-me les factures. A mi no em val que està fent una senyora allà de perruquera que
no està contractada per ningú perquè un senyor president que va haver que era veïna i
amiga seva, un tal Antonio García la portés. Si nosaltres necessitem una perruquera, com
altres tipus de serveis jo m’obro, l’assemblea decideix, la contractem, bé a temps parcial, bé
per jornada continuada o pel que sigui, però que estigui d’alguna manera legalitzada. Allà
no hi ha res. L’Ajuntament diu, no, no, jo haig d’estar aquí, perquè jo tinc... escolti, vostè,
doncs miri, demà vinc jo i munto aquí també una xurreria, i cadascú muntem allà la nostra
paradeta. Això crec que no és correcte. I d’això en certa ocasió ja es va parlar amb
l’advocat de l’Ajuntament el senyor Ricard Brotat, i el senyor Ricard Brotat em va donar la
raó, era advocat de l’Ajuntament, i em donava la raó, gràcies, els quatre advocats que s’han
hagut de marxar.
SENYOR ALCALDE: Senyor Mayoral ha passat ja el temps, té una altra rèplica de dos
minuts i mig.
SENYOR MAYORAL: Tinc un minut, encara.
SENYOR ALCALDE: No, no, ja no, si ho estic aquí controlant.
SENYOR MAYORAL: Ja està bé, fins i tot em controlen fins a l’últim segons.
SENYOR ALCALDE: No, a vostè i a tothom, a tothom.
SENYOR MAYORAL: És que és un tema aspre que a vostès no els hi agrada i cada
vegada que vaig a obrir la boca ja em treuen el cartellet...
SENYOR ALCALDE: No, a vostè i a tothom.
SENYOR MAYORAL: Val, va, tregui’m la targeta vermella com en el futbol i em treuen
d’aquí.
SENYOR ALCALDE: No li trec cap targeta, perquè vostè és un habitual de la casa i per
tant, sap que no li penso treure cap targeta. Va. Paraules? Hi ha alguna paraula? Senyora
Botey.
SENYOR SAGUÉS: Jo només, perdó, que seré molt breu, aquí ens ha passat aquesta acta
amb uns acords i tal i la queixa és que hi ha uns acords signats entre altres per la senyora
Salgado, el senyor Jurado i etc, etc, i què diu que no es compleixen. Això és realment així?
O què és el que està passant. Estaria bé que se’ns expliqués si es va signar i es va fer tot
aquest procediment, com és que després no es compleix o si és que sí, que no sé.
SENYOR ALCALDE: Val. Senyora Botey.
SENYORA BOTEY: Bona tarda a tothom. Jo l’única cosa que li diria al senyor Mayoral, ell
que té tanta passió pel casal del Raval, que tal i com diu el senyor Sagués, a nosaltres
també ens ha presentat aquesta acta, un acta d’acords entre l’Ajuntament i la junta del
casal, jo l’única cosa que li diria al senyor Mayoral, com ja havia dit altres vegades, és que
nosaltres, des del Partit Socialista ens oferim a ajudar en el que calgui perquè hagi una
bona entesa i una bona convivència perquè penso que el més important és que els avis i la
gent gran que vagi al Raval pugui estar en bona harmonia, perquè es suposa que els
casals són això, un espai de convivència, no per anar a patir. Per tant, senyor Mayoral, li
torno a dir el que sempre li he dit, jo i el meu partit ens oferim, doncs, a ajudar-los en el que
calgui, d’acord?
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Senyora... senyor Falcó.
SENYORA SALGADO: Sí, gràcies alcalde.
SENYOR FALCÓ: No, perdó un moment.
SENYORA SALGADO: Perdó, perdó...
SENYOR FALCÓ: No, com que això és el dia de la marmota, perquè és un tema
irresoluble, no sé qui hi ha al capdavant d’aquest casal en aquest moment, però em sembla
que la persona que més vegades ha vingut aquí, que més se n’ha preocupat, que ens
garantiria portar uns comptes absolutament pulcres és el senyor Mayoral, jo no sé perquè
no el promouen vostès a president del casal d’avis del Raval, perquè estic segur que
aleshores totes aquestes discussions no les tindríem pas des de fa tants i tants anys.
SENYOR ALCALDE: Val. Senyora Salgado.
SENYORA SALGADO: Senyor Ferran, gràcies pel consell perquè ja li vaig oferir fa temps, i
fins i tot li vaig dir que tindria tot el suport com tenen, però no el vol el senyor Mayoral ni els
socis, ni els socis no el volen com a president. Jo li vaig oferir amb l’objectiu que el casal
del Raval funcioni com tota la resta dels casals de Badalona. A la senyora Botey li agraeixo
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també la seva ajuda, jo penso que amb aquest tema estem tots els grups municipals
d’acord. Jo aquesta acta que li ha passat a vostè amb la signatura del senyor Jurado i meva
no en tinc constància, però bé, m’agradaria veure-la. El que sí que m’han passat és l’acta
del 20 de gener del 2104 amb una assemblea que va haver-hi al casal, i bé, s’acorda, es
presenten els comptes, aquesta demanda que ha mencionat vostè, senyor Mayoral, no és
pels comptes sinó perquè no li van voler donar l’acta a vostè, que vostè va arribar amb
unes formes poc adequades per a junta. Jo el que sí que li puc assegurar, senyor Mayoral,
és que des de l’Àrea de Cultura i Ciutadania, li he repetit en reiterades ocasions en aquest
Ple, jo crec que tots els regidors coneixem el tema del casal del Raval, es va tirar la barra
del bar perquè hi havia una sentència ferma, tots ho coneixem, el ball s’ha traslladat a la
nau tres de l’escorxador perquè molestava als veïns, tot amb la reivindicació i la
representació del senyor Mayoral. Jo li dic, senyor Mayora, ara és el negoci, aquest negoci
que vostè diu que té perruquera, el podòleg, totes les activitats que es fan en un local
associatiu i tots els casals de la ciutat, que n’hi ha 18, que hi ha 18 casals, tots tenen
activitats, cap servei que s’ofereix en un casal té contracte, perquè d’entrada, i això no ho
dic jo, ho diuen els tècnics d’aquesta cas, no necessiten llicència d’activitat per exercir cap
servei que ofereixen als socis d’aquesta entitat. Per tant, no tenen cap negoci privat.
Igualment, sí que ha dit vostè que va passar per Registre una petició a l’alcalde i se li
respondrà per escrit com es fa sempre i com marca la legislació. Llavors, jo no sé senyor
Mayoral, jo li agrairia, li agrairia de veritat que..., no sé, la junta va desistir, va dimitir, els
comptes eren impol·luts, estaven impecables, és un desgast a punt del suïcidi que tenien
aquests senyors de la junta. Aquesta Junta, vostè la primera visita que va fer va ser això,
increpar al senyor president de la Junta, que es va fer, es va buscar una junta gestora, jo no
vaig arribar allà a obrir el casal per l’article 27, es va buscar una junta gestora perquè el
casal del Raval estigués obert i les persones grans de l’entorn tinguessin un casal per
passar-ho bé i gaudir. Llavors, és l’únic que li demano i li suggereixo i crec que els 27
regidors que estem en aquesta Sala, generositat, cordialitat i facilitar una mica a les
persones grans que gaudeixin. Jo li puc assegurar que allà no hi ha cap negoci ocult.
Hauríem de mirar molt enrere en aquesta ciutat tot el que hi ha hagut ocult. Gràcies, bona
tarda.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, té dos minuts i mig.
SENYOR MAYORAL: No en tinc cinc, senyor alcalde, no em tregui temps. En el paperet
que a mi em donen tinc cinc minuts.
SENYOR ALCALDE: Senyor Mayoral, té cinc minuts a la primera intervenció.
SENYOR MAYORAL: I a la segona també ho posa. Ara canvia vostè les normes? Cinc
minuts tinc.
SENYOR ALCALDE: Senyor Mayoral, el primer que farà serà no aixecar-me la veu,
d’acord? Llavors, jo dirigeixo el Ple i la primera intervenció és de cinc i la segona de dos i
mig.
SENYOR MAYORAL: Com vostè advoca perquè diu que aquests comptes estan
impecables, anem a far una cosa, creem una comissió de tots els partits, i si els comptes
estan impecables com vostè diu, retiro tot, no vinc més aquí em dono de baixa del casal.
Cada mes, feien una excursió, no figuren enlloc, vostè allí diu del bar, i això és el paper que
van donar dels comptes que li faré a cada grup. I el senyor vicepresident, marit de la dona, i
sap que va venir la senyora Loli que vostè la coneix i la seva germana a veure-la, que em
vaig torbar al senyor Jurado als encant i li vaig dir “Miguel, han anat a veure a l’alcalde i no
l’han pogut veure perquè estava a Madrid”, i llavors em va dir, “doncs que em vinguin a
veure a mi”, i van anar a veure’l. Del tema que hi havia allí que el marit de la presidenta, en
una guingueta que hi ha al costat s’havia muntat unes màquines de cafè i havia anul·lat la
màquina de cafè que havíem quedat d’acord. I li deia la senyora Isabel Pérez, “faci el favor
d’anar allà a fer una inspecció”, hi va anar? No. Vostè el que passa és que volen utilitzar
allò com si fos un armari de vots, això és el que vostè vol, perquè vostè té molta astúcia per
aquestes coses, però vostè sap la il·legalitat que hi ha. I no aniré tan desencaminat quan
cada demanda que presento el jutge i el fiscal me l’admeten a tràmit, alguna cosa hi haurà,
aquí no hi ha paraules, aquí hi ha uns documents que s’aporten, i sobre aquests documents
el jutge i el fiscal actuen, no perquè jo vagi allà i em digui Mayoral o periquito dels palotes,
sinó perquè m’omplo de raons. Els comptes han de ser clars i transparents, i quan em
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presentin l’estat de comptes m’han de presentar les factures, entrada de caixa del casal de
socis, com puc saber jo saber què han recollit? Quins documents em donen? Si he d’anarhi amb notari, que ho sap tothom, i ni al notari li ho va donar, que li vaig entregar una
fotocòpia de l’acta notarial. Què em dirà vostè a mi? Em deixarà com a mentider vostè
aquí? Amb els documents? I per acabar, l’únic que li demano a vostè és que em contesti,
amb els raonaments jurídics que ja cregui. La perruquera cobra uns diners per talla els
cabells, i l’altre senyor cobra deu euros per arreglar els peus. Que posin un cartell que és
gratuït, que el posin. I miri, vagi vostè a què li facin les metxes californianes que veurà el
que li cobraran.
SENYORA SALGADO: Jo no sóc sòcia, de moment no puc ser sòcia.
SENYOR MAYORAL: Home clar, és que diu vostè que no i en tots els casals tenen un
contracte perquè jo estic tip d’anar als casals a tocar i tots tenen un contracte. Perquè el
que fan allà vostès no és els de la Generalitat, una altra cosa és que això ho gestionessin
ells, però en l’informe que el senyor secretari va fer que ja li vaig entregar, determina que
vostès el que fan és el mateix que una associació de veïns, que li entreguen un local
perquè el gestioni. Si la cosa és així tan fàcil, m’ho dóna per escrit i ja no vinc més, em
munto una associació jo també, em paguen l’aigua i el llum, em donen una subvenció i
muntaré allà potser fins i tot una casa de cites, amb perdó. Clar, sembla que aquí per posar
un cartellet que posi associació que dins es pot fer el que li doni la gana, segons vostè. Que
em contesti vostè, no vull que em contesti més perquè menteix més que parla.
SENYOR ALCALDE: però vol que li contesti o que no li contesti?
SENYOR MAYORAL: bé, sí, però que està, perquè ja està bé el tema, vostè va donar la
iniciativa que donaria una solució que era un tema que estava enquistat i aquí ningú dóna
solució del problema i allà tot el món trincant i trincant i trincant. Jo també em muntaré el
meu negociet, jo també me’l muntaré.
SENYOR ALCALDE: Senyor Mayoral, porta ja cinc minuts.
SENYOR MAYORAL: Ja ho sé que porto cinc i fins a vint en necessitaria.
SENYOR JURADO: Més enllà de la vehemència que vostè li posa, senyor Mayoral, a
aquesta trifulga que té amb el casal, jo crec s’ha de ser una mica coherent. Miri vostè, de
l’acta que vostè li ha donat als grups municipals de setembre de 2012 vostè sap que tots
els punts estan complerts, tots. Primer el bar no havia de funcionar, es va treure el bar i hi
ha màquines de cafè com en els altres casals, com en els altres casals. La Junta va
demanar disculpes públiques precisament pel tema que va iniciar aquesta trifulga que va
ser el maltractament que se li va donar a la seva filla, amb el que jo hi estic d’acord i
l’Ajuntament li va donar suport. Aquella junta va continuar com a junta gestora, va fer un
estatut i va convocar eleccions, també està fet. I per prevenir molèsties als veïns
s’instal·larien limitadors, que no només s’han instal·lat limitadors sinó que a més ja ni
toquen, amb el que no fan falta, i s’han tret els balls del casal a una altra zona cultural per
evitar la més mínima molèstia. Això va ser el que en el 2011 es va signar i el que s’ha
complerta totalment, i ara en surten de noves i en surten de noves. Però miri vostè senyor
Mayoral, com ha dit el senyor Falcó això se solucionaria si vostè fos el president del casal,
però és que en l’última assemblea els socis el volien fer fora i no l’han votat ni pe a
conserge, no ho podem evitar. Llavors, no és d’aquesta manera que vostè aconseguirà que
els socis li doni suport i confiïn en vostè, no és d’aquesta manera. Això és una lluita que
acabarà com el rosari de l’aurora, i per tant, jo li demano una mica de cordura i una mica de
transparència amb els seus companys de casal, perquè la senyora Salgado no pot anar a
fer-se metxes perquè no té edat per ser del casal i jo encara tampoc.
SENYOR ALCALDE: Senyor Mayoral, senyor Mayoral, (intervenció no audible) no té la
paraula, senyor Mayoral no m’obligui a què l’hagin de treure de la Sala, senyor Mayoral, no
té la paraula. A veure, demano siusplau, demano que treguin el senyor Mayoral de la Sala,
o s’asseu... Jo és que crec que no fa falta ni contestar aquest tema, que sapiguem, perquè
és important que ara l’Ajuntament farà una inversió de cent mil euros, de cent mil euros, per
insonoritzar el casal, però què els diré que no sàpiguen els regidors, però per a les
persones que ens estan seguint, és que és cada setmana una cosa i demà serà una altra, i
aleshores clar, si haguéssim d’aplicar estrictament la rigorositat, parlo de rigorositat, no
parlo d’una altra cosa, a les entitats i als casals de Badalona no tindrien funcionant cap
entitat ni cultural, ni social ni cap casal d’avis. Per tant, deixem-ho aquí. La següent paraula
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és del senyor Alfonso Amaya Santiago. Assumpte: presentació plataforma de veïns.
Endavant té la paraula, cinc minuts.
AP-2014/2895 PARAULA: Senyor Alfonso Amaya Santiago. ASSUMPTE: Presentació de
la plataforma veïnal.
SENYOR ALFONSO AMAYA: Hola bona tarda. Abans de dirigir-me a vostès voldria donar
les gràcies per ser portaveu d’un col·lectiu el qual humilment represento. La meva
intervenció vol expressar la veu d’un número molt important de veïns i veïnes del barri de
Sant Roc que necessita que es conegui un malestar i una situació que considerem
sofridament important. Estem en desacord en què es donin certes pràctiques de les que
m’agradaria que es tingués constància. En el primer punt, que no veiem bé ni coherent que
tenint la taxa d’atur tan elevada que per desgràcia hi ha a les nostres cases que haguem de
veure treballadors que creiem estar qualificats i que contractin a gent externa o que
pertanyen a una altra empresa determinada. No s’elabora cap bossa de treball per donar
sortida a moltíssims homes i dones que podrien tenir una feina en el propi barri i així
revertirien en la millora de la qualitat de vida de la gent del barri. Tenim a moltíssim joves
disposats a treballar, amb ganes, amb formació, qualificats per treballar actualment que
se’n van en el barri i perquè no se’ls tingui en compte a cap d’ells. I per tant vam agafar
unes 500 signatures, que les tinc aquí, com que els veïns donen suport i creiem que la feina
que hi ha al barri ens agradaria, havent-hi persones qualificades en el barri, no ho veiem bé
ni coherent, que vinguin unes empreses externes, en aquest cas de València que vinguin a
treballar en el barri quan som un barri humil, treballador, i que donem perfectament el perfil
per poder treballar. Voldria dir que no és una idea meva, ni molt menys, sinó que hi ha cinccentes signatures darrera nostre que donen suport a la signatura i m’agradaria que es
prenguessin papers en l’assumpte per favor.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, moltes gràcies, ara li contestem i tindrà una altra rèplica,
cedeixo la paraula al regidor i després ja diré el que he de dir.
SENYOR JURADO: Hi ha pràctiques, que per molt que vulguem Santiago, i per molt que
estiguem d’acord amb vostès, n podem desenvolupar. I és que quan es fan concursos
públics d’adjudicacions d’obres les empreses que es presenten, la que guanya el concurs
és la que fa l’obra, i encara que li podem aconsellar, com sap vostè que estem fent, que
contracte algun personal de la zona, el personal que ells porten no els podem dir que no el
contractin. Per tant, no és una pràctica legal que puguem exigir que per treballar a la ciutat
de Badalona o en aquest cas, en les contractacions que s’estan fent i es faran a Sant Roc
en els pròxims mesos ha de ser coberta amb persona exclusivament de Badalona i a ser
possible de Sant Roc, és il·legal i no ho podem fer, encara que amb la voluntat d’aquesta
negociació la veritat és que vostè sap que alguna de les obres, no només de l’Ajuntament,
sinó també de la Generalitat de Catalunya, que s’estan fent, hi ha un percentatge que
s’agafa de gent de Sant Roc amb la bona voluntat d’aquesta empresa, però no li ho podem
exigir. Vostè sap també que en el Consorci hem posat en marxa i estem treballant bastant
fort amb el programa Incorpora, que és precisament un programa finançat entre la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament i la Caixa, on en el que va d’any ja duem vint
contractes a persones amb problemes precisament seriosos, socials. Però més enllà del
que estem fent no hi ha una capacitat legal, més enllà de controlar la possibilitat de bones
intencions amb aquestes empreses que se li donen els contractes perquè els guanyen per
concurs, i quan arriben a certa quantitat, Santiago, s’obre concurs europeu i pot venir una
empresa d’Alemanya, perquè això és el que marca la llei. Per tant, no podem exigir, perquè
seria il·legal, que els treballadors fossin de la ciutat de Badalona, ni tan sols de la ciutat de
Badalona. És el que estem fent, el que seguirem fent i el que anirem donat suport, com
vostè sap, i el que anirem treballant des de la zona del Consorci, que com li dic s’està
desenvolupant d’una manera important, l’any passat van ser 22 i en el que portem d’any ja
són 20 els treballadors que hem reincertat en diferents empreses dins i fora del barri de
Sant Roc, i així seguirem treballant. I benvinguts siguin vostès al Consell de Districte, a la
mesa sectorial, que evidentment estarà oberta a la seva participació per veure de quina
manera fem un seguiment i què estem aconseguint i què aconseguim durant tot l’any que
ens espera.
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SENYOR SAGUÉS: Bona tarda, i gràcies per la presència aquí en nom d’aquesta nova
plataforma del barri de Sant Roc, que demaneu un dret tan natural, tan normal, tan lògic,
tan de dignitat, com és el del treball, que ens sembla que s’ha de fer tot el que estigui a les
mans de l’administració pública per poder garantir que qualsevol persona tingui, pugi
complir amb aquest dret al treball que tenim tots. Dit això i sense demanar-li a ningú, ni al
senyor Jurado com a responsable del Districte ni al govern del Partit Popular que facin cap
il·legalitat, que facin el que toca fer, tot i que en èpoques de campanya electoral deien que
farien coses que ara diuen que són il·legals, per tant, això ja s’ho aclariran entre ells. Però
no els demano res de tot això, jo sí que els demano o els reitero la demanda que ja hem fet
en diverses ocasions, és que destinin una part del pressupost municipal a polítiques
d’ocupació, que dotin a l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació a l’IMPO de plans
d’ocupació amb diner també sortit del pressupost municipal. Que no es limitin només a
gestionar els plans que els vénen de fora. L’atur és el problema més greu que tenim en
aquests moments a la nostra ciutat, potser junt amb l’habitatge, abans els reclamava també
polítiques d’ocupació, no polítiques d’ocupació destinades a una persona o a una altra,
polítiques d’ocupació general que de veritat permetin que moltes persones de la nostra
ciutat puguin accedir a un lloc de treball que en aquests moments tenen molt difícil. Per
tant, nosaltres els reclamem una vegada més que destinin part del pressupost municipal a
polítiques d’ocupació. I els volem recordar que en concret en el barri de Sant Roc, parlo de
memòria crec que deu fer un any aproximadament, van deixar perdre una subvenció
important que venia d’altres administracions, perquè no van posar la part que requeria
posar per part del govern municipal. Era un ajut que creava alguns llocs de treball, feia uns
programes d’inserció en el món laboral i de formació i vostès, per no gastar una quantitat de
diners del pressupost municipal van deixar perdre una quantitat equivalent que venia de
fora i que demanava, ens la donaven només si l’Ajuntament també hi posava una part.
Vostès no ho van voler fer perquè no ho van prioritzar, i es van perdre aquells diners i
moltes persones, molts nois i noies i gent gran del barri de Sant Roc van perdre l’ocasió de
trobar una feina o de rebre una formació que els hagués permès probablement accedir al
mercat laboral amb millors condicions. Això és el que els reclamo, i això és el que haurien
de fer i el que estan a temps de fer, polítiques d’ocupació, destinar diners directes del
pressupost municipal per crear ocupació a la ciutat, no només gestionar quan vénen
subvencions, si les gestionen.
SENYOR FALCÓ: Sí, dos comentaris i una proposa, dues propostes. Però dos comentaris
que no puc deixar de fer, perquè clar, dels creadors de “primer els de casa” arriba “no
podem exigir que els treballadors siguin de Badalona”, i això està bé, està bé perquè s’ha
dit que era il·legal i bé, s’ha desfet un mite, aquell mite de l’alcalde que prometia que qui
treballés per l’Ajuntament en qualsevol obra, en qualsevol contracte, en qualsevol espai
seria de la ciutat de Badalona i no seria un immigrant que acabés d’arribar perquè primer
tocava els de casa. Bé, veig que això no es pot, en paraules del regidor, això no ho podem
canviar, diguem que és il·legal, no ho podem exigir. Jo ara si fóssim nosaltres el PP demà
repartiríem deu mil, o quinze mil o vint-i-cinc mil fullets dient que l’alcalde de Badalona diu
que no pot contractar treballadors espanyols enlloc d’immigrants. Si fóssim el Partit Popular
de Badalona, és clar, però com que no ho som i tenim un mínim sentit de la decència
política no ho farem. Però està bé que haguem començat per aquesta assumpció del que
és la realitat, que després els explicaré que no acaba de ser així, però en tot cas, aquesta
afirmació que feia el senyor Jurado doncs molt bé, potser acabarem descobrint també que
no podem expulsar els romanesos de Badalona, potser la segona de les grans veritats que
arribarem a trobar en discussions com aquesta és aquesta dels romanesos, perquè és clar,
parlant d’això, el tweet d’avui de l’alcalde és de traca i mocador “detingut cotxe amb tres
romans i un espanyol que havien robat a Montmeló. Condemna i al seu país”, condemna i
al seu país entenc que a l’espanyol el deurem enviar a no sé on, perquè a no sé que
estiguem tots de la independència i tal, i això dels trens romans també al seu país, bé, això
serà si Catalunya esdevé independent i ens fan fora de la Unió Europea pels segles dels
segles amén, perquè mentre estiguem a la Unió Europea als romanesos no se’ls pot
expulsar, perquè són ciutadans europeus de ple dret, des de l’1 de l’1 del 2014 gràcies al
Partit Popular. I això també està bé que se sàpiga i que es digui en un Ple municipal perquè
clar, tantes mentides no es poden sostenir durant tant de temps. Però en tot cas, l’última
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dada que és rellevant i que és divertida són les dades de l’IDESCAT, són públiques i es
poden consultar al web i és la quantitat de persones romaneses que viuen a Badalona, que
aquesta també és de traca i mocador i que no sé si l tinc per aquí..., miri, al 2007 set-cents
setanta-tres, 2008 nou-cents trenta-quatre, 2009 mil cent trenta-nou, 2010 mil divuit, 2011
mil dos-cents setze, 2012 mil cinc-cents vuit, 2013 mil tres-cents cinquanta-dos, ml trescents cinquanta-dos contra set-cents setanta-tres quan començava la campanya. Dades de
l’IDESCAT, es poden consultar, de ciutadans d’origen romanès que viuen a Badalona. Avui
ens deia amb un que l’havíem d’extraditar, cosa que no existeix, l’extradició no existeix, i
que l’havíem d’enviar al seu país, cosa que no es pot fer perquè estem a la Unió Europea.
Avui també hem conegut que no podem exigir que els treballadors siguin d’aquí i no de fora
de Badalona. Està bé. En tot cas, recollint el que deia el senyor Alfonso, hola Alfonso, miri,
nosaltres ens sentim molt compromesos amb gent de Sant Roc d’un perfil jove, que té
ganes de treballar, que presenta unes signatures i que té idees, i fem dues propostes, la
primera no ens escau a nosaltres perquè nosaltres no la podem fer tots sols, però sí que la
podem demanar, que és recuperar un programa que existia fa uns quants anys quan la
Generalitat tenia la sort de poder fer certes coses d’obra pública que es feia en els barris
anomenat d’ADIGSA i que era un programa que es deia ”posa’t a punt”, jo era president en
aquell moment i qui ho portava era algú que avui és secretari de la mesa del Parlament que
és en David Companyón i això ens permetia de cada barri contractar persones del barri,
algunes, tres, quatre, cinc, depenia de l’obra perquè s’hi incorporessin. Aquell programa ja
no existeix per qüestions pressupostàries, però jo li proposo a l’alcalde que mirem de
demanar la seva recuperació o en tot cas d’estudiar-ho. I en tot cas també demano una
altra cosa, que no sé si la tenim o no la tenim, però m’agafo no a la impossibilitat legal de
fer no sé què, que és l’explicació que ens ha fet el regidor vençut del Partit Popular, sinó a
la possibilitat d’estudiar què es pot fer. I què es pot fer? Es pot fer el que fa l’Ajuntament de
Barcelona suposant que no ho tinguem a les clàusules, perquè faig referència a un decret
de l’alcalde de Barcelona, Xavier Tiras, que no és sospitós de ser de cap formació política
que no sigui la nostra, diguem-ho així, en vigor des del passat 15 de desembre de 2013 que
diu “de contractació pública responsable amb criteris socials” i expressa en l’article 15.1 en
definitiva aquest decret obliga als licitadors de contractes públics d’obres o serveis de
l’Ajuntament de Barcelona a dues coses que seria molt positiu que també es fessin a
Badalona, ja que en barris com en el de Sant Roc hi ha força població que en podria sortir
beneficiada. Aquest decret, en l’article punt 1 diu “l’empresa adjudicatària haurà de destinar
com a mínim un 5 % dels treballadors sobre el total de la plantilla que executi el contracte a
persones amb dificultats d’inserció al mercat laboral”, i això és del que ens vénen a parlar
avui, i això està aprovat i no sé si existeix, però en tot cas si existeix perfecte, mirem el
compliment, si no existeix incorporem-ho a les nostres clàusules de contractació pública. I
l’article 15.2 afegeix que l’empresa adjudicatària haurà de subcontractar almenys un 5 %
del pressupost d’adjudicació amb centres especials de treball i/o amb empreses d’inserció.
Pel primer cas, centres especials de treball no serviria, pel segon empreses d’inserció
probablement sí. Això és política social, això es pot fer, ho està fent el govern de
l’Ajuntament de Badalona, no sé si el de Badalona ho fa o no ho fa, perquè no ho conec
amb detall i no he pogut parlar amb les persones que porten contractació. Però en tot cas
són dues propostes que més enllà de la crítica política i del debat dialèctic que puguem
tenir sobre la qüestió posem de forma pragmàtica damunt de la taula, recuperar un
programa que la Generalitat de Catalunya havia pogut tirar endavant quan hi havia
pressupostos públics per fer coses, que es deia “posa’t a punt”, demanar que es pugui
recuperar, estudiar-ho, seure, jo m’ofereixo i segon, fer aquesta política de contractació
pública amb clàusules socials, que ja s’està fent, a l’Ajuntament de Barcelona. Gràcies.
SENYORA BOTEY: Bona tarda a tothom, jo faré la meva intervenció en castellà perquè
faré la intervenció per dirigir-me a vosaltres o a vostès, però la faré en castellà i mirant-vos
a la cara. Primer felicitats per haver vingut i aquesta iniciativa de posar el barri de Sant Roc
aquí a dins, en aquest Ple. Segon, podria dir-vos que aquest, que és el màxim òrgan de
l’Ajuntament, és on es recullen totes les necessitats dels ciutadans, per tant, us torno a
felicitar. Però us diria una cosa, jo conec el barri de Sant Roc molt de prop, molt de prop, de
fet, menjo allà gairebé tots els dies, i el que m’agradaria és que la vostra sol·licitud es
portés a terme. Jo crec que després de la intervenció del senyor Jurado a tots se’ns ha
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encongit una mica el cor, perquè mireu, existeixen les hemeroteques, i resulta que just el
que està dient ara que no es pot fer, en èpoques passades ens recriminava als demés que
governàvem que ho féssim, però no m’excuso, l’únic que us dic és que nosaltres, des del
grup Socialista reclamarem al govern que en aquests pròxims pressupostos del 2014 posi
partides específiques per crear plans d’ocupació perquè el problema d’aquest país és
l’ocupació, no és un altre, en el moment en què la gent tingui feina jo d’aquí a una estona
no hauré de fer intervencions per defensar beques de menjador. Aquest país només té un
problema i és l’austeritat, la reforma laboral, la destrucció de llocs de treball, i on, sobretot
en barris més complicats o amb una població amb menys recursos. Jo us puc dir que en el
2010 hi havia més de mil plans ocupacionals promoguts per l’Ajuntament, molts d’aquests
plans ocupacionals anaven dirigits a persones de Sant Roc que ara estan aquí, i per tant,
poden verificar que això és cert, i que nosaltres el que farem ara, a partir d’ara i com
sempre fem, serà reclamar-li al govern que és qui té l’obligació de governar, que posi una
partida pressupostària per crear Plans d’ocupació, perquè des que hi ha el Govern del PP a
Badalona no s’ha posat ni un sol euro en Plans ocupacionals. Per tant, us felicito i aquí ens
teniu pel que faci falta.
SENYOR ALCALDE: Hi ha un segon torn, si volgués.
SENYOR AMAYA: A veure, jo el que crec, això és una opinió meva personal, jo entenc que
les lleis estiguin fetes per complir-les, però hi ha moments en què les lleis s’han d’adaptar a
la necessitat que un poble vol, que una ciutat vol. En aquest cas crec que estem demanant
una cosa molt noble, simplement estem demanant treball, que vingui gent de València, jo
puc entendre que aquestes persones que surten en subhasta, senyor Miguel, jo ho entenc,
però que es pogués quedar en un acord que un percentatge mínim, jo si tingués una
empresa puc entendre que tingui la plena confiança en els meus treballadors, estic d’acord,
però que deixessin un percentatge mínim per a la gent del barri que també està
necessitada i estan qualificades per fer això, crec que seria el més idoni, crec que seria el
millor. Res més i moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies, sí que m’agradaria fer algunes puntualitzacions que
crec que són importants. Aquí, si les persones que estan en el Ple han escoltat bé, aquí
s’ha recriminat que quan el PP estava a l’oposició es deia no sé què i ara no es pot fer,
però jo no he escoltat ni una sola veu dir que el que està proposant a mi em sembla just, jo
he escoltat molts retrets cap al que nosaltres pensem, jo no he escoltat ni una veu dir, a mi
em sembla tremendament una injustícia social que l’administració pública, que l’Ajuntament
contracti obra pública i que no pugui condicionar que una part dels treballadors que vagin a
treballar a aquella obra pública siguin de Badalona, jo sí que ho dic, em sembla una
tremenda injustícia social. Com que em sembla una tremenda injustícia social el tema de
les ajudes socials en què una persona que acaba d’arribar pugui accedir als mateixos drets
econòmics que qualsevol veí d’aquesta ciutat de tota la via, a mi això em sembla una
tremenda injustícia social, sigui legal o sigui il·legal. I estic treballant, he treballat i seguiré
treballant per canviar-ho. Nosaltres fins al moment, en les poquetes obres, perquè per
desgràcia aquest govern es va trobar la situació econòmica que es va trobar, clar que ens
agradaria fer mil plans d’ocupació, clar que ens agradaria, però és que aquí s’ha hagut de
restringir absolutament tot durant tres anys, perquè estàvem en bancarrota, perquè
estàvem en bancarrota. Llavors, què és el que estem fent nosaltres? Les poquetes obres,
que em sembla que són tres, dos o tres, no més, que s’estan realitzant a Badalona de
moment, ara en vénen més, però de moment, sí que hem demanat a les empreses que
contractessin, que per favor que contractessin veïns de la ciutat, i en la majoria dels casos,
aquestes dues o tres, perquè no hi ha hagut més contractacions d’obres, ens han fet cas, i
l’últim cas és el del carrer Austràlia de Llefià, i ara en vindran més i així ho farem. Apuntava
el senyor Falcó, jo crec que en positiu, i ho dic amb sinceritat, un decret de l’alcalde de
Barcelona, això a Badalona ja s’està aplicant, però només a Barcelona i a Badalona, sinó
que ho recull la normativa de contractació, veritat senyor Secretari? En aquests termes més
o menys. Bé, doncs això ja ho estem aplicant, que hi ha una part de la contractació que
obligatòriament ha d’anar a persones amb una situació d’exclusió determinades, però això
és en tots els ajuntaments. Què estem fent a part de paraules? Perquè alguns fan paraules
i d’altres intentem fer fets. Jo fa qüestió d’un parell de mesos, no més, me’n vaig anar a
veure a la secretària de estat de treball a Madrid per plantejar-li la reflexió que tu acabes de
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fer i que jo subscric cent per cent i per la que estic lluitant, bé, i existeixen unes limitacions,
que no vénen per part de la legislació espanyola, sinó que vénen per part de la Unió
Europea. Què és el que jo estic fent i us ho faig saber i us ho comunico? En les properes
setmanes jo aniré a Brussel·les a veure que duu aquests temes, per intentar pressionar i
que aquest criteri es pugui modificar o es pugui flexibilitzar d’alguna manera per poder
arribar a aquesta situació. O sigui, al govern d’Espanya la secretària d’estat i ara aniré al
responsable, el director que duu aquests temes de la Unió Europea per fer una reflexió i per
plantejar i per aconseguir a veure si som capaços de flexibilitzar aquesta situació. Apuntava
la responsable del Partit Socialista i jo hi estic d’acord, hi estic d’acord, deia, l’ideal seria
que la gent treballés, i això ho compartim, per això estem intentant, i ara me’n vaig una
mica del plantejament que feies, donar les màximes facilitats a què les empreses es pugin
instal·lar a la nostra ciutat, per això hem aconseguit que Badalona sigui el municipi del
nostre entorn a on més s’ha reduït l’atur en l’any 2013, la ciutat del nostre entorn on més
s’ha reduït l’atur en l’any 2013 és a Badalona, aquesta és una realitat encara que a
l’oposició li faci mal, que seguim tenint un gran problema, i és que hi ha vint-i-dos mil doscents, em sembla, veïns de Badalona que encara no tenen feina, i aquestes persones no
entenen... jo senyor Serra, quan vostè parla no em dedico a murmurar per sota del bigot,
per tant, li demano una mica de respecte...
SENYOR SERRANO: Ho ha fet sempre que estava a l’oposició senyor Garcia Albiol.
SENYOR ALCALDE: D’acord, doncs miri, he madurat, he madurat. Jo demano el mateix
respecte, senyor Serrano, jo demano el mateix respecte que jo tinc amb vostès i amb
qualsevol quan parla, segueixo. Aleshores, el milió d’euros per llibres que anaven per a les
famílies i que vostès no..., això ja parlarà qui hagi de parlar en el seu moment. Aleshores, el
que li estic dient és que és cert que avui a Badalona hi ha vint-i-dos mil persones, veïns que
estan en atur que no hi entenen d’estadístiques, però que des de l’Ajuntament estem
treballant en aquesta línia per intentar canviar les lleis que se’ns escapen de l’àmbit local i
que coincideixen que són tremendament injustes. Tots els plans d’ocupació que s’han fet
en els últims mesos porten una sèrie de clàusules que garanteixen indirectament
determinats perfils de la nostra ciutat com per exemple que les persones tinguin un mínim
d’empadronament a Badalona, d’aquesta forma aconseguim que aquella persona que
acaba d’arribar a la nostra ciutat no pugui accedir a un pla d’ocupació que qualsevol veí que
està en situació difícil. I bé, jo crec que una mica, dins dels marges que tenim, anem
movent-nos per treballar en aquesta línia. Jo sé que vostè i els membres de la plataforma
s’han reunit diverses vegades amb el regidor, amb Miguel Jurado, que treballen en la
mateixa direcció, vam poder saludar-nos fa uns dies en un acte, en una reunió, quedarem
en les properes setmanes i entre tots a veure si aconseguim que això sigui així. Moltes
gràcies.
AP-2014/2896 PARAULA. Senyor
funcionament del districte 6è.

Jordi

Rodriguez

Esteban:

ASSUMPTE:

Mal

SENYOR ALCALDE: I ara ens toca l’última paraula té la paraula el senyor Jordi Rodríguez,
assumpte: mal funcionament del districte 6è.
SENYOR RODRÍGUEZ: Bona tarda. En primer lloc volia donar les gràcies per poder parlar
en el Ple després de tants i tants i tant mesos que no se m’ha deixat parlar. M’agradaria dir i
que m’expliquessin el motiu del cessament que se’m va fer a mi, estant de vacances, això
ho veig com un atropellament i traïdoria, jo estic d’acord que el govern pot cessar qualsevol
coordinador quan vulgui i com vulgui, però ho veig que se’m va fer un cessament estant de
vacances i sense cap explicació, per això vinc al Ple perquè algú del govern m’aclareixi per
què se’m va fer aquest cessament i m’agradaria saber el motiu de l’esmentat cessament.
Amb això en tinc prou i vostès em responen quan vulguin.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, moltes gràcies, pots seure si vols. Com apuntaves el govern
decideix amb el govern, i l’oposició les persones que tenen com a personal eventual
decideixen en quin moment contracten i en quin moment cesses en unes condicions
laborals diferents de qualsevol treballador laboral o funcionari i és el funcionament que
sempre han seguit els grups del govern i també de l’oposició. D’acord? Gràcies.
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SENYOR RODRÍGUEZ: Bé, senyor alcalde, vostè diu que poden cessar a un coordinador,
però pel que jo veig vostè van posar aquí al diari que cessen el coordinador perquè no
sintonitza amb el senyor coordinador, no sintonitzo perquè primer no sóc una ràdio per
sintonitzar amb ell, segon, vostè se’n recorda que vam tenir una reunió, no sé si se’n
recordarà ara, i em va dir Jordi, et cesso pel que posen al diari, i m’agradaria que
m’expliqués, perquè aquí en el diari clarament posava “perquè jo presumptament sóc
col·laborador de la venda d’un vehicle en dependències municipals”. Jo he parlat diverses
vegades amb el periodista i m’agradaria saber que vostè diu que se’m cessa, bé en el diari
posa clarament que se’m cessa per no sintonitzar, jo fa bastant temps ja vaig enviar
diversos correus al gerent d’Engestur que si aquells vehicles estaven allà el que havia de
fer era treure’ls d’allà, perquè si les persones que no estaven ja o no tenien càrrec de
confiança ja ni treballaven en el govern no tenien per què estar allà. Bé sembla ser que
mentre estic de vacances a mi se’m cessa i se’m diu que és perquè presumptament sóc
col·laborador de la venda d’un cotxe i que jo sóc partícip d’aquesta venda amb el senyor, i
perdoni l’expressió, amb el senyor regidor del districte en aquell moment. He tingut la sort
de saber avui que en el jutjat de Badalona m’han donat la satisfacció de dir que no tinc res
a veure en aquest cas, però vostè amb atropellament i traïdoria, estant de vacances,
repeteixo, em van tallar el cap, parlant clar, perquè la persona que en el seu moment
m’havia d’haver fet cas, perquè per això tinc aquí dos correus que li vaig enviar, i va fer cas
omís, i li vaig dir que això em portarà més problemes dels que tu creus, després del que
havia passat. Però clar, jo entenc que a vostè se li dóna molt bé, perquè els càrrec de
confiança, alguns no tots, els càrrecs de confiança que per a vostè som com els kleenex,
d’usar i tirar. I llavors si jo a aquest senyor li dic que faci qualsevol cosa per evitar
problemes, vostè em reuneix, bé, en aquest cas em va reunir la segona tinent d’alcalde per
dir-me que estava cessat, em sembla molt bé. Aquell mateix dia, presumptament vostè
corren amb una brisa tremenda en fer un moviment d’escacs perfecte, treuen els vehicles
que presumptament estaven allí i després m’envien una carta, a mi, m’envien una carta a
mi que no havia d’haver-me arribat a mi al meu nom, dient que lliuri el comandament, que
lliuri tota la documentació, no em firma el senyor regidor no sé per què, m’ha de firmar el
coordinador que ara està en aquell districte dient que jo, i llegeixo textual el que posa aquí,
“en referència a les places d’aparcament que disposem a la plaça Sant Elias i seguint les
indicacions del senyor conseller delegat d’Engestur, ens veiem obligats a canviar les places
que actualment hi ha en el districte de l’OMD, que vostè coordina”, si jo no coordino res i
vostè sap que jo això no ho coordino, acabo, les places es treuen de la primera planta, 82,
83 i 84, i es posen a la segona, el mateix dia que la segona tinent d’alcalde em cessa,
casualitat, un bon moviment d’escacs. Em cessen però el mateix dia 2 de setembre del
2013 i el mateix dia, el conseller delegat, suposo que algú, suposo, que algú
presumptament li trucaria i li diria, espavila’t perquè sembla ser que l’hem pifiat. Però jo
estant de vacances no m’assabento de res, fins el dia 2 de setembre que rebo una trucada
d’un tinent d’aclalde dient “tingues compte amb el que faràs i amb el que diràs”. Gràcies.
SENYOR SAGUÉS: Bé, a mi em vénen algunes preguntes escoltant aquesta intervenció
perquè penso que hi ha coses que per poder saber ben bé del que estem parlant a mi em
falta informació. Per tant, jo deixo anar les preguntes i les contesta el senyor Jordi
Rodríguez o les contesta el govern. No sé, aquí ha dit que el cessen pel que posa el diari.
M’agradaria saber què és el que posa el diari, de què estem parlant, de quina informació
estem parlant. I després una altra pregunta, s’ha parlant d’uns aparcaments, d’unes places,
em sembla que ha dit 82, 83 i 84, em sembla, és el de menys el número, d’uns
aparcaments i uns cotxes que d’alguna o altra manera afecten que l’hagin cessat.
M’agradaria saber de quins cotxes parlem, de quin aparcament i per què si és que això és
la causa, que té a veure aquests cotxes i aquest aparcament, què té a veure amb què el
senyor Jordi Rodríguez fos cessat o perdés la confiança del govern del Partit Popular de
Badalona i que decidissin, com ha dit abans el senyor alcalde, lliurement, ja que es tracta
d’un càrrec de confiança, cessar-lo, o sigui, acomiadar-lo i deixar-lo sense feina. Jo demano
explicacions sobre què és el contingut d’aquest diari que és la causa que justifica
l’acomiadament, i després de quins cotxes estem parlant, de quins aparcaments estem
parlant i per què aquests cotxes i aquests aparcaments tenen a veure d’una manera o altra
amb la situació que ens explica el senyor Rodríguez.
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SENYOR SERRANO: Bona tarda. Sí senyor alcalde, la intervenció que ha fet el senyor
Jordi Rodríguez ha donat la sensació, i la resposta que li ha fet vostè, de no aclarir-nos el
que aquest senyor ha vingut aquí a preguntar. O sigui, els 27 que estem aquí, o potser n’hi
ha algun que potser té més informació, doncs quedem una mica amb la mosca darrera
l’orella, tenim la sensació que vostè pot acomiadar un càrrec de confiança, retirar-li la
confiança sempre que vulgui, però aquí ens sembla que hi ha alguna cosa no massa clara
d’aquestes coses que ens ha parlat d’un jutjat, ens ha parlat de diaris, ens ha parlat de
places d’aparcament que apareixen i desapareixen. Aquí ja vam tenir una discussió
respecte a places d’aparcament de parents de regidors, i a nosaltres ens sembla que això
és una cosa una mica fosca i com a institució mereix tota la claredat possible. Nosaltres
voldríem saber també, igual que la intervenció anterior, per què aquest cas concret de sortir
al diari, què és el que aquest senyor ha tingut amb el jutjat i ara està retirat i sembla que ha
tingut l’Ajuntament pel mig, és veritat que les places es van canviar de pis per despistar? És
veritat que hi ha regidors que estan en aquest Ple que han tingut places d’aparcament per
parents? És veritat que al Viver hi entren persones, perquè les he vist jo, i van a
aparcaments que estan reservats, i voldria si pogués explicar una mica tot això.
SENYOR ALCALDE: Miri, em sembla que barreja, em sembla que barreja i personi amb
tota cordialitat desvaria una mica l’argumentació. Miri, hi ha una primera qüestió, al igual
que jo no els pregunto a vostès per què cessen o nomenen coordinadors, tampoc els he de
donar més explicacions que les que he donat del per què cessem o nomenem
coordinadors. Mai en la història d’aquesta ciutat s’ha demanat explicacions per aquets tipus
ni al govern ni als grups de l’oposició, ni quan jo estava a l’oposició em demanaven
explicacions ni jo demanava explicacions al govern. Per tant, aquesta qüestió és important.
Segona qüestió, aquí el Jordi Rodríguez ha fet referència a una qüestió privada, que està al
jutjat en aquest moment, que res té a veure amb l’Ajuntament, que és privada i que res té a
veure amb l’Ajuntament, i que jo de tot cor desitjo que li surti bé, de tot cor desitjo que li
surti bé, i si ja li ha sortit doncs fantàstic. Aleshores a mi em semblarà fantàstic i ho desitjo
de debò que li surti bé, però és un tema privat que res té a veure amb l’Ajuntament. Dit això
vostè ha dit que es fan servir places i no sé què, miri, jo no sé si vostè ha vist alguna cosa
estranya digui-la, digui-la posi noms i cognoms, tots els regidors tenen una plaça
d’aparcament, fins i tot regidors que no tenen carnet de conduir, també tenen una plaça
d’aparcament, tots en tenim una, i en aquesta plaça entres i surts, aparques quan véns i
te’n vas quan consideres que te n’has d’anar, res més. I si hi ha hagut cosa que algú ha
utilitzat una plaça d’aparcament d’algun regidor sense ser regidor o sense tenir dret, ho diu
quan ho hagi de plantejar, demà hi ha Consell d’Administració a Engestur i punt, tampoc no
té més secret, i no sé a què ve una cosa amb tota sinceritat. I en els districte, parlo de
memòria i potser em deixo algú, perquè diu, utilitzava plaça un regidor, miri, en el districte
de la Salut el regidor de districte té una plaça en l’aparcament municipal de Quevedo, a
Sant Roc el regidor de districte té una plaça a l’aparcament de Sant Roc, no sé si al Gorg
també hi ha alguna plaça a Països Catalans, també no? Doncs això, i ja està i és que no té
més secret, ara i tota la vida em sembla. Has pogut parlar més del temps, ja he donat més
temps. Gràcies.
A les vint hores i vint minuts s’incorpora al Saló de Sessions el regidor Àlex Mañas
Ballesté, el qual passa a ocupar el seu escó.
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
SENYOR ALCALDE: Passaríem a les mocions, em diuen que hi ha un debat conjunt de
dues mocions que són molt similars, una moció presentada pel PSC, CiU i Iniciativa, sobre
la utilització partidista, diu la moció, de la publicitat institucional de l’Ajuntament de
Badalona, i una segona que és una moció presentada pel grup municipal de CiU relativa a
les comunicacions institucionals adreçades a la ciutadania. Aquí llegim la part dispositiva de
les dues i fem un únic debat. D’acord?
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AP-2014/2890 Moció presentada pels grups municipals del PSC, CiU i ICV-EUiA,
sobre la utilització partidista de la publicitat institucional de l'Ajuntament de
Badalona.
Atès que el desplegament informatiu i publicitari de les Festes de Maig d’enguany ha estat
objecte d’un ús partidista i sectari, més adreçat a promocionar la figura de l’alcalde, que no
a cobrir les necessitats comunicatives dels ciutadans i de les festes, arribant a l’extrem
d’editar un fulletó on el 50% de l’espai està dedicat a la fotografia i un text de l’alcalde.
Atès el recent intent del govern municipal d’influir en la campanya electoral de les eleccions
al Parlament Europeu, amb l’edició del llibre Badalona, ciutat de primera!, un intent
qualificat per la Junta Electoral Provincial de Barcelona com “una incidència dels poders
públics intolerable en la campanya”.
Atès l’il·legal intent, per part de Badalona Comunicació, d’afavorir una opció política –el
Partit Popular-, en prejudici de la resta d’opcions, en les eleccions al Parlament Europeu,
amb un repartiment del temps dedicats als partits durant la campanya electoral que no es
correspon al que determina la llei, com així ho ha fet notar la Junta Electoral, obligant a un
nou repartiment.
Atès que a l’edició dedicada a les Festes de Maig de la revista municipal Bétulo s’ha
suprimit l’espai dedicat als grups municipals impossibilitant així que els grups polítics
s’adrecessin als veïns i veïnes per tal de compartir amb ells els bons desitjos de les festes,
cosa que si ha pogut fer l’alcalde amb una pàgina reservada que incloïa la seva foto.
Atès l’intent d’apropiació per part de Partit Popular del lema institucional de Badalona, amb
la inserció d’anuncis de partit a la premsa local que incloïen el lema institucional. Un lema
registrat a l’Oficina Española de Patentes y Marcas i del que l’Ajuntament en té
l’exclusivitat. Una ús fraudulent que la Junta Electoral ha prohibit expresament.
Per tots aquests motius, els Grups Municipals Socialista, ..., proposem a l’Ajuntament Ple
els següents
ACORDS
Primer.- Reprovar l’utilització partidista feta pel govern municipal dels mitjans públics,
mitjans pagats per tots, en la comunicació concernent a les Festes de Maig.
Segon.- Condemnar els reiterats intents de manipulació electoral feta tant pel govern
municipal com pel Partit Popular, que han obligat a altres grups polítics a interposar
recursos davant la Junta Electoral, recursos que en tots els casos han acabat donant la raó
als interposants.
Tercer.- Demanar als serveis jurídics municipals que, davant d’un ús inconsentit d’una
marca registrada i propietat de l’Ajuntament de Badalona, com és el cas de Badalona, ciutat
de primera!, iniciïn els procediment legals per tal de reclamar a aquell partit polític que n’ha
fet ús, la cessació dels actes que violin el seu dret i una indemnització si s’escau per l’ús
fraudulent.
AP-2014/2889 Moció presentada pel grup municipal de CiU, relativa les
comunicacions institucionals adreçades a la ciutadania.
Atès que a l’Ajuntament de Badalona no existeix una regulació sobre les comunicacions
institucionals adreçades a la ciutadania per part de l’alcaldia de la ciutat.
Atès que darrerament aquest buit normatiu ha portat a pràctiques de comunicació
institucional caracteritzades per una presència excessiva, desproporcionada i poc
justificable de textos i fotografies de l’alcalde de Badalona en publicacions de tota mena
adreçades a la ciutadania.
Atès que la màxima autoritat de la Institució ha d’exercir la seva funció de forma
proporcionada i justificada, també en matèria de comunicació institucional.
Ateses aquestes consideracions, a l’Ajuntament Ple proposem els següents
ACORDS
1. Amb l’objectiu d’impedir futures pràctiques de comunicació institucional amb una
presència excessiva, desproporcionada i poc justificable de textos i fotografies de l’Alcaldia
de Badalona en publicacions de tota mena adreçades a la ciutadania, el Ple de l’Ajuntament
de Badalona insta el govern municipal a crear, en el termini màxim de tres mesos, una
comissió formada per dos representants de cada grup municipal, que tindran dret de vot, i
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dos tècnics o càrrecs directius de l’Ajuntament, que no tindran dret de vot, per tal d’elaborar
un Reglament de les Comunicacions Institucionals de l’Alcaldia de Badalona.
2. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta la futura Comissió per a l’elaboració d’un
Reglament de les Comunicacions Institucionals de l’Alcaldia de Badalona a partir de dos
possibilitats en l’elaboració de la futura normativa:
2.1. Una proposta restringida de les comunicacions institucionals de l’Alcaldia de Badalona
que les situï únicament en els següents casos:
a). Programa de les Festes de Maig i de la Festa Major.
b). Presentacions de llibres i estudis publicats per l’Ajuntament de Badalona.
c). Fulls informatius sobre posada en marxa efectiva de noves infraestructures i serveis
finançats totalment o parcialment per l’Ajuntament.
d). Cartes adreçades a persones o col·lectius beneficiats per mesures fiscals o de
naturalesa similar aplicades per l’Ajuntament de Badalona.
e). Escrit periòdic al Butlletí Municipal Bétulo.
2.2. Una proposta expansiva de les comunicacions institucionals de l’Alcaldia de Badalona
que, a més a més de les relacionades als punts 2.1.a, 2.1.b, 2.1.c, 2.1.d, 2.1.e, afegeixi un
escrit de l’Alcaldia obligatòriament els següents casos:
a). Notificacions de sancions imposades per infraccions de trànsit, urbanístiques o de
qualsevol naturalesa que vulnerin reglaments i ordenances municipals vigents.
b). Notificacions de pagament d’impostos i taxes municipals.
c). Comunicacions informatives sobre activitats culturals, lúdiques o d’altra naturalesa,
organitzades per l’Ajuntament de Badalona, sempre que la superfície de l’escrit de l’Alcaldia
SENYOR RIERA: Molt bé senyor secretari, dels ponents qui defensa aquesta llei de premsa
que presentem aquí a Badalona? El senyor Falcó? Endavant. Doncs de menor a major.
Endavant senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Moltes gràcies senyor Riera. Bé, es tracta de dues mocions que
segons acord de la Junta de Portaveus es tracten de forma conjunta perquè les dues van al
fons de la mateixa qüestió, i aquesta qüestió és la defensa de la pluralitat i la defensa de
l’actitud democràtica i de la transparència pel que fa als mitjans de comunicació locals i als
mitjans de relació del govern del Partit Popular de Badalona amb la ciutadania. En ambdós
casos, en les dues mocions una és molt més concreta, molt més detallada i fa una proposta
de en quins moments i per quines circumstàncies i en quines situacions i amb quins
continguts l’alcalde de la ciutat s’ha de poder dirigir a la ciutat com a tal, i per tant, amb la
seva aportació personal, i només limitant-ho a aquests casos. I l’altra moció és la que li fa
una queixa contundent de tot el que ha fet vostè, senyor alcalde, i suposo que amb el
suport amb el suport de tot el govern del Partit Popular amb poc temps amb un mes de
termini probablement, ha actuat d’una manera absolutament autoritària amb la utilització
que ha fet d’elements que haurien de ser d’ús de la institució i que vostè els ha utilitzat al
seu servei, servei polític seu, al servei del seu partit i al servei de la seva persona, cosa que
és el que aquí li reprovem tota l’oposició i no sé si vostès mateixos hi votaran a favor o no.
Però la Junta Electoral ha estat molt clara en els cassos que ha anat a la Junta Electoral la
denúncia, dient-li i ordenant-li que no podia fer aquestes actuacions, i n’hi ha hagut un altre
cas que en agradaria també que ens donés l’explicació aquí, que és el que fa referència al
butlletí d’informació municipal Betulo, en el que la tradició des de fa molts molts anys és
que hi ha un escrit dels presidents dels grups municipals i de l’alcalde, i en aquest de les
Festes de Maig per decisió suposem que unilateral del Partit Popular, ha suprimit l’escrit de
salutació o d’opinió que fem els diferents grups municipals i s’ha quedat només amb la seva
presentació. Absolutament decisió com deia abans, autoritària, unilateral i que no entenc
quina explicació ens pot donar que no sigui la de voler silenciar l’opinió de la resta de
l’oposició i de voler monopolitzar vostè el programa de festes i la informació que arriba al
públic.
SENYOR FALCÓ: Quan el senyor Ramon Riera obria aquest debat ja l’adjectivava i ja
sentenciava que volíem fer una mena de llei de premsa com si això fos una voluntat de
censurar allò que el govern des d’un punt de vista de comunicació institucional està fent. I
no anava desencaminat, perquè no és que vulguem fer una llei de premsa, volem demanarlos que deixin de fer el cafre, i ho diem perquè francament, arriba un punt en què un ha de
mirar com a mínim de posar a sobre de la taula, de fer el debat polític sobre els límits de la
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comunicació institucional, quan aquesta comunicació institucional es comença a convertir
en propaganda nord coreana de l’amado líder Garcia Albiol. I arriba un moment que
nosaltres tenim la necessitat de posar a sobre de la taula un debat perquè ja li diré ben clar,
sé que aquesta moció l’aprovarem, i sé que vostè segurament se la posarà darrera el
clatell,. Probablement no hi haurà un reglament, però a mi m’agradaria que qui ens governa
tingués la consciència de quins són els límits tolerables per part de la ciutadania, per part
de la democràcia i per part de la gent que paga impostos, sobre l’ús de la comunicació
institucional es converteix massa i d’una manera més clara en quelcom presidencialista, en
quelcom d’un excés total, de duplicitat i triple edició de fullets que expliquen el mateix, amb
les Festes de Maig mateix ho hem pogut veure, en què sempre hi ha el mateix text i la
mateixa foto de l’alcalde per explicar la mateixa cosa per tres vies diferents. Home, arriba
un moment en què demanem una mica més de cura. I aleshores, ja posats a proposar, ja
que tenim ganes de sortir per tot, per tot i amb tot, penjant-nos les medalles d’allò que fem i
d’allò que no fem, si algun privat fa alguna cosa li posem la foto, si algú públic fa una cosa
només poso la meva, arriba un moment que diem, posats a explicar que l’alcalde ho fa tot a
Badalona i que és omnipotent, omnipresent i que és una figura gairebé intocable i tocada
pels déus, doncs jo vull que quan rebi una multa de l’Ajuntament hi hagi l’alcalde que
m’expliqui que en virtut de l’article x del codi de circulació m’ha caigut una multa. Jo vull que
quan m’arribi l’IBI m’expliqui perquè me l’ha pujat un tant per cent i que m’ho digui el meu
alcalde. Jo vull que quan vagi la grua i retiri i pagui la meva taxa de retirada de cotxe de la
grua al rebut hi hagi la foto de l’alcalde que m’expliqui per què existeix una taxa per retirar
cotxes amb la grua. Perquè clar, si només posem la foto de l’alcalde per allò que sembla
que és positiu i no la posem per allò que sembla negatiu, això ja no és comunicació
institucional, i quan arribem a l’excés és quan nosaltres hem de dir, home, poseu el fre. I li
demanem al govern que posi el fre, que una cosa és tenir un alcalde que hauria de ser de
tots, i l’altre és tenir un alcalde que està en campanya permanent pel seu partit, i que actua
d’animador turístic als casals d’avis, vaja de tot, només em falta veure’l a la platja dirigint un
ball de l’estiu d’aquests esportiu, que estic segur que el veuré, però calma, no cal sortir tres
vegades a les fotos explicant el mateix. I si anem en aquesta direcció nosaltres volem
aprovar una moció que digui, que faci tot el que hagi de fer, cada vegada que canviï el
temps a Badalona, si demà ha de ploure fem un fullet, fem-ne cinquanta mil i que l’alcalde
anunciï que demà plourà, però també quan jo vagi a retirar el cotxe de la grua vull que el
rebut de la grua hi posi la foto de l’alcalde, perquè així recordaré qui és que m’està cobrant
aquells diners. En definitiva, més enllà de tot això, és una reflexió sobre la comunicació
institucional i els seus límits, través d’una moció per demanar-los, per reprovar-los i per
demanar-los que tinguin una mica més d’humilitat a l’hora de fer servir allò que és de tots,
que tinguin una mica més de consciència a l’hora de fer servir allò que és de tots, perquè
no és que ho diguem nosaltres, vostès han rebut tres revessos de la Junta Electoral en molt
poc temps, un, dos, tres, que haurien de merèixer alguna reflexió o alguna cridada d’atenció
sobre les persones que decideixen que segons què ho anem a fer i mira, si no ens
enganxen no ens han enganxat. Però miri, l’han enganxat, una vegada, dos vegades, tres
vegades, home, ja n’hi ha prou, ja n’hi ha prou, s’estan passant tres pobles, ja n’hi ha prou,
tothom coneix qui és l’alcalde de Badalona, tothom ho sap, no té un problema de
coneixement, potser el té de popularitat, potser per això han de fer tot això, però ja n’hi ha
prou, perquè els diners no són seus, són de tots. Jo crec de veritat que si volen entrar en
aquest debat posin la foto de l’alcalde, del amado líder, la volem veure a tot arreu, també en
allò que són comunicacions negatives per al ciutadà.
SENYOR SERRANO: La veritat és que tot aquest excés propagandístic del senyor Albiol ja
fa molt de temps que dura. L’únic que ara, en campanya electora, en campanya electoral
europea jo crec que han fet vessar el got. Una cosa és tot el que anaven fent fins ara que ja
era una mica exagerat, tot plegat. Però clar, ara, fent el mateix que han fet fins ara i fent-ho,
que estaven fent fins ara però fent-ho amb campanya electoral resulta que s’han trobat en
què hi ha una Junta Electoral que d’alguna manera aplica unes normatives, i que durant el
període del mes de maig i també d’abril perquè són els cinquanta dies que estan
convocades les eleccions, hi ha unes normes i hi ha unes lleis. I tot allò que fins a llavors
feien i fan igualment i estic segur que tornaran a far, perquè escoltin, ja s’han acabat les
eleccions i tornarem ara a tenir una allau de publicitat i de fotos i de refotos i de contrafotos
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i de sortir a la tele a tota hora, i a tota hora i a tota hora, tot això ja ho sabem. Però durant
aquest període hi havia una llei, i vostès a més, es passen tant que s’han saltat fins la llei,
fins la llei, i la Junta Electoral els ha dit, per tres vegades seguides, per tres vegades
seguides i diferents grups, tant Convergència com nosaltres ho hem hagut de portar temes
diferents a la Junta Electoral, que vostès no tenen raó, i els han rebregat fins el recurs que
han presentat dient que sí que tenien raó, doncs la Junta a més fins els ha fet una resolució
bastant divertida sobre el foment de la lectura el dia de Sant Jordi. Vull dir, a veure si
m’entenen, s’han passat molt, però és que el que estem denunciant ara d’alguna manera és
que això que han vist fins ara no és res, perquè si tot això ho han fet amb unes europees i
si tot això ho estan fent al maig del 2014, d’ara fins al maig del 2015 ens trobarem aquí això
i tres vegades més, i això és el que els grups de l’oposició, que encara tenim majoria en
aquest Ple no ho volem veure, perquè hi ha unes regles de joc que com a mínim s’han de
respectar, però perquè a més a més les marca la Llei. Escolti, Televisió de Badalona no pot
dir que fa un error tècnic quan fa el minutatge que li dóna la gana i no el que marca la llei,
no és un error tècnic, no és un error tècnic, igual que no són errors tècnics les tertúlies ni tot
això que fan vostès, no són errors tècnics. Abans se’n deia manipulació de tot això, ara
potser alguns en diuen comunicació, però abans se’n deia manipulació. I és manipulació, i
és un excés de propaganda, escoti’m, que per això, i ara es veu, i ara es nota amb tant
llibre i tanta història, ara es veu el perquè d’aquest cinquanta per cent d’augment de la
partida de pressupost de propaganda en el pressupost d’aquest any, perquè altres partides
van baixar, però la de propaganda va pujar un 50 %, ara ho veiem, llibres, llibrets, fullets,
fulletons. Això del Bétulo, la revista Bétulo de Festes de Maig, és una cosa que cada any,
s’ha fet sempre, serveix per fer el programa de festes i a més, hi ha una felicitació de
l’alcalde explicant les festes i els grups municipals, els que siguin, els grups municipals que
estiguin a l’Ajuntament, sempre ha estat així. Aquest any no, no hem tingut dret cap grup
municipal a, en l’especial de Festes de Maig, que és el de més tirada, és el més car de tots
els que es fan durant l’any, perquè sinó m’equivoco se’n fan 70.000, o almenys això és el
que diu, d’aquest de Festes de Maig, en aquest que se’n fan tants i tants, no podem ni
treure la foto nostra, aquella columneta, ni això, ni això. Clar, si això passa ara ja no em vull
ni imaginar el que passarà a partir d’ara fins el maig que ve. I com que ens ho imaginem i
ens ho pensem, a mi, portar-ho a l’extrem de l’acudit de dir, posi la seva foto a la multa, no
estic d’acord, per mi no és un acudit, és que no és de broma, és que el que estan fent aquí
no passa a cap altre ajuntament. Hi ha algun ajuntament o institució, comunitat autònoma o
govern de qualsevol mena que una Junta Electoral els tombi tres vegades seguides tres
coses diferents, tres coses diferents, una utilització d’un lema electoral, un minutatge a la
tele, un llibre de propaganda d’autobombo, escolteu, és que això no passa enlloc, no passa
enlloc. I el que voldríem és que d’alguna maner en aquest any que queda per les eleccions
municipals, a part de reprovar-li el que han fet el 2014, que això ho votarem, el que
voldríem és que hi hagi una mica de joc net amb la propaganda, jo ja entenc que vostès
vulguin fer i facin, però com a mínim una mica de joc net, com a mínim. L’autobombo va
amb la persona, però una mica de joc net i una mica de respecte a les regles del joc, una
mica de respecte a les regles del joc, perquè els de l’oposició també som govern, també
tenim el nostre dret a existir en el Bétulo, com fins ara ha estat sempre, i no em diguin que
avui o ahir ja ens demanen un article per sortir en el proper Bétulo, que es veu que ara en
fan un altre i ara correm-hi tots a demanar articles perquè al mes de juny en surt un altre.
No, no, si és que no es tracta del mes de juny, es tracta del de festes de maig que és el de
major tirada de cada any, que també hi hauríem d’estar, i si al juny o al juliol n’hi ha un altre
doncs també. Però és clar, ara correm-hi tots, avui o ahir ens demanaven un article. Jo no
sé si s’han passat tres pobles, però el que sí que els vull dir és que les sentències i les
resolucions de la Junta Electoral són molt clares respecte a la manera com vostès han fet
de cara al que és la llei, del que són les normes i del que és un comportament democràtic,
ja no els dic propagandístic, estan en el seu dret de mirar de fer tot allò que pugin per
treure’n partit, però com a mínim respectin les regles del joc, com a mínim. Perquè si a més
de l’autobombo ho volen fer d’una manera molt poc democràtica, això diu molt poc a favor
seu i molt poc de la manera amb què estan intentant vendre allò que fan, molt poc a favor
seu, perquè ho pot fer igual però no tenen perquè silenciar l’oposició, ni perquè saltar-se les
regles del joc, ni perquè saltar-se la llei. Cada dia en campanya electoral estem veient com
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tots els noticiaris haguts i per haver, de TV3 i de tot arreu, els periodistes es queixen del
minutatge i de les normes i tal, això ho veu tothom des de fa una pila d’anys. Bé, doncs això
que els periodistes de tot arreu es queixen aquí va ser un error tècnic saltar-s’ho. Home, a
mi em sembla que hi ha qüestions que no són errors tècnics, que són voluntats polítiques, i
el que sí que els demanem, els ho reprovem d’una banda, però també els demanem que en
aquest any que queda mirem i mirin sobretot de no passar-se perquè sinó tornarem a estar
igual a la Junta Electoral i a la denúncia i a la baralla per coses que en el fons escolti’m de
fotos seves jo crec que n’hi ha una col·lecció a l’arxiu de Badalona increïble, per tant, no sé
si en aquest any n’haurem de veure trenta-quatre mil més cada dia, no ho sé, a vostè li
deuen agradar molt les seves, molt, les plaques, tot allò que mai no havia fet ningú aquí a
Badalona, deixi’m que ho digui perquè tinc ganes de dir-ho, ni el Màrius Díaz, ni el Màrius
Díaz, ni el Blanch, ni la Maite ni jo mateix ens hem dedicat a posar plaquetes i plaquetes
per tot arreu amb el nostre nom dient que inaugurem no sé què i que inaugurem no sé
quants. Jo els dic, és que d’aquí a dos dies trobarem miralls pel carrer perquè vostè es
pugui anar mirant. Si és que estem en una qüestió de narcisisme polític inversemblant, el
mai vist, no hi ha cap institució, cap lloc que hi hagi que passi el que passa aquí, que per
posar un tros de carrer hi hagi una placa dient que l’alcalde ho va inaugurar. L’alcaldessa
de Lima, una senyora que hi havia ara deia, Lima lo hizo, no ho he fet jo, són els diners dels
ciutadans, no ho fa un mateix, no ho fa la vanitat d’una persona, ho fa la gent, es fa amb els
diners de la gent, no es tracta d’anar posant plaquetes ni busts, ni medalles, ni estàtues, no
es tracta d’això. Es tracta de fer les coses ben fetes, i es tracta de fer-ho amb un respecte
democràtic sabent que són els cèntims, i que no són per donar-se autobombo ni per
perjudica l’oposició. I la campanya es fa amb joc net, amb els diners del partit, amb els
diners del partit, no amb els diners dels ciutadans. I amb això és amb el que ens hem
trobat, ara en aquest 2014, i espero que en el 2015 no ens hi trobem de tant.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, ha tingut temps, li he deixat tot el que ha volgut.
SENYOR SERRA: Ha bufat també, ja l’he vist que bufava.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, ara parlarà la regidora Hervàs en nom del govern municipal.
SENYORA HERVÀS: Gràcies alcalde, un parell de qüestions prèvies senyor Serra, senyor
Serra, sí, que li volia dir una qüestió prèvia que és que ha dit alguna inconcreció, com que
el pressupost de Comunicació d’aquest Ajuntament havia doblat o havia augmentat molt, no
és cert, i ja els varem donar informació als seus companys que veig que no li han passat i
vostè no els ha pogut veure, perquè l’únic que ha fet a l’Ajuntament és aglutinar a totes les
partides de comunicació posar-les en una única partida. Per tant, aquest augment i aquesta
mateixa disminució a la resta de partides de l’Ajuntament. Això com a qüestió prèvia. Bé,
com que s’han dit bastants qüestions sí que m’agradaria començar per una primera que és,
senyor Serrano que després, m’agradaria començar per una primera qüestió que és, home,
crec que és important dues qüestions, primer el dret que tenen els ciutadans a ser
informats, a ser informats de l’activitat de l’Ajuntament, dels serveis, de qualsevol
programació, de qualsevol obra, de qualsevol qüestió que li afecti , de qualsevol servei
d’aquest Ajuntament. I dos, l’obligació que té l’Ajuntament d’informar als ciutadans, crec
que és una premissa molt important, és una premissa molt important, després el grup de
Convergència i Unió parlava d’aquest reglament tan, tan, tan taxat que el meu company
crec que amb una ironia fina, fina li feia una mica el resum de quina és la seva proposta i jo
d’una manera més lleugera li diré que la seva proposta és pròpia, potser, d’altres èpoques o
potser d’altres indrets. Després també m’agradaria comentar-los que parla només de la
comunicació als ciutadans, que crec que és l’única qüestió que els cou, no? L’Ajuntament
ha de comunicar no només als ciutadans perquè és la seva obligació per llei si no que a
més comunica amb d’altres entitats, amb altres administracions locals o supramunicipals i a
més, han fet un oblit que ja els ho apunto perquè puguin escriure en la propera moció
doncs, que tampoc, han tingut l’oblit de les xarxes socials que mabe en aquesta nova era
de comunicació doncs són tant i tant necessàries. Per contra, les coses que fa el govern
també comunicant i dels que han fet un oblit són per exemple les retransmissions del Ple
com el dia d’avui, que també informen al ciutadà i que tot i tenir els estris, el govern anterior
no va voler posar-ho en marxa i aquest govern va ser una de les primeres mesures que va
prendre per tal de poder donar més transparència i també més comunicació al ciutadà i ha
engegat també una altra sèrie de propostes, aplicacions com la BDN bústia, i d’altres
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aplicacions, les newsletters de Medi Ambient, de Cultura, de Joventut i alguna altra que
també són comunicació institucional d’aquest govern cap a tots els ciutadans. Què és el
que passa i crec també que és el que els molesta, que aquest és un govern prou actiu i
com que és prou actiu, prou que comunica. Si només haguéssim fet una acció al mes
doncs, només faríem una acció al mes, però com que no és el cas, doncs aquest govern i
aquest Ajuntament es veu en l’obligació de comunicar. Com que vostès han fet especial
esment en una qüestió, que és el tema de la Revista Bétulo, els voldria dir, que com vostès
saben, ja que han estudiat molt i han fet un màster en recursos a la Junta Electoral, vostès
saben perfectament que els ajuntaments no podíem presentar cap butlletí municipal que
tingués com a contingut qüestions polítiques. Per tant, el Bétulo del mes de maig ha estat
un Bétulo absolutament estricta amb el contingut del programari de les Festes de Maig,
absolutament estricta. Per això vostès aquesta acció no l’han poguda recórrer a la Junta
electoral perquè s’ha complert amb la llei. Després una altra qüestió, vostès que s’han
omplert i s’han omplert la boca en aquesta estoneta que m’ha precedit referent a la Junta
Electoral, jo suposo, suposo que deu ser casualitat, deu ser una qüestió absolutament
casual, jo ho deixaria així, casual, jo suposo que és una qüestió casual que els dos vocals,
els dos vocals no judicials de la Junta Electoral de Zona formin part o tinguin relació amb
algun grup polític. Llavors, hi ha una altra qüestió que és pel que fa al respecte del
minutatge de Badalona Comunicació, que com saben va ser una qüestió absolutament
aliena a la nostra voluntat, que es va corregir desseguida i que tots els grups polítics a la
ciutat van poder gaudir òbviament del temps que els pertocava.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, fa falta una segona ronda, senyor Falcó. Anem a intentar ser
breus, perdó senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Bé, la resposta de la senyora Hervàs a part del final amb la referència
que ha fet a la Junta Electoral, que ja en parlarem i veurem on anirà a parar això que ens
acaba de dir, aquesta acusació que ha fet als vocals de la Junta Electoral d’actuar de forma
partidista, bé, qui hagi de dir alguna cosa ja ho dirà. Però a part d’això, que penso que ha
estat una relliscada important per part seva ens ha fet tota una referència al dret de
comunicar-se amb la ciutadania i amb les entitats, això ningú li ha qüestionat, ningú h ha
qüestionat que un govern es pugui comunicar amb les entitats i es pugui comunicar amb la
ciutadania en general i pugui explicar coses que s’han d’explicar. Aquí el que li hem
qüestionat són les actituds absolutament autoritàries i manipuladores i l’ús, el mal ús dels
diners públics en benefici personal o del Partit Popular, com es vulgui dir o conjuntament.
Aquest, aquest és el problema, la senyora Hervàs no ens ha justificat aquesta errada
tècnica de televisió de Badalona pel que fa al minutatge, això és del què ens hem queixat,
no ens ha justificat l’entrevista amb el senyor Arias Cañete, que es va fer casualment molts
pocs dies abans que comencés la campanya electoral i que probablement en aquell
moment no sabien que més aviat els restaria vots, aquest personatge, per totes les
declaracions que va fer posteriormentt. Tampoc ens ha dit res del mal ús de l’eslogan
institucional també, aprofitant-se’l com a persona i com a partit, això és del què ens estem
queixant. Tampoc ens ha dit res d’aquest llibre de fotografies que van utilitzar també en
benefici propi, és d’això del què li estem parlant, no li estàvem parlant d’altres coses,
senyora Hervàs. El tema del Bétulo em sembla que cau pel seu propi pes també la seva
argumentació, que no té cap sentit el que ens ha dit en aquests moments. Per tant, la
voluntat que ha tingut aquest govern del Partit Popular, aquest alcalde del Partit Popular ha
estat una voluntat absolutament manipuladora d’utilització dels fons públics en benefici
propi en una campanya electoral. Així li ha reconegut la Junta Electoral en aquests
moments i així denunciem nosaltres i al Ple Municipal de l’Ajuntament de Badalona així li
manifesta i li reprova la seva actuació.
SENYOR ALCALDE: Senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Intentaré ser breu, però com que el tema dóna per una mica i vostès
sempre tenen molt de temps, doncs, només ens veiem una vegada al mes, tampoc passa
res, després vostès ja fan la seva i fan els seus pamflets i fan tot el que volen, almenys
deixi’ns que aquest dia que podem despatxar-nos una mica ens despatxem. És conscient la
senyora Hervàs que posant en qualitat, en dubte la qualitat democràtica del país amb la
referència que acaba de fer a la Junta Electoral Central, però, és conscient de la bestiesa
que acaba de dir, respecte a la Junta Electoral d’un país en termes democràtics. Vostè és
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conscient del què acaba de dir, sobre la Junta Electoral, que determina i aplica estrictament
els criteris de la llei que varem aprovar tots allà on sigui, al Congrés fa un apila d’anys i que
es limita només a això. Jo és que la veritat, vostès un bany d’humilitat els anirà molt bé i els
asseguro que si per a nosaltres és el rebran, si per a nosaltres és el rebran. No hem
estudiat gaire no, ha estat tan fàcil guanyar-los tres recursos a la Junta Electoral, perquè
clar quan a davant tens un holligan o uns holligans que no aprecien el valor del risc i vinga
i fotli i pensen que no ens ho mirarem, no ens ha calgut estudiar gens, ens ha calgut
escriure una estoneta i amb tres estonetes els hem tombat tres coses a la Junta Electoral,
però tres estonetes, no hem hagut d’estudiar gaire. Però clar, en temes de comunicació
també es feia referència al tema xarxes, si volen hi entrem al tema xarxes, jo li pregunto,
tota aquesta comunicació que vostès fan de tot, a vegades sense la mínima prudència,
expliqui’m vostè, la Guàrdia Urbana deté dues persones que transportaven 5 quilos de
hachís dintre del cotxe, per una mala instrucció policial, com ha acabat això, després del
seu anunci. Per una mala instrucció policial com ha acabat això, on ha acabat això i tantes
altres coses que ara no recordo, però que no han acabat en res, grans anuncis que després
acaben en res. Jo, home de comunicació 2.0 recordo moltes redades per trobar barres de
pa, això en recordo un fotimer i fixi’s fins i tot avui responent a aquest últim twit feliç de
l’alcalde, “detenido coche con tres rumanos y un español que habian robado en Montmeló,
condema y a su pais”, és de traca. Hi ha una persona molt intel·ligent que diu ja, ja, ja, “la
Guàrdia Urbana incauta tres quilos de butifarras y dos paquetes de Marlboro junto con
diversas alitas de pollo”, això és la credibilitat que mereix la seva comunicació, que és que
la gent se’n rigui, que la gent en faci broma. I les seves aparicions a 13 TV i a
Intereconomia, és clar, si hem de parlar de tota la comunicació parlem de tot, i l’últim és
aquest article d’un càrrec de confiança, que això tampoc s’havia vist mai, que un càrrec de
confiança es dediqui a insultar les entitats de Badalona. Però bé, però això què és, un
càrrec de confiança, jo li tinc estima personal, un càrrec de confiança es pot dedicar a
insultar a les entitats, a dir que es posen la barretina amb triple rosca fins als ulls. Vostès
creuen que això és normal i que vostès no han de fer res, no han d’escriure a les entitats i
demanar-los disculpes. Vostès creuen que aquesta és la comunicació que han de fer,
l’alcalde com si fos Déu nostre senyor i els càrrecs de confiança que els paguem entre tots,
insultant les entitats, si no hi està d’acord li toca callar, perquè nomes poden parlar els
regidors, els càrrecs de confiança que tenen una tribuna al Tot Badalona, miri, escriure el
que puguin i amb molta educació cap a la gent, perquè això és una manca d’educació. I és
una manca del mínim sentit del què ha de fer un càrrec de confiança de l’Ajuntament, que
és per descomptat, no insultar la gent que li paga el sou, no insultar la gent que li paga el
sou. La moció que hem presentat que ha dit que era, escolti, no diu res de l’altre món, tot el
que diem vostès ja ho fan i a més a més, els proposem coses noves. La qüestió de la
comunicació institucional vostès no la porten bé, estudiïn una mica més que és
comunicació institucional i deixin de confondre el partit amb la institució.
SENYOR ALCALDE: Senyor Serra.
SENYOR SERRA: Sí, breument i més breument que abans, però sí que algunes
puntualitzacions sobre el que s’ha dit abans. Jo estic d’acord que cal informació, que s’ha
d’informar la ciutadania, tot això s’ha fet sempre, però rares vegades, potser sí que
remenant molt en podem treure un fulletó que informen alguna cosa, que jo m’hagués posat
la foto, podem treure’n algun, però no en trauran gaires i cap en període electoral. Jo sé i
ho conec i ho conec bé, quines són les normatives de Junta Electoral què és el que diu i
quines són els límits que hi ha, cap me’n trauran en Junta Electoral. Que jo recordi mai a
l’Ajuntament de Badalona, la Junta Electoral li havia clavat les rebregades que li han clavat
aquí, jo no sé si són partidistes, no sé si com diu la senyora Maritxú són d’un partit
determinat del meu em sembla que no, perquè no ho conec, oi, potser seran d’algun altre,
no ho sé, no sé quina mena de partit polític deuen ser els de la Junta Electoral Central, però
sí que a vostès els han dit i els ho varen dir després de fer un recurs bastant mal fet i
bastant mal argumentat, d’una argumentació molt pobra en la qual varen dir que el seu
llibre de Badalona, el seu llibre de fotos d’aquestes d’autobombo que van fer aquí, que
pretenien vendre a les Festes de Maig, van agafar i se’n van haver d’anar fins a un llibre
que es va publicar fa molts anys que es deia Badalona, Badalones i van haver
d’argumentar que bé l’Ajuntament havia fet una vegada un llibre que es deia Badalona,
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Badalones, que precisament es va presentar i això es pot veure, perquè ja ni me’n
recordava, jo no era ni regidor de l’Ajuntament, bé, sí, em sembla que feia un any que era
regidor de l’Ajuntament. És un llibre del 2004 perquè ho vaig veure a les notes de premsa
de l’Ajuntament de Badalona, era un llibre que es va presentar el dia de la Nit de Santa
Llúcia, aquí en el Pavelló quan es van fer els premis de Santa Llúcia aquí a la ciutat de
Badalona, es va presentar aquest llibre, però clar, allò era el mes de novembre del 2004 i
no hi havia campanya electoral. Doncs per defensar el seu llibret en Plena campanya
electoral van haver-se’n d’anar al 2004, amb un llibre del 2004 que no hi havia cap
campanya electoral. És veritat, i la Junta Electoral els va dir, però és que a més els ho diu
amb una claredat meridiana, el que vostès han fet és una incidència dels poders públics
intolerable en campanya, és que li diuen que el que vostès fan és intolerable en campanya i
això li diuen dues o tres vegades, els ho diuen pel llibre, els ho diuen per la televisió, els
diuen de tot. Una mica el que estem dient, i el que estem dient tots avui, és que aquesta
incidència dels poders públics intolerable en campanya tal com els ho diu la Junta, en lloc
de donar la culpa a la Junta, doncs ho han de fer una mica millor durant aquest any. Als
ciutadans se’ls ha d’informar, però jo pregunto per informar-los cal posar-los la foto de
l’alcalde, sempre a cada moment, sempre i a cada moment, de què els estan informant
d’allò que es fa o de la foto de l’alcalde, perquè va d’ell, va fixe. O sigui la informació no
sabem si hi és, ara la foto hi és, fins i tot quan et connectes la wifi, ja qui hem diu que la wifi
aquesta que hi ha aquí baix, el senyor Mañas m’ho confirma, et connectes a la wifi i et surt
una foto de l’alcalde i una carta de l’alcalde, de saque, això d’entrada, després pots
continuar, però d’entrada et surt una foto. Jo ja ho entenc, que s’ha informar, ja ho entenc
que s’ha d’informar la gent i també se l’ha de mirar de manipular i abans deia els límits
entre comunicació i manipulació i entre informació i manipulació també n’hi ha i aquests
límits no es respecten i aquí estem en un govern amb minoria, que pensa que per poder
tenir majoria, el que cal és manipular la gent i manipular la ciutadania durant quatre anys.
En portem tres i ara bé l’any de la traca final, ara bé l’any de la traca final, ara ens
empassarem les fotos per a tot arreu, però bé, per sort en període electoral, hi ha períodes
en els quals no poden fer res, en període electoral com a mínim respectin les lleis i les
normes de joc. Amb el Bétulo que em deia abans la senyora Maritxú, que deia abans,
escolti el Bétulo, diu no, és que no l’hem pogut recórrer perquè no sé que, no, no, no l’han
pogut recórrer, és que no, però a veure.
És que en el mes de maig no hi ha cada quatre anys unes eleccions municipals fixes, el
darrer diumenge de maig, és que no hi ha Festes de Maig cada any a la ciutat i cada quatre
anys coincideixen amb eleccions municipals, és que cada any que coincideixen les Festes
de Maig i el Bétulo cada any, cada any vol dir, cada any, vol dir les eleccions municipals
des de l’any de la catapum, des del 1983 que es deu fer el Bétulo o des de que es fa el
Bétulo cada quatre any coincideixen les eleccions municipals. Mai s’ha eliminat la tribuna
dels grups municipals que es fa tot els mesos o tots els números, menys aquell, no em digui
que no treuen perquè és campanya,perquè cada vegada que és campanya hi ha estat, fins
i tot els seus, fins i tot els del Partit Popular quan estaven a l’oposició estàvem allà. Per tant,
és un argument pobre, jo crec que els arguments de manipulació de la Junta, de politització
de la Junta, d’amics que devem tenir a la Junta Electoral, de Bétulos que no, escolti aquí el
que hi ha és una manipulació clara i com els he dit abans jo crec que això només afecta a
començar. Aquí hi ha un govern amb minoria que vol guanyar vots en base a una
propaganda electoral institucional o institucional electoral i que durant aquest any i el que
queda fins a les eleccions municipals ens ve una bona traca i una bona “corrilla” de fotos i
més fotos i fulletons i pamflets i tele i vinga i dale. Jo crec que estem en aquesta història,
per tant, que els grups de l’oposició que encara som majoria en aquesta cambra i que som i
serem majoria en aquesta cambra, en aquest Ple, som i serem majoria en aquest Ple, no
ho dubtin. Puguem agafar i fer un reglament o que com a mínim els reprovem d’allò que
estan fent, home, a mi em sembla que, que menys.
SENYOR ALCALDE: Permeti’m alguna ironia, vostè acaba de dir ara, els grups de
l’oposició som i serem majoria, ho seguirem sent, quan tingui la mateixa visió que quan
vostè s’asseia aquí i em va dir una vegada que jo mai m’asseuria en aquesta cadira, van
apanyats, permeti’m l’ironia.
SENYOR SERRA: Això són “xuleries”, no són ironies.
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SENYOR ALCALDE, No home no, vostè pot dir i jo no puc dir, doncs bé, al final seran els
veïns de Badalona els que decidiran, amb això estem d’acord, oi que sí? S’han dit moltes
coses i jo permeti’m, conceptualment, vaig del genèric al concret, jo crec que de debò, amb
tot el respecte perquè es mereixen respecte totes les opinions més enllà de no compartirles i j respecto el posicionament que vostès tenen. Vostès han estat parlant en aquest
debat, doncs no sé, potser en total 45 minuts i el 80% del temps l’han dedicat a parlar de la
foto, de la foto, de la foto de l’alcalde, cosa que els vull dir que és una contradicció perquè
vostès mateixos han reconegut que em coneix tothom, doncs si em coneix tothom tampoc
no tindria molt de sentit que vostè diuen que jo intentés posar la foto absolutament a tots els
llocs. Per tant, una mica contradictori. Senyor Falcó perquè la senyora Hervàs amb raó o
no, no pot criticar, no pot criticar perquè vostè ha dit, no es pot criticar, però vostè ha dit no
es pot criticar, però vostè la barbaritat que ha dit, ha criticat la Junta Electoral. Jo li faig una
pregunta, per quina raó la senyora Hervàs comet un pecat quan critica decisions de la
Junta Electoral i en canvi vostès poden criticar el Tribunal Constitucional, quan no falla en
decisions que no els semblen justes dient, aquesta és una realitat, que els membres del
Tribunal són espanyolistes i no sé què i no sé quantos. Escolti, si vostès poden criticar el
Tribunal Constitucional, la regidora Hervàs pot criticar la Junta Electoral i home, ella ha dit
una cosa que és una dada objectiva, que serà crítica o no, però és una dada objectiva. Hi
ha dos membres de la Junta Electoral que tenen relació amb partits política, hi ha un
membre de la Junta Electoral que treballava per aquest Ajuntament fins que aquest govern
va canviar un contracte i ja no hi treballa i ara hi treballen uns altres, i això són dades
objectives. Això no és una crítica, això són dades objectives, miri, qualsevol que els escolti
a vostès semblarà que hem comès no sé quina barbaritat, quines il·legalitats, escolti, que
no, que aquí s’han donat tres fets. Un, el criteri del temps de televisió de Badalona
Comunicació pels espais reservats als partits polítics, el criteri que va seguir Badalona
Comunicació va ser anar a la circumscripció única que era el resultat a tot Espanya i van dir
que no, que havia de ser la Junta Electoral, la Junta Electoral va dir que havia de ser la
circumscripció de Badalona. Jo els vull recordar que el criteri quan vostès governaven a
l’any 2009 van seguir, va ser circumscripció de Catalunya, que tampoc no van seguir
aquest criteri que ara demanen. O sigui, la Junta electoral diu, ha de ser criteri local i vostès
ens critiquen, manipulació, manipulació i vostès fa cinc anys no van seguir aquest criteri.
Per tant, és una mica contradictori, vostès van seguir el criteri electoral de la circumscripció
de Catalunya. Miri, senyor Serra, i amb tota la cordialitat i permeti’m que no s’entengui
malament, però diu, no és que nosaltres mai, ni jo ni la Maite havíem posat plaques, no sé
què, no sé quantos, escolti, miri, entri al Tanatori, al Tanatori i quan entres a la paret dreta
tens una placa, Maite Arqué, no sé què, no sé quantos, inauguració.
SENYOR SERRA: Li deuria posar el Tanatori.
SENYOR ALCALDE: A, li va posar el Tanatori, d’acord, al final escolti, al final recordar que
es fan millores a la ciutat i això es fa aquí i a tots els ajuntaments, a totes les Diputacions,a
les comunitats autònomes, jo em faig un fart de veure al president de la Generalitat
destapant plaques i si ho fa el president de la Generalitat, doncs tampoc no ho farem tan
malament. Aquest era el tema, un dels recursos ha estat aquest, un criteri que vostès
varen seguir quan estaven a l’oposició, el segon és el llibre. Sap quina és la diferència, que
aquest llibre nosaltres el venem perquè no tenim diners i es ven per dos euros, que és el
que ha costat i ja s’està venent. Vostès van fer un llibre per 32 euros la unitat, els desitjos,
Badalona desitjos, 32 euros la unitat, que encara n’hi ha, ho estic dient a ells. Nosaltres un
llibre de 2 euros de fotografies i el tercer tema que ens han impugnat que sembla que
estiguem aquí no sé què, és un anunci, atenció, pagat pel Partit Popular en el diari El Tot
on diem bones festes, de les Festes de Maig, bones festes als veïns de Badalona estem
treballant per convertir Badalona en una ciutat de primera i això ja està, un anunci pagat per
a nosaltres. Escolti, però és un anunci pagat per a nosaltres, en el diari El Tot, aquestes
són els tres fets tan greus. En relació al tema del Bétulo la llei deixa molt clar que no es
poden fer revistes municipals, el que fem és la programació de les festes i com que no es
pot fer política, hi ha un escrit que ni vostès mateixos han pogut impugnar perquè és tan
pla, o sigui en relació a festes que ningú pot dir, s’ha equivocat en un tema senyor Serra, el
corregeixo, diu, perquè és l’exemplar que costa més diners, no sap que passa, era
l’exemplar que costava més diners quan vostès governaven perquè es pagava des de
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Badalona Comunicació, però des que hi estem nosaltres el que fem és, hem encarregat la
gestió a uns tercers, ens paguen, ens cobreixen el 100%. Per tant, a la ciutat de Badalona
la Revista Bétulo, atenció a la dada perquè crec que és important, no li costa ni un sol euro i
a sobre es reben una sèrie de diners, d’acord? quan governaven els socialistes costava
milers d’euros, seixanta mil euros, deu milions de les antigues pessetes, quan governava el
Partit Socialista i ara no costa ni un euro i a sobre ens donen uns diners. És una diferència
important i home, el Bétulo sempre surt més o menys, des que estem nosaltres amb una
certa periodicitat, cada dos o tres mesos aproximadament i ja ens agradaria tenir la
bonança econòmica que van tenir vostès per treure-ho cada mes. Vostès treien una revista
on parlàvem l’oposició, faltaria més, cada mes i nosaltres excepte aquesta edició especial
la resta sempre, com sempre ha estat així, els grups municipals poden dir la seva, però
aquest era un número que no podia ser revista oficial pel motiu que els he explicat. Miri,
senyor Falcó un parell de qüestions, jo en el meu Facebook escric el que vull, segurament
per a vostè és una minúcia el fet que la Guàrdia Urbana després d’una persecució per
l’autopista detingui uns delinqüents que porten en efectiu, que acaben de robar en un bar a
Montmeló, això va passar ahir al vespre, que porten mil i escaig d’euros en efectiu, que han
robat no sé quants dècims de loteria em sembla o dels cecs, no ho sé, no en tinc ni idea,
que s’han emportat menjar, que s’han emportat ampolles d’alcohol. Ja sé que per a vostè
aquest és un tema menor, per a nosaltres no. Aquí és una qüestió conceptual, jo estic
d’acord, però miri, vostè diu, doncs hi ha un ciutadà que en el meu Facebook se’n fot, sí, vol
que li digui una cosa, en el meu Facebook quan jo he penjat aquesta notícia, després li
ensenyaré, quan jo he penjat aquesta notícia a les dues o a les tres de la tarda, fins ara que
han passat 6 hores aquí, la notícia aquesta que per a vostès és tan insignificant, ha estat
visitada per més de 102.000 persones en sis hores, ha estat visitada per més de 1023.000
persones i més de 3000 veïns de Badalona han mostrat cliclant que estan contents amb
aquesta notícia. Bé, que dins d’aquests n’hi hagi després, escolti, 50 que no els sembla bé,
doncs és legítim, per a mi és un tema important, però home, potser una cosa estarem fent
bé, quan li torno a repetir fa 6 hores he penjat una notícia de la ciutat de Badalona i ha estat
visitada per més de 102.000 persones, d’acord?. Això els hauria de fer reflexionar i per
acabar, escolti, a l’article que va fer el Jordi Marcos, el coordinador, s’hi pot estar més o
menys d’acord, cadascú és molt lliure de pensar, però el va fer en un mitjà de comunicació
privat i amb la seva condició d’advocat. Per tant, té la llibertat absoluta d’escriure el que
consideri oportú i adient, o sigui, faltaria més i si ell considera unes qüestions, doncs jo he
de dir que una part important d’aquell discurs, doncs escolti, a mi no em grinyola. Per què,
perquè cadascú té la seva opinió i és respectable, malament aniríem si ell expressés
aquesta opinió en un mitjà, o sigui, a la Revista Bétulo per dir alguna cosa, o a la televisió
de Badalona, malament aniríem, però en un mitjà de comunicació privat, que li demana la
seva opinió, doncs escolti, pot fer el que consideri oportú i seran els lectors d’aquest diari
qui decidirà si li sembla bé d’aquest setmanari, decidiran si li sembla bé o no. Escolti,
nosaltres intentarem seguir comunicant com creiem, senyor Serra, miri, televisió Badalona,
diu que només surto jo, només surt l’alcalde, l’alcalde, bé, a mi no em venen a filmar al
despatx allà assegut quan firmo carpetes, no tinc la càmera de televisió i la planten davant i
jo em dedico a signar carpetes, no, no, a mi quan em venen a filmar o a gravar, és perquè
estic fent activitats de ciutat. Clar, pretendre que et vinguin a gravar si no fas res, és que li
dic amb tota la sinceritat, has de generar alguna notícia, alguna notícia s’ha de generar, si
hi ha un grup polític que genera una notícia cada quinze dies, doncs surt un dia cada
quinze dies. Hi ha grups que són més actius i surten més, escolti, jo veig molt sovint els
senyors d’Iniciativa, veig molt sovint a Convergència i Unió i a vostès no els veig, per què,
doncs perquè no els veig. A vostè l’altre dia sí que el vaig veure, ja el varem veure dient el
que havia de dir, senyor Lara, una mica d’educació, una mica d’educació. Per tant, escolti,
seguirem sent, comunicant com dic el millor que puguem, intentarem, escolti, que no hi hagi
cap tipus de problema, que vostès no es trobin incòmodes i aquest és el nostre objectiu.
Per tant, passaríem a la votació, entenc que les dues mocions es voten amb els vots
favorables dels grups de l’oposició i amb el vot en contra del govern. Aleshores, hi ha una
altra moció em sembla, he preguntat, perdó, he preguntat si hi havia una altra moció, m’han
dit que ja està, s’han confós, doncs ja està.
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Votació moció presentada pels grups municipals PSC,CiU i ICV-EUiA.
La moció presentada pels grups municipals Socialista, Convergencia i Unió i Iniciativa
Catalunya Verds-esquerra Unida i Alternativa, va ser aprovada per majoria absoluta.
Vots a favor: 16, dels grups municipals Socialista, Convergencia i Unió i Iniciativa
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
Vots en contra: 11, del grup municipal del Partit Popular i el regidor no adscrit.
Votació moció presentada pel grup municipal de Convergencia i Unió.
La moció presentada pel grup municipal de Convergencia i Unió, va ser aprovada
majoria absoluta.
Vots a favor: 16, dels grups municipals Socialista, Convergencia i Unió i Iniciativa
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
Vots en contra: 11, del grup municipal del Partit Popular i el regidor no adscrit.

per
per

per
per

AP-2014/2891 Moció presentada pels grups municipals del PSC, ICV-EUiA i CiU, per
garantir una correcta alimentació als infants de la ciutat, en el periode de vacances
escolars.
Atès que cada dia constatem l’agreujament de la situació de patiment i de risc per a moltes
persones i famílies, que cada cop són més a prop del llindar de pobresa o extrema pobresa
a la nostra ciutat.
Atès que l’índex de pobresa infantil i la vulnerabilitat social de la infància és creixent als
nostres pobles i ciutats i han estat detectades situacions de dificultat en l’accés a una
alimentació digna i suficient entre els infants.
Atès que els col·lectius que treballen amb la infància a Catalunya han aixecat la veu d’alerta
pels problemes d’alimentació que pateixen molts nens i nenes que no veuen satisfetes les
seves necessitats diàries.
Atès que el nombre de famílies que s’adrecen al Banc d’Aliments cada cop és més
important; una part important d’elles no tenen cap altra forma d’aconseguir aliments ja que
la crisi els ha deixat sense cap font d’ingressos econòmics; el nombre de persones que han
hagut de recórrer a la sol·licitud d’ajuts s’ha incrementat exponencialment els darrers dos
anys i la situació es torna particularment crítica en el cas dels nens i les nenes.
Atès que en reiterades ocasions aquest Ple ha aprovat i ratificat la Declaració de Drets dels
Infants on s’expressa de forma clara i contundent que s’ha de garantir i prioritzar la seva
protecció
Atès que l’administració més pròxima al ciutadà, el seu Ajuntament, ha de ser la més
sensible, solidària i combativa davant de les dificultats i el patiment que viuen les persones,
posant tots els mitjans possibles al seu abast, i en especial atenció als nostres infants per
tal d’assegurar que els nens i les nenes tinguin garantits els 3 àpats del dia.
Atès que en molts casos és a través de les beques de menjador escolar, que al llarg del
curs, molts infants tenen una alimentació correcta.
El grups municipals d’ICV-EUiA i del PSC proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER. Instar al Govern Municipal a prendre les mesures de xoc necessàries per tal de
garantir que el període de vacances escolars no signifiqui per a cap nen o nena de la nostra
ciutat la pèrdua d’algun dels àpats imprescindibles per a una correcta alimentació.
SEGON. Instar al Govern municipal a convocar la primera setmana de setembre a la Junta
de Directors/res dels centres escolars del municipi amb els responsables dels nostres
Serveis Socials, per activar un protocol de detecció de casos i posada en marxa dels
mecanismes i accions necessàries per solventar qualsevol possible cas de manca
d’alimentació adequada dels infants de la nostra ciutat, garantint la cobertura necessària
des del primer dia.
TERCER. Encomanar a la Comissió Informativa de l’Àmbit d’Atenció a les Persones, el
seguiment continuat en el temps del protocol i les accions de xoc aplicades.
QUART. Enviar aquesta moció a les Conselleries de Benestar i Família i d’Educació de la
Generalitat, als consells escolars dels centres de la ciutat i als diferents sectors de la
comunitat educativa representats al CEM.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, senyor Sagués.
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SENYOR SAGUÉS: Sí, la veritat és que un tema tan important com aquest que tracta
aquesta moció, com és la de l’alimentació dels nens i nenes de la nostra ciutat. Després
d’un debat com el que hem tingut i d’una intervenció tan i tan llarga i ferregosa que ens ha
fet el senyor alcalde, és complicat, costa molt centrar-se i poder tornar a situar el tema amb
la seriositat que requereix, farem un esforç, estem parlant del tema de les beques
menjador, que al llarg d’aquest any o d’aquest curs escolar ha estat de forma reiterada, ha
estat present en aquest ple i ha estat present no només en aquest Ple si no crec que a tota
la societat catalana és un tema de debat, un tema de reivindicació el poder garantir
aquestes beques menjador durant el curs escolar, sabem que per a molts nens i nenes
l’àpat que fan a l’escola és l’àpat bo que poden fer al llarg del dia i hi ha hagut des de
diversos posicionaments i des de diverses actuacions un reconeixement cap a la
necessitat, cap al fet imprescindible que durant el curs escolar hi pugui haver una aportació
suficient per part de l’administració pública per poder garantir aquesta alimentació. El que
hem sembla que és clar i em sembla que no cal que portem gaire justificacions és que
aquests nens i nenes que necessiten això durant els mesos en què van a escola, quan
estan de vacances igualment ho necessiten. Aquesta moció el que fa és insistir en aquest
aspecte i reclamar que es posin les mesures necessàries per part del govern de Badalona
perquè a la nostra ciutat es puguin cobrir aquestes necessitats durant els mesos també de
vacances i que aquesta gestió d’aquesta demanda la puguem portar i la puguem tenir
consensuar, la puguem discutir i tinguem tota la informació sobre com fer-ho i com i quan a
través de la Comissió Informativa que tracta, que li afecta el tema. Aquesta és la moció,
curiosament avui no sé si han tingut ocasió de veure TV3 el telenotícies del migdia,
tractaven aquest tema, era la Consellera de Benestar social sortia parlant-ne, sortien
diverses entitats i ONGs de Catalunya tractant el tema i reclamant que aquesta atenció
també durant els períodes de vacances ha estat una coincidència que aquest migdia era
notícia aquesta necessitat, avui ho tenim aquí al Ple, crec que ho podem aprovar de forma
unitària i unànime tots els grups que estem aquí i sobretot el més important, que no és
aprovar la moció perquè això ho fem sovint d’aprovar mocions, és que després la puguem
complir, qui en té la responsabilitat hi posi els mitjans necessaris per complir-ho i que
puguem garantir que tots els infants de la ciutat ara quan acabi el curs, puguin seguir tenint
aquest àpat garantit.
SENYOR ALCALDE: Senyora Botey.
SENYORA BOTEY: Doncs, bona nit de nou, ja quasi bona nit. A veure, jo seré molt breu
perquè estic d’acord amb el senyor Sagués i és que després d’haver tingut el debat de fa
uns moments, parlar després de beques de menjador o de necessitats d’alimentació de
criatures és molt fort. Jo penso que és segurament un dels temes més importants dels què
tractarem aquesta nit, però jo de veritat, de veritat abans de començar la meva
argumentació, si jo veiés el nostre Ple des de fora demanaria una mica més de cura i una
mica més de prudència i no em refereixo a ningú en especial, no em refereixo a cap
regidor, ni a cap regidora, n al senyor alcalde, però si jo fos una persona que estic escoltant
el Ple, demanaria una mica més de seny i de prudència, de veritat. Mirin, coses tan
senzilles com treure els twitts que fa l’alcalde dient que es decomissen barres de pa o twitts
dient que s’ha detingut a no sé qui, sap que passa amb tot això, que la gent es pensa que
Badalona és Saigón i Badalona és una ciutat magnífica, d’acord?. Per tant, sisplau siguem
una mica curosos i siguem una mica prudents perquè nosaltres parlem aquí dins, però hi ha
molta gent que ens escolta des de fora. Dit això no m’estendré, abans hem vist com un
grup de persones de Sant Roc demanaven llocs de treball, tots hem estat d’acord que és
una necessitat imperiosa i que segurament si la gent es guanyés la vida no haurien de venir
o no haurien de fer mocions per defensar beques de menjador tant siguin a l’hivern com a
l’estiu. És molt senzill, vostès el mes de febrer van fer una roda de premsa anunciant que hi
hauria 1.800 beques de menjador, jo els vull recordar que aquestes beques de menjador
senyor alcalde la majoria són del Consell Comarcal, amb la qual cosa a aquests nens i
aquestes nenes se’ls dóna una subvenció de tres euros. Tots aquells nens i nenes que
cobren aquesta beca del Consell Comarcal, però que després no cobren l’ajut de
l’Ajuntament, es dóna el cas que moltes d’aquestes criatures senyora Egea, renuncien a
aquesta beca de menjador perquè no poden pagar la resta de beca de menjador de
le’scola. Els ho dic perquè ara els faré l’argumentació de les beques de menjador de cara a
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l’estiu,però de cara a la convocatòria del proper curs penso que hauríem de ser molt més
rigorosos, molt més seriosos i pensar veritablement amb les necessitats de la gent que hi
ha a Badalona. Hi ha criatures a Badalona que estan renunciant a la beca de menjador del
Consell Comarcal perquè no poden pagar la resta de la beca, no poden pagar l’àpat perquè
potser aquells dos euros o tres euros fins al menú, com que l’Ajuntament no li ha donat
l’ajuda social, resulta que els surt més econòmic menjar a casa el que calgui. Per tant, dit
això, l’única cosa que els demanen en aquesta moció és que totes aquelles criatures que
tenen dret a beca de menjador o totes aquelles criatures que estan en situació de risc, que
pensem que a l’estiu és una època crítica i que no els podem deixar desemparats. Per tant,
els demanem que busquin una manera de portar algun tipus d’ajut per acabar amb aquesta
possible desnutrició que així ho diu el Síndic de Greuges, desnutrició d’un percentatge molt
elevat. En aquest cas a Badalona hi haurien 4.400 nens en risc de desnutrició, per tant,
només els demanem això, mesures de xoc que vostès són els qui governen i vostès en
tenen la responsabilitat.
SENYOR ALCALDE: D’acord, té la paraula la regidora Sònia Egea.
SENYORA EGEA: Sí; hola, bona tarda una altra vegada. Jo senyora Botey em sorprèn la
seva intervenció d’avui perquè nosaltres, el govern del Partit Popular ha estat el que ha
apostat des del principi per anar augmentant les beques menjador, sí, sí i no només a tres
mesos de campanya com van fer vostès, que és on van pujar les beques de menjador,
quan estaven a punt ja d’entrar o ja estaven en campanya electoral a l’any 2011, sí, sí, ho
diuen les dades, no ho dic jo. Hem donat 3.367 beques de menjador, més fins i tot que el
Consell Comarcal, hem fet un esforç d’un milió dos-cents cinquanta mil euros d’un
pressupost esbiaixat, no per culpa nostra i hem fet una inversió perquè sabem que els
infants de Badalona s’ho mereixen. Estem apostant i estem treballant per de cara a l’any
que ve, per poder arribar on hem arribat, a mantenir aquesta cobertura que és una
cobertura que a vostè li pot semblar poca, però és la major cobertura que s’ha donat en
aquest Ajuntament, en èpoques fins i tot que hi hagut bonança econòmica. Que més està
fent el govern, el govern està donant ajuts, hem donat 470 ajuts l’any passat en matèria
d’ajuda per aliments a les famílies, que dic jo, que per alguna cosa serviran, dic jo. Què
farem aquest estiu, aquest estiu donarem cobertura a diferents tipus de casals organitzats
pel Consorci conjuntament amb la Caixa i amb l’Ajuntament, bé, que donaran una capacitat
de 110 nens concretament al col·legi Baldomer Solà, després també tindrem un altre casal
d’estiu al col·legi Antoni Boada, amb activitats al camp de futbol de Sant Roc que donaran
una cobertura de 120 nens, que tindran tant lleure com servei de menjador. Que més, com
a novetat aquest estiu, doncs aquest estiu l’Àrea de Serveis Socials organitza amb Provitas,
que és la Fundació Grífols, amb l’ajuda d’aquesta fundació, un altre casal, que donarà
cobertura a 70 places més de nens, està clar, tots derivats de Serveis Socials i que els fa
falta, doncs els assegurarem també a part del lleure, els assegurarem menjador. Això pot
semblar poc i està clar que la necessitat és molta, però s’està treballant per donar la
màxima cobertura als infants i així crec que ho estem aconseguint. Nosaltres donarem
suport a aquesta moció perquè és de justícia, perquè nosaltres donem suport totes aquelles
mesures, independentment del partit polític que les presenti i que vagin encaminades a
donar una major cobertura i un major ajut dels infants a Badalona. Moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, senyora Botey.
SENYORA BOTEY: Si, seré molt breu. A veure, les beques de menjador de l’any 20102011 que van ser de 4.401 no estàvem a tres mesos de campanya electoral, si no que
estàvem en una crisi galopant i per això varem posar aquestes 4.400 beques al servei dels
nens de Badalona, això la primera cosa. La segona cosa, si vostè tenia aquesta informació
la setmana passada a la Comissió Informativa si ens ho hagués explicat possiblement no
hauríem fet aquesta moció, encara que li dic que sí,li dic que sí perquè miri, el casal d’estiu
del Consorci ja el coneixem perquè formem part del Consell d’Administració i sabem que
des del Consorci Badalona Sud es faran casals d’estiu amb àpats. Quan vostè ha parlat de
l’escola Antoni Boada es diu referir al Josep Boada, el Josep Boada sí que també té un
casal d’estiu amb uns àpats inclosos dins dels projectes de Badalona Sud, però vostè
també ha dit o s’ha referit que estàvem parlant al voltant del nombre de 200 nens i nenes,
que jo no vull parlar de nombres, no vull parlar de números, vull parlar de necessitats reals i
l’única cosa que li dic, és que si veritablement aposten i són tan conscients, doncs jo
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encantada de la vida de veure les mesures que vostès prendran d’aquí a una setmana,
perquè els recordo que falta menys d’un mes perquè acabi el curs. Moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Bé, jo només donar suport a la moció, per tant, això vol dir que ens
convocaran la Comissió Informativa d’atenció a les Persones, breuement, suposo, aviat, per
poder conèixer tota aquesta informació i que puguem dir la nostra opinió sobre el què ens
plantegen. D’entrada amb l’explicació que ens ha donat vostè, crec que només estem
cobrin una zona de la ciutat, que és la coneguda com a zona sud, aprofitant que hi ha tota
la tasca del Consorci amb tots els mecanismes que tenen ja en marxa i que durant al llarg
del curs ja cobreixen perquè podríem dir, que es tracta d’un cas especial dins la ciutat el fet
que hi hagi un Consorci amb aportacions econòmiques, d’altra administració també i de
diverses aportacions privades, com ja ens ha dit. Per tant, estem parlant d’una zona, que
s’ha aconseguit garantir al llarg del curs aquestes beques, que a l’estiu pel que ens diu hi
pot haver no sé si la totalitat de les necessitats, però una bona part ens plantegen que ho
cobriran. De tota manera ens queda tota la resta de la ciutat, que el que proposem és que
des del govern del Partit Popular es prenguin les mesures necessàries per garantir que
ningú es quedi sense la beca si la necessita. I l’altre tema important també és que esperem
que a la primera setmana del curs vinent es convoqui tots els directors i directores de la
ciutat per poder treballar amb temps suficient les necessitats que hi poden haver el curs
vinent, perquè no es doni que durant el primer trimestre ens el passem sabent si en
necessiten, si no en necessiten i quan a unes persones els arribi la beca ja ha acabat un
trimestre. Això hem de mirar que no passi i de poder garantir que des de l’inici del curs
aquelles persones que ho necessiten ho tinguin.
SENYOR ALCALDE: Regidora, vol dir alguna cosa o ja ha quedat tot prou clar.
SENYORA EGEA: Bé, jo crec que ha quedat tot clar, el que aquí ara es tractarà, també la
moció parla d’un protocol, bé n’hi ha un a la Generalitat i penso que també és bo que
Badalona pugui tenir aquest protocol i a seguir treballant.
En aquest moment el regidor David Gómez Villar surt del Saló de Sessions.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs aleshores es votaria amb els vots a favor dels tres
grups de l’oposició i a favor també del govern, queda aprovada de forma unànime.
Votació.
La moció precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
15 Precs i preguntes.
SENYOR ALCALDE: Ara sí que hem acabat les mocions, hi ha algun prec, alguna
pregunta? senyor Pablo Hernán.
SENYOR PABLO HERNÁN: Senyor alcalde volia fer una pregunta al senyor Jurado, un
representant de la comunitat de Floridablanca, núm. 31 m’havia demanat la meva
col·laboració per tenir una reunió amb ell i amb el senyor Jurado com a responsable de
convivència civil. El dia 23 de gener pel conducte reglamentari li vaig fer arribar un escrit
demanant-li aquesta reunió, el dia 4, en el mes d’abril en el 2 del 4, va donar la casualitat
que estan en el Consell de Districte núm. 4 em vaig trobar, li vaig fer el mateix prec al
senyor Jurado i ell em va contestar que a la setmana següent em donaria, es posaria ne
contacte amb mi la secretària. El dia 8 del 4 exactament la seva secretària em va telefonar i
em va preguntar que era, que és el què desitjava, li vaig donar les respostes pertinents i a
data d’avui, no tinc cap resposta per donar a aquests veïns que varen dipositar en aquest
moment la seva confiança amb mi. Davant d’aquesta pèrdua, entre cometes, pèrdua de
respecte cap aquests ciutadans, doncs avui li reclamo aquesta reunió, per poder-los
traslladar aquesta resposta que em doni el senyor Jurado.
SENYOR JURADO: No hi ha cap problema, però vostè sap que hi ha un problema que ve
del 2010 quan vostè estava de conseller del districte, que no ha canviat la situació, que
vostè estava exercint en el 2010 i que si vol que el rebi per dir-li el mateix que en el 2010 i
totes les actuacions policials que s’han fet en el 2010 contra aquesta família i les últimes
que no han variat des de quan vostè hi era, ho farem, no es preocupi, en els propers dies.
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SENYOR PABLO HERNÁN: Senyor alcalde, puc parlar.
SENYOR ALCALDE: Pot.
SENYOR HERNÁN: A veure senyor Jurado, aquesta comunitat mai em va demanar una
reunió per parla d’un problema de convivència, que és una casa que porten 1 any (algú
parla de lluny).
SENYOR ALCALDE: Per favor, per favor.
SENYOR HERNÁN: Jo no nego menjar a ningú, el que no tinc és el poder de donar treball
a ningú, mai el vaig tenir i no el tinc ara. Això és el que em va passar amb aquest veí del
Barri de la Salut Alta, però en el cas concret que fa referència aquesta comunitat és per uns
veïns que porten un any i mig vivint-hi i mai m’han pogut demanar a mi una reunió.
SENYOR ALCALDE: Senyor Hernán, el regidor aquesta setmana li concreta la data per
veure’s la setmana que ve amb aquestes persones.
SENYOR HERNÁN: Li demano un favor, ja sap vostè que no em prodigo de parlar en el
Ple, li demano que persones que són militants de vostès em respectin quan parlo i més
que tinguin la raó suficient, això li prego a vostè per favor.
SENYOR ALCALDE: A mi em sembla que sempre, siguin militants del Partit Popular o
siguin militants d’un altre partit, o no militin en lloc, jo sempre demano al públic el màxim
respecte i és el que acabo de fer ara i vostè ho ha vist. Més precs, no?. Alguna pregunta?
Senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: SÍ, jo voldria preguntar o en tot cas explicar, sí, preguntar vaja,
preguntar, diferències de criteri, diferències, si és que n’hi ha, si és que hi ha diferències de
criteri o quines raons són les que fan que l’Associació de Veïns del Centre de Badalona,
que vostès saben que ha de canviar de local, ha acordat amb l’Ajuntament de Badalona
que n’obtindrà un altre per extinció del lloguer antic i per poder anar a un nou equipament.
Sabia aquest local, portem mesos per fer un conveni, l’entitat ha de tramitar una declaració
de què és una entitat d’interès públic, aquest és un nou tràmit, diguem, que es deu haver de
fer, que encara pot trigar algun mes més. És a dir, s’està complint un requisit burocràtic
administratiu, llarg i feixuc i complex i això ho està portant el primer tinent d’alcalde, em
sembla, des de la seva responsabilitat com a patrimoni i suposo que això és el que pertoca,
no? però em contrasta amb això, ens trobem que amb una simple carta d’un paràgraf de
quatre frases amb una signatura del regidor Jurado. Li fem entrega del local al carrer
Covadonga, 2-4 interior que vostè senyor José Santiago Santiago ens va sol·licitar per la
seva associació en diverses reunions que va tenir vostè amb el regidor del districte 6, des
d’un punt de vista de lèxic té algunes dificultats aquest text, però en tot cas, això és el que
se li demana a una entitat que diuen, quan hem preguntat resulta que és l’Asociación
Juvenil Cultural de Badalona de la qual ningú sap ben bé quants associats té, quina activitat
fa i que sembla que no es dediqui a res juvenil, ni a res cultural i a l’Associació de Veïns del
Centre se li fa fer un tràmit administratiu molt llarg. Voldria preguntar quines diferències hi
ha en un cas i en l’altre, perquè un obtingui un local en un paper i l’altre hagi de fer un
tràmit llarg, i un faci per la via del primer tinent d’alcalde i Patrimoni i l’altre ho faci per la via
Jurado, que és una nova via d’exploració en el Patrimoni municipal.
SENYOR JURADO: M’acosta aquest paper si és tan amable, senyor Falcó, perquè li haig
de dir que és mentida, d’acord? i si vostè té alguna dada sobre aquest tema, perquè això no
pot ser mai un escrit de l’Ajuntament d’aquesta manera. Demà arribi-s’hi i veurà si hi ha
aquest Registre d’Entrada, entre d’altres coses perquè mai s’ha entregat.
SENYOR ALCALDE: Que diu, que és fals.
SENYOR JURADO: Clar, clar que és fals, perquè al carrer Covadonga, 2-4 és l’Associació
Juvenil Cultural de Badalona que precisament està judicial pel tema de l’obra, el local de la
xocolata. Per tant, senyor Falcó si vostè va a utilitzar papers falsos ja es presta massa a
uns jocs absurds. Li aconsello m’entén i li aconsello que vostè demà vagi al Registre.
SENYOR ALCALDE: Regidor, regidor, anem a veure, senyor Falcó esperi, senyor Falcó,
esperi, esperi.
SENYOR FALCÓ: Senyor alcalde m’ha interpel·lat directament deixi’m que contesti al
senyor Jurado
SENYOR ALCALDE: Ara li donaré la paraula, ara li donaré la paraula.
SENYOR FALCÓ. D’acord.
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SENYOR ALCALDE: Jo crec que més enllà d’aquest debat polític hi ha una qüestió i és que
si s’ha falsificat com la redacció i la presentació sembla, aquí s’haurà de prendre un altre
tipus de mesures, això és evident. Per tant, jo això ho passo, ara quan acabem al secretari
perquè ho mirin els Serveis Jurídics de l’Ajuntament i a veure qui s’ha dedicat a falsificar,
per la redacció sembla evident un document de l’Ajuntament.
SENYOR JURADO: Espero que digui qui li ha donat senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: A mi se m’intueix, s’intueix diguem que, si aquest document és fals, cosa
que jo no sabia, jo aquest paper no sabia que fos fals, vostès diuen que és fals, perfecte, hi
ha una signatura, hi ha un segell, hi ha un registre, hi ha unes frases. Es correspon molt
amb certes maneres de fer de segons qui, pot ser que sigui absolutament fals el document,
però en tot cas, jo pregunto, si és fals perquè l’he hagut de treure jo, quan el senyor Jurado
sap que és fals i no ha estat el senyor Jurado que l’ha incorporat amb una denúncia comme
il faut que és el que correspondria, pregunto, només per saber-ho i que no s’equivoqui el
senyor Jurado, jo aquest paper no he pensat mai que fos fals.
SENYOR ALCALDE: I jo el crec, i jo el crec.
SENYOR FALCÓ: Perquè si no, no ho hagués preguntat.
SENYOR ALCALDE: Ara et donaré la paraula si vols, però anem a centrar el debat, o sigui,
jo estic absolutament convençut que el senyor Falcó no serà del gènere “tonto” perdoni
l’expressió i ho dic absolutament convençut, de venir i treure paper que sap que és fals,
n’estic segur. Ara, a partir d’aquí el regidor s’ha indignat, ho puc arribar a comprendre des
d’un punt de vista personal, el que hem d’actuar és a veure qui ha falsificat un document
amb la firma d’un regidor. Home, sí que veient la presentació ja es veu que massa polit no
és l’escrit, ara anem a intentar el debat senyor Jurado.
SENYOR JURADO: El local al qual vostè es refereix, senyor Falcó, està tancat i precintat
per Guàrdia Urbana, precisament perquè s’hi van fer obres il·legals sense consentiment de
l’Ajuntament. Malament es pot entregar un local a un senyor que amés se’l va treure
d’aquell local perquè estava fent aquestes obres. Per tant, li demano que em faci arribar
aquest document, que em digui qui li ha donat, perquè indubtablement s’hauran de prendre
mesures. Una altra vegada quan tingui vostè una cosa d’aquestes característiques, que
vostè sempre té accés al meu despatx, pregunti’m, perquè no és costum del regidor de
Participació fer cessions de locals. Per tant, aquest local està avui tancat, sense
adjudicació, precintat i a més intervingut judicialment.
SENYOR ALCALDE: D’acord, doncs alguna paraula més, no? sí, doncs vinga senyor
Sagués.
SENYOR SAGUÉS. Primer un prec que potser és innecessari perquè jo diria que ja ho hem
dit alguna altra vegada, però vist que avui anava em sembla a Junta de Govern aprovar la
demolició de la Cordeleria de Can Doménech, reiterar que es suposa que tots els mosaics
ornamentals que hi ha, doncs preservar-los, si això ho tenen present.
SENYOR ALCALDE: L’enderroc comença a finals d’aquesta setmana serà un enderroc que
durarà uns tres mesos, precisament per aquest motiu, bé aquest i d’altres, hi ha un
problema de seguretat amb un tema de la teulada, d’uralita i després hi ha un tema que
s’han de treure amb molta cura el tema del mosaic per conservar-lo i traslladar-lo, per tant,
ho tenim present.
SENYOR SAGUÉS: D’acord, doncs una pregunta, ja fa temps el maig del 2013, l’entitat
ASOA en defensa dels animals va denunciar la situació d’aquests 400 gossos de caça de
Can Mayot, que hi havia tot un seguit de deficiències en la seva ubicació. A l’octubre del
2013 es va aprovar una moció aquí en el Ple també en el sentit de regular tota aquesta
situació en base a la legislació que tenim a Catalunya, estem a maig del 2014 i m’agradaria
saber en aquests moments quins són els passos que ha fet el govern de l’Ajuntament de
Badalona i amb quina situació està aquesta mala anomenada gossera on hi havia aquests
400 gossos amb una mena de xavoles etc.. que ja hi va haver aquí un debat i una
explicació prou exhaustiva del cas. Només ara la pregunta és saber, en aquests moments
un any més tard de la denúncia com està la situació.
SENYOR ALCALDE: La regidora.
SENYORA EGEA: Sí, hi ha hagut converses amb el senyor Faustino que és l’encarregat
del tema aquest de tota la instal·lació on hi ha els gossos i tal. Hi ha hagut unes converses
des d’Urbanisme amb aquest senyor i se li ha donat un ultimàtum de fer un
Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes Sessió nº 7/27-05-2014/ pag. 84
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

acondicionament i unes obres que s’han de fer per poder aconseguir la llicència o no i en
definitiva estem esperant a veure què ens diu, però se li ha fet ja una última crida per
donar-li l’oportunitat que faci tot l’acondicionament de tot el que són les instal·lacions o
haurem de prendre mesures més dràstiques.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, Asun.
SENYORA ASUNCIÓN GARCIA: Jo seré molt breu i és un prec per a la regidora de l’Àrea
de la Dona i per a vostè mateix. No sé perquè al principi ha estat tot molt precipitat i hem fet
un minut de silenci per un company, un antic company regidor que ja no està amb nosaltres
i fa uns mesos no sé si de l’anterior no, l’altre, portem dos mesos que jo no sé si ens
oblidem de fer el minut de silenci per a les dones. Jo crec que és un tema que hem de
discutir, que ho hem parlat moltes vegades i jo crec que mentre no ho discuteixi el Consell
de la Dona, que jo estic oberta a parlar-ho, que continuem fent-ho perquè jo crec que és
una xacra que cada dia i cada mes, cada vegada en aquests circumstància es donen més.
SENYOR ALCALDE: Sí, miri, això ho hem parlat a vegades a la Junta de Portaveus i jo sé
quina és la seva opinió que coincideix amb la meva, d’acord?. Jo sí que crec, home, que el
que fem abans de començar un Ple, que és guardar un minut de silenci des de fa 5 anys on
no se li presta l’atenció que caldria, on s’ha convertit en un acte rutinari, doncs home, és
alguna cosa que hem de canviar i d’acord amb que correspongui, però que hem de canviar.
Per tant, això ho tenim clar, sí que en els darrers mesos, dos darrers mesos s’han produït
dues circumstàncies, home, prou destacades, una és la mor de l’antic alcalde Joan Blanch i
l’altre la mor d’un regidor del grup Popular, que potser equivocadament he pensat que
havíem de tenir la singularitat del fet, però, perdó (algú parla de lluny). No. no, és que jo
m’he assabentat avui a dos quarts d’una quan ja estava enterrat me n’he assabentat, o
sigui no hem pogut ni donar el condol i em sembla que hi ha hagut regidors del grup
Popular que se n’han assabentat aquesta mateixa tarda, però jo me n’he assabentat avui a
dos quarts d’una del migdia o si no ho haguéssim comunicat com es fa sempre, d’acord?.
Senyor Aniceto.
SENYOR ANICETO RAMÍREZ: Moltes gràcies senyor alcalde, voldria fer un prec només a
la regidora de Sanitat,la senyora Sònia Egea. Resulta que molts veïns davant del Front
Marítim i Progrés es queixen de forma reiterada pel tema dels coloms i dels excrements
dels coloms. Resulta que al costat de l’edifici de la Llauna hi ha un altre edifici que està fatal
i els coloms ho fan servir com a niu o com a lloc per viure allà dintre i des d’allà van a tot
arreu i resulta que aquella zona que són les fonts i platja doncs deixen els seus
excrements. Clar a mi m’agradaria en aquest sentit si poguéssim fer una petita actuació per
veure la situació d’aquest edifici, jo ho he mirat, però clar, els meus coneixements sobre
aquest tema són escassos, i jo li agrairia que poguessin enviar-hi algun equip per veure si
hi ha alguna solució.
SENYOR ALCALDE: Molt bé regidora sobre el tema dels coloms.
SENYORA EGEA: Molt bé, doncs prenem nota i miren de solventar-ho.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, si no hi ha cap prec ni cap pregunta més bona nit.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les vint-i-una hores i cinquanta-cinc minuts de
la qual com secretari general, dono fe.

Vist i Plau
Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Juan Ignacio Soto Valle
SECRETARI GENERAL
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