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ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de les actes de les sessions
anteriors, que van tenir lloc els dies 14 i 25 de febrer de 2014.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2014/2849 DONAR COMPTE. Acord adoptat per la Junta General d'Engestur, SA de
data 25-03-14, referent a deixar sense efecte els acords de les Juntes Gral. de 25-11-2008 i
27-07-2010 que resolien la distribució extraordinària de dividends.
3 AP-2014/2837 DONAR COMPTE. Resolució de 26/02/2014 de l'Oficina Antifrau de
Catalunya, d'arxiu de la denúncia formulada pel Sindicat de Funcionaris de la Policia, al
procés selectiu any 2013 de provisió de 3 places de sergent y 3 places de subinspector.
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4 AP-2014/2830 DONAR COMPTE. Resolució de la Junta de Govern Local de data
10/03/2014 en relació al Programa Pilot de Promoció Econòmica en col.laboració amb la
UB.
5 AP-2014/2846 DONAR COMPTE. Resolució d'Alcaldia de 28 de febrer de 2014
d'aprovació de la liquidació del pressupost de 2013.
6 AP-2014/2831 DICTAMEN. Aprovar l'esmena de l'acord cinquè de la part dispositiva del
Dictamen aprovat pel Ple en sessió de data 12/11/13, relatiu a la aprovació de la minuta
del conveni "Xarxa Local ", "DIBA-2013" i "Xarxa Nord".
7 AP-2014/2847 DICTAMEN. Aprovació de l'expedient de modificació del pressupost de
l'Ajuntament 2014, i del seu annex d'inversions.
8 AP-2014/2848 DICTAMEN. Autoritzar la contractació d'una o diverses operacions de
préstec per un import màxim de 17.993.814,83 euros.
9 AP-2014/2832 DICTAMEN. Aprovar la licitació i el plec de clàusules administratives
particulars per a l'adjudicació de les concessions de les parades números 19, 24, 27, 55,
65, 66, 68 del Mercat Municipal la Salut (158/MAD-1/13).
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
10 AP-2014/2833 DICTAMEN. Aprovar inicialment la Modificació puntual de les Normes
Urbanístiques del Pla General Metropolità al terme municipal de Badalona. Modificació dels
articles 222, 311.4, 129.5, 350.4, 71.6, 356.2, 357.2, 238.3, 226.3 Normes Urbanístiques.
11 AP-2014/2834 DICTAMEN. Aprovar l'autorització a REGESA per a la venda de finques
situades a l'avinguda Catalunya 1-9 i 11-15 de Badalona, mitjançant el procediment de
licitació pública.
12 AP-2014/2835 DICTAMEN. Aprovar
d'establiments de pública concurrència.

la

derogació

de

l'Ordenança

Municipal

13 AP-2014/2839 PROPOSTA. Aprovar la modificació puntual de l'Ordenança Municipal de
Civisme. Modificació de l'article 59 i requalificació d'infracció greu recollida a l'article 46.
14 Proposicions urgents.
15 Torn obert de paraules
AP-2014/2850 Senyora Montserrat Serra Arnau, en rep. de la Unión de enfermos y
familiaries de Huntington. Assumpte: Moció de suport als malalts i familiars de Huntington.
AP-2014/2851 Senyora Montserrat Estebanez Herrero/Marina Rubio, en rep. de l'Auditoria
Ciutadana. Assumpte: Pressupostos 2014.
AP-2014/2852 Senyora Marina Nieto Martínez, en rep. de la Plataforma Deixem de ser
Inivisibles. Assumpte: Moció gestió servei públic transport adaptat
AP-2014/2853 Senyor Marc Prat Durán / Núria Aparicio, en rep. de l'AMPA Escola Lola
Anglada. Assumpte: Moció perquè l'escola Lola Anglada es converteixi en institut.
AP-2014/2854 Senyor Maximiano Luengo Rios. Assumpte: Aprovació pressupost 2014.
16 Mocions dels grups municipals
AP-2014/2844 Moció que presenten tots els grups municipals, a proposta de la comunitat
educativa de Lola Anglada i l'AV. Canyadó, perquè l'escola Lola Anglada es converteixi en
institut.
AP-2014/2845 Moció que presenta el grup municipal del PP, de suport a la Unión de
Enfermos y Familiares de Huntington.
AP-2014/2840 Moció que presenta el grup municipal del PSC, per garantir el compliment de
les decisions democràticament adoptades pel Ple.
AP-2014/2842 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, respecte al mecanisme
d'aprovacio dels pressupostos i les seves modificacions posteriors.
AP-2014/2841 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, a proposta de la
Plataforma Deixem de ser invisibles, relatiu a la gestió del servei públic de transport
adaptat.
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17 Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
SENYOR ALCALDE: Abans de començar aquesta sessió Plenària, de manera molt
especial, en nom de tota la Corporació de l’Ajuntament de Badalona i de tota la ciutat,
volem manifestar el nostre més profund condol per dues morts, per dues persones que ens
han deixat i que han tingut una rellevància política i social a Espanya, en un cas, i en l’altra
al País Basc a la seva ciutat. Els estic parlant de com no se’ls pot escapar, del president del
Govern, el primer president de la democràcia Adolfo Suárez, que va morir el passat
diumenge, i la ciutat de Badalona s’ha sumat al dol de tres dies. I després, retre també un
molt calorós homenatge al que fins dissabte o diumenge va ser l’alcalde de la ciutat de
Bilbao, el senyor Iñaqui Azcuña, també ha estat una persona que ha estat molt estimada
del PNV i que ha deixat una empremta molt important al País Basc i a la ciutat de Bilbao.
Per tant, en nom de tots els grups polítics i de la ciutat de Badalona, els rendirem aquest
minut de respecte i homenatge.
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de les Actes de les sessions
anteriors, que van tenir lloc els dies 14 i 25 de febrer de 2014.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació dels esborranys de les Actes de les
sessions anteriors que van tenir lloc els dies 14 i 25 de febrer de 2014, les quals van ser
aprovades per unanimitat.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2014/2849 DONAR COMPTE. Acord adoptat per la Junta General d'Engestur, SA
de data 25-03-14, referent a deixar sense efecte els acords de les Juntes Gral. de 2511-2008 i 27-07-2010 que resolien la distribució extraordinària de dividends. (resta
supeditat a l’adopció de l’acord per part de la Junta General d’Engestur de 25-032014)
Tipus d’acord: DONAR COMPTE de l’acord adoptat per la Junta General de l’empresa
municipal “Ens de Gestió Urbanística, SA” en sessió de 25 de març de 2014, deixant sense
efectes els acords de Junta General de 25 de novembre de 2008 i 27 de juliol de 2010 de
distribució de dividends.
Òrgan al què s'adreça: Ple municipal
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa.
La Junta General de l’Ens de Gestió Urbanística, SA en sessió que va tenir lloc el 25 de
març de 2014, va adoptar un acord que transcrit literalment diu el següent:
“Aprovar una distribució extraordinària de dividends per import de 2.500.000,00 EUR, amb
càrrec a les reserves de lliure disposició de la societat Ens de Gestió Urbanística, SA
(ENGESTUR), a favor de l’Ajuntament de Badalona en la seva condició de soci únic i titular
del capital social d’aquesta societat mercantil local, a l’empara dels articles 213 i 215 del
vigent Text Refós de la Llei de Societats Anònimes.”
Posteriorment, la Junta General de l’Ens de Gestió Urbanística, SA en la sessió que va tenir
lloc el 31 de març de 2009, va prendre l’acord següent:
“Complementar l’acord social adoptat per la Junta General Extraordinària celebrada el 25
de Novembre de 2008 acordant una distribució extraordinària de dividends per import de
2.500.000,00 EUR, amb càrrec a les reserves de lliure disposició d’Ens de Gestió
Urbanística, SA (ENGESTUR), en el sentit de
facultar expressament a l’òrgan
d’administració per disposar la realització del seu pagament efectiu, totalment o
parcialment, en funció de la tresoreria de la societat, sense que en cap cas la completa
satisfacció del mateix es pugui demorar més enllà de quatre anys des de la referida data
d’adopció l’acord de distribució de dividends a favor de l’Ajuntament de Badalona en la seva
condició de soci únic titular del capital social d’aquesta societat mercantil local, a l’empara
de l’article 215.2 del vigent Text Refós de la Llei de Societats Anònimes.”
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També la Junta General de la Societat Ens de Gestió Urbanística, SA en la sessió que va
tenir lloc el 27 de juliol de 2010, va prendre l’acord següent:
“Aprovar una distribució extraordinària de dividends per import de 7.025.000,00 EUR, amb
càrrec a les reserves de lliure disposició d’Ens de Gestió Urbanística, SA (ENGESTUR), a
favor de l’Ajuntament de Badalona en la seva condició de soci únic, facultant expressament
a l’òrgan d’administració per disposar la realització del seu pagament efectiu, total o
parcialment, en funció de la tresoreria de la societat, sense que en cap cas la completa
satisfacció del mateix es pugui demorar més enllà de quatre anys, des de la data de l’acord
de distribució extraordinària de dividends, a favor de l’Ajuntament de Badalona en la seva
condició de soci únic titular del capital social d’aquesta societat mercantil local, a l’empara
de l’article 215 del vigent Text Refós de la Llei de Societats Anònimes”.
Posteriorment, ateses les dificultats de tresoreria que patia la societat la Junta General de
la Societat Ens de Gestió Urbanística, SA en sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2012
va adoptar del següent acord:
“Modificar els acords de la junta general de data 25 de novembre de 2008, 31 de març de
2009, i el de 27 de juliol de 2010, acordant una distribució extraordinària de dividends per
import de 2.500.000,00 € i de 7.025.000,00 € respectivament, atorgant un nou termini de
pagament de dos anys, en funció de la tresoreria de la Societat.”
Atès que els referits acords distribució extraordinària de dividends amb càrrec a les
reserves de lliure disposició de la societat de capital íntegrament municipal Ens de Gestió
Urbanística, SA a favor de L’Ajuntament de Badalona, es varen adoptar a instancia de l’únic
accionista de la societat, és a dir, la pròpia Corporació Municipal.
Atès que ENGESTUR, SA no està en disposició de fer el pagament de 9.525.000,00 EUR,
sense realitzar tot el seu patrimoni, cosa que deixaria la societat, d’acord amb les vigents
determinacions legals i en concret pel que fa al mandat de l’art. 27 del Reial-Decret-Llei
8/2013, de 28 de juny de mesures urgents contra la morositat de les administracions
públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers, així com pel que respecte a
les noves previsions de la nova Disposició Addicional 9ª de la LRBRL conforme la redacció
donada per Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local i la normativa comunitària d’aplicació, en una situació que la podria
abocar en termes legal a la seva liquidació i dissolució.
Considerant que, davant d’aquesta disjuntiva de dissolució o pagament de dividends a
l’entitat matriu amb qui consolida en termes d’estabilitat pressupostària, és raonable
prioritzar la continuïtat del servei en la forma societària cosa que determinaria per raons
d’oportunitat acordar deixar sense efecte els acords de referència.
Per tant, atenent la conveniència i necessitat de la Societat expressada pel seu Conseller
Delegat es proposa a la Junta General l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Deixar sense efecte els acords adoptats per Junta General de la societat Ens de
Gestió Urbanística, SA, acordant una distribució extraordinària de dividends per import de
2.500.000 EUR, amb càrrec a les reserves de lliure disposició de la societat, a favor de
l’Ajuntament de Badalona, en sessió de data 25 de Novembre de 2008 i una altra de
7.025.000 EUR, en sessió 27 de juliol de 2010, de distribució de dividends, a favor de
l’Ajuntament de Badalona en la seva condició de soci únic titular del capital social d’aquesta
societat mercantil local, que no han pogut ser satisfets.
Segon.- Donar-ne compte al Ple.”
En conseqüència, d'acord amb l'article 172 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals i amb allò anteriorment exposat, procedeix que l’alcalde, a
l’empara dels articles l’art. 82.3 i 126 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, doni
compte al Ple de l'Ajuntament de la resolució de referència.

Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió núm. 5/25-03-14 pag. 4
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

3 AP-2014/2837 DONAR COMPTE. Resolució de 26/02/2014 de l'Oficina Antifrau de
Catalunya, d'arxiu de la denúncia formulada pel Sindicat de Funcionaris de la Policia,
al procés selectiu any 2013 de provisió de 3 places de sergent y 3 places de
subinspector.
Tipus d’acord: DONAR COMPTE de la Resolució dictada pel director de l’Oficina Antifrau
de Catalunya, de data 26 de febrer de 2014, d’arxiu de la denúncia formulada pel Sindicat
de Funcionaris de la Policia, contra el procés selectiu any 2013 de provisió de 3 places de
sergent i 3 places de sotsinspector de la Guàrdia Urbana de Badalona.
Òrgan al què s'adreça: Ple municipal

Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa.
En relació amb l’expedient tramitat en la Direcció d’Anàlisi de l’Oficina Antifrau de
Catalunya, de referència seva APV 105/2013, sobre el procés selectiu de l’any 2013 per a
la provisió de tres places de sergent i tres places de sotsinspector de la Guàrdia Urbana de
Badalona, expedient iniciat arran de la denúncia del Sindicat de Funcionaris de Policia
(SFP).
D’acord amb el que disposen els articles 16.1 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de
l’Oficina Antifrau de Catalunya (LOAC), i 6 d), 16.1 i 17.2 de les Normes d’actuació i de
règim interior (NARI) de l’Oficina Antifrau de Catalunya, el director de la mateixa ha dictat,
en data 26 de febrer de 2014, una resolució la part dispositiva de la qual diu, literalment, el
següent:
“Primer.- Donar per finalitzades les presents actuacions APV 105/2013 i procedir al seu
arxiu, sens perjudici de la possibilitat de reobrir l’expedient corresponent, si es constatessin
dades, elements o circumstàncies determinants de què no es té coneixement en aquest
moment.
Segon.- Comunicar a la persona denunciant el sentit de la present resolució.
Tercer.- I atès el contingut de la moció que fou aprovada al Ple de l’Ajuntament de 25 de
juny de 2013, amb caràcter previ a l’arxiu es proposa comunicar a l’Il·lm. Sr. Alcalde de
Badalona la resolució del present expedient.”
En conseqüència, d'acord amb l'article 172 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals i amb allò anteriorment exposat, procedeix que l’alcalde, a
l’empara dels articles l’art. 82.3 i 126 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, doni
compte al Ple de l'Ajuntament de la resolució de referència.
4 AP-2014/2830 DONAR COMPTE. Resolució de la Junta de Govern Local de data
10/03/2014 en relació al Programa Pilot de Promoció Econòmica en col.laboració amb
la UB.
Identificació de l’expedient
Tipus de decisió: Donar compte de la resolució aprovada en sessió extraordinària de la
Junta de Govern Local de data 10 de març de 2014
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Organ al qual s’ adreça: L’ Ajuntament Ple
Núm. expedient: 3/SCCSU-2/14
Antecedents
La Junta de Govern Local aprovà una resolució en sessió extraordinària de data 10 de març
de 2014, la part dispositiva de la qual es transcriu literalment a continuació:
“PRIMER.- Declarar la urgència en la tramitació d’ aquest expedient.
SEGON.- Acceptar l’ ajut econòmic puntual per al finançament de les despeses derivades
del Conveni de Col·laboració que es formalitzarà entre l’ Ajuntament de Badalona i la
Universitat de Barcelona, a l’ empara del Protocol general d’ intencions subscrit entre
ambdues parts en data 31 de gener del 2014, per al desplegament d’ un programa pilot
adreçat a afavorir l’ accés a la Universitat a persones badalonines aturades majors de 25
anys. Aquest ajut és per la quantitat màxima de 122.500 euros, i ha estat aprovat per
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Resolució del Diputat delegat per a la Cooperació Local de la Diputació de Barcelona de
data 27 de febrer de 2014.
TERCER.- Assumir les condicions específiques de gestió de l’actuació que es contemplen
en la resolució esmentada.
QUART.- Ordenar la tramitació de l’ expedient administratiu escaient per tal d’ aprovar el
conveni amb la Universitat de Barcelona per al desenvolupament del Protocol general
d’intencions que s’ ha esmentat més amunt i per tal d’ executar íntegrament les previsions
d’aquest programa.
CINQUE.- Ordenar la tramitació de l’ expedient administratiu escaient per tal de procedir a
la modificació pressupostària requerida per tal d’ incorporar al pressupost municipal l’ ajut
atorgat per la Diputació de Barcelona.
SISE.- Notificar aquests acords a l’ Àrea de Desenvolupament Econòmic i Gerència de
Serveis de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona, al Diputat delegat per a la
Cooperació Local de la Diputació de Barcelona i a la Intervenció Municipal.”
Fonaments de dret
1. Atès que la competència per aprovar aquesta proposta que s’ ha transcrit en l’
antecedent únic d’ aquest document és a l’ abast de la Junta de Govern Local, per
delegació del Ple de l’ Ajuntament, atorgada mitjançant acord plenari de 12 de juliol de
2011, i que, de conformitat amb la STS 161/2013, de 26 de setembre (BOE Núm. 254 de 23
d’ octubre), procedeix que, si s’ escau l’ esmentada aprovació, l’ acord sigui adoptat en
sessió pública de la Junta de Govern Local, previ dictamen de comissió informativa
competent per raó de la matèria de conformitat amb l’ article 123 del ROFRJ, aprovat per
reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
2. D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
Proposta de resolució
En conseqüència, a l’empara del que preveu la sentència i l’ article a què s’ha fet referència
en el primer fonament i considerant que no hi ha cap obstacle legal ni reglamentari proposo
al tinent d’alcalde, president de l’ Àmbit d’ Economia i Hisenda, que elevi proposta a l’
Ajuntament Ple per tal de donar-ne compte de la resolució a què es fa referència en l’
antecedent únic d’aquest document.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de
resolució formulada, l’ Ajuntament Ple resol de conformitat prenent nota de la resolució
indicada.
5 AP-2014/2846 DONAR COMPTE. Resolució d'Alcaldia de 28 de febrer de 2014
d'aprovació de la liquidació del pressupost de 2013.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Donar compte de la resolució de l’alcaldia d’aprovació de la liquidació del
pressupost refós municipal de l’exercici 2013
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Òrgan al qual s’adreça: Ajuntament Ple
Núm. expedient: 020817-GE-INF2014/000006
Fets
L’Alcalde va dictar, amb data 28 de febrer d’enguany, la resolució d’aprovació de la
liquidació del Pressupost refós municipal corresponent a l’exercici 2013 d’aquest
Ajuntament i dels seus organismes autònoms. L’esmentada resolució ha estat rectificada en
data 19 de març d’enguany per tal d’esmenar l’error material que s’hi havia produït en
relació a les dades aprovades de l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació, quedant el
resultat que tot seguit s’indica:
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De l’Ajuntament de Badalona
RESULTAT PRESSUPOSTARI
+
=
+

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

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

AJUNTAMENT DE
BADALONA
181.692.621,54
166.432.666,78
15.259.954,76
6.855.431,85
7.485.156,40
0,00
15.889.679,31
AJUNTAMENT DE
BADALONA
15.105.053,93
61.623.693,02
36.677.891,78
40.050.855,17
27.326.926,27
5.826.674,18
6.897.254,72

Del Patronat de la Música de Badalona (*)
(*) La liquidació del Patronat de la Música ja va ser aprovada per l’Alcalde en data 4 de febrer
d’enguany, però s’inclou el seu resultat en aquest decret a títol informatiu i per la unitat de les
dades.
RESULTAT PRESSUPOSTARI
+
=
+
+
=

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

+
+
=
=

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

PATRONAT DE LA
MÚSICA DE BADALONA
3.057.286,33
2.760.134,38
297.151,95
0,00
0,00
0,00
297.151,95
PATRONAT DE LA
MÚSICA DE BADALONA
72.332,69
119.693,50
341.005,58
- 148.979,39
26.870,54
0,00
- 175.849,93
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Del Museu de Badalona
+
=
+
+
=

+
+
=
=

RESULTAT PRESSUPOSTARI
MUSEU DE BADALONA
Drets reconeguts nets
1.067.114,93
Obligacions reconegudes netes
1.060.068,40
Resultat pressupostari
7.046,53
Desviacions positives de finançament
0,00
Desviacions negatives de finançament
0,00
Despeses finançades amb romanent líquid de
0,00
tresoreria
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
7.046,53

ROMANENT DE TRESORERIA
MUSEU DE BADALONA
Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici
108.297,61
Deutors pendents de cobrament
133.605,79
Creditors pendents de pagament
81.755,85
Romanent de tresoreria total
160.147,55
Saldos de dubtós cobrament
0,00
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb
0,00
finançament afectat
ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES
160.147,55
GENERALS

De l’Institut Municipal de Serveis Personals
RESULTAT PRESSUPOSTARI
+
=
+
+
=

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

ROMANENT DE TRESORERIA
+
+
=
=

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

INSTITUT MUNICIPAL
DE SERVEIS
PERSONALS
18.755.183,71
18.553.678,28
201.505,43
0,00
28.701,57
0,00
230.207,00
INSTITUT MUNICIPAL
DE SERVEIS
PERSONALS
476.116,40
6.117.239,23
4.706.041,71
1.887.313,92
0,00
0,00
1.887.313,92

De l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació
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RESULTAT PRESSUPOSTARI
+
=
+
+
=

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

ROMANENT DE TRESORERIA
+
+
=
-

INSTITUT MUNICIPAL
DE PROMOCIÓ DE
L’OCUPACIÓ
3.950.286,44
4.285.385,26
- 335.098,82
457.522,94
1.221.606,35

428.984,59
INSTITUT MUNICIPAL
DE PROMOCIÓ DE
L’OCUPACIÓ
292.161,52
2.464.836,36
199.340,98
2.557.656,90
0,00

Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici
Deutors pendents de cobrament
Creditors pendents de pagament
Romanent de tresoreria total
Saldos de dubtós cobrament
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb
1.124.802,70
finançament afectat
ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES
=
1.432.854,20
GENERALS
Fonaments de dret
1. L’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals preveu que l’Alcaldia ha de donar compte al Ple de les resolucions adoptades, per tal
que els regidors les coneguin als efectes de control i fiscalització dels òrgans de govern que
preveu l’article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Proposta de resolució
En conseqüència, a l’empara del que preveuen els Decrets de delegació general
d’atribucions de gestió i resolució d’assumptes de 5 de juliol de 2011 i de delegació de
signatura en matèries atribuïdes a l’Àmbit de Recursos Interns, considero que no hi ha cap
inconvenient legal ni reglamentari per tal de donar compte de les resolucions relacionades
al Ple de la Corporació, prèvia comunicació a la Comissió informativa de l’àmbit de Govern i
Economia i Hisenda als efectes previstos a l’article 123 del Reial Decret 2568/1986.
6 AP-2014/2831 DICTAMEN. Aprovar l'esmena de l'acord cinquè de la part dispositiva
del Dictamen aprovat pel Ple en sessió de data 12/11/13, relatiu a la aprovació de la
minuta del conveni "Xarxa Local ", "DIBA-2013" i "Xarxa Nord".
Tipus de resolució: Esmena de l’ acord cinquè de la part dispositiva del Dictamen aprovat
per l’Ajuntament Ple en sessió de data 12/11/2013 relatiu a l’ aprovació de la minuta del
Conveni a formalitzar entre l’Ajuntament de Badalona, entre d’altres, i el Consell Comarcal
del Barcelonès pel desenvolupament de les actuacions subvencionades per la Diputació de
Barcelona anomenades: “Xarxa Local d’Intermediació i relació amb les empreses 2013”,
“Observació del Barcelonès Nord – DIBA 2013” i “Xarxa Nord”, i aprovació de l’ encàrrec de
gestió a l’organisme autònom Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO) de la
realització de dites actuacions.
Òrgan que resol: Ajuntament Ple
Caràcter: Exhaureix la via administrativa
Núm. Expedient: 48/EGT- 3/13
Antecedents
1.- De conformitat amb els articles 82.2 i 123 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel
que s’aprovà el Reglament d’ organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
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locals, en data 7 de novembre de 2013 la Comissió Informativa de l’ Àmbit de Govern,
Hisenda i Recursos Interns va dictaminar una proposta de resolució l’ objecte de la qual el
constituia, d’una banda, l’aprovació del text i la signatura d’ un conveni (inclosos els seus
annexos) de col·laboració a formalitzar entre l’Ajuntament de Badalona, l’ Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs i el de Santa Coloma de Gramanet, i el Consell Comarcal del
Barcelonès - la minuta del qual s’ adjuntava a dita resolució - que havia de servir per
establir el contingut de les actuacions “Xarxa Local d’ Intermediació i relació amb les
empreses”, “Observatori del desenvolupament econòmic local del Barcelonès Nord” i
“Xarxa Nord” que havien estat subvencionades per la Diputació de Barcelona (en endavant,
DIBA), els programes de treball així com la participació (tant en els aspectes tècnics com
econòmics) de cadascuna de les parts signatàries d’ aquest conveni en l’ execució conjunta
de les esmentades actuacions, i d’ una altra, l’ aprovació de l’encàrrec de gestió a l’
organisme autònom Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (en endavant, IMPO) de la
realització de les actuacions subvencionades per la DIBA a què s’ha fet referència.
2.- La part dispositiva de l’ esmentada proposta de resolució preveia el que es transcriu
literalment a continuació:
“PRIMER.- APROVAR el text i la signatura del conveni (inclosos els seus annexos) de
col·laboració a formalitzar entre l’Ajuntament de Badalona, entre d’ altres, i el Consell
Comarcal del Barcelonès que ha de servir per establir el contingut de les actuacions “Xarxa
Local d’Intermediació i relació amb les empreses”, “Observatori del desenvolupament
econòmic local del Barcelonès Nord” i “Xarxa Nord”, que han estat subvencionades per la
Diputació de Barcelona, els programes de treball així com la participació (tant en els
aspectes tècnics com econòmics) de cadascuna de les parts signatàries d’ aquest conveni
en l’ execució conjunta de les actuacions a què s’ha fet referència, la minuta del qual s’
adjunta a aquest document, donant-se aquí per reproduït el seu contingut.
SEGON.- APROVAR l’ encàrrec de gestió a l’ organisme autònom Institut Municipal de
Promoció de l’ Ocupació (en endavant, IMPO) de la realització de les actuacions aprovades
en l’ acord precedent.
TERCER.- El cost total d’ aquest encàrrec de gestió és de 102.087,50 euros. D’ aquest
import 61.252,50 euros els ha subvencionat la Diputació de Barcelona segons acords de la
Junta de Govern Local d’ aquesta entitat de data 27 de juny de 2013 i 40.835,00 euros
seran d’ aportació municipal a través dels mitjans i recursos de personal propis de l’ IMPO,
a raó del detall que figura a continuació:
Actuacions
Xarxa local d’ intermediació i relació amb les
empreses 2013
Observatori del Barcelonès Nord – DIBA 2013
Xarxa NORD
Cost total
Subvenció DIBA (60%)
Cofinançament (40%)

Import
86.012,50 euros
3.520,00 euros
12.555,00 euros
102.087,50 euros
61.252,50 euros
40.835,00 euros

QUART.- En virtut d’ aquest encàrrec de gestió, l’ IMPO haurà d’ executar les actuacions a
què s’ ha fet referència en l’ acord primer abans del dia 31 de desembre de 2013 i justificar
la seva execució com a data límit el dia 31 de març de 2014, restant obligat el Consell
Comarcal del Barcelonès, com a sol·licitant i destinatari de l’ ajut econòmic atorgat per la
Diputació de Barcelona i com a representant únic davant aquesta en relació a la gestió i
justificació de les actuacions i les subvencions rebudes, a l’acompliment de les previsions
contingudes en el Catàleg de concertació de l’ any 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”.
CINQUÈ.- Condicionar aquest encàrrec de gestió a la tramitació de la modificació pressupostària
corresponent per tal que existeixi crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal sobre la base
de l’ aportació o el compromís ferm d’ aportació de la subvenció per a la realització de les actuacions
subvencionades.

Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió núm. 5/25-03-14 pag. 10
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

SISÈ.- L’ encàrrec de gestió objecte d’ aquests acords i de la subvenció a què s’ ha fet referència en l’
acord tercer, haurà de ser acceptat mitjançant acord exprés de l’ IMPO i per a la seva eficàcia s’haurà
de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d’acord amb el que es disposa a l’article
15 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
SETÈ.-Sens perjudici que aquest encàrrec de gestió quedi fora de l’àmbit d’aplicació del Text Refòs
de la Llei de contractes del sector públic, li’n resultaran d’aplicació els principis informadors per
resoldre els dubtes o llacunes que puguin sorgir. Això no obstant, els negocis jurídics i serveis que
l’IMPO hagi de formalitzar amb tercers de les resultes de les actuacions encarregades se subjectaran
a les normes de contractació pública d’aquell Text i a la normativa concordant i sectorial que resulti
d’aplicació, d’acord amb la condició d’ Administració pública que té l’organisme autònom a aquests
efectes.
VUITÈ.- Notificar aquests acords a l’organisme autònom IMPO, al Consell Comarcal del Barcelonès i

publicar-los en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i comunicar-los a la
Intervenció municipal.”
3.- L’ Ajuntament Ple, en sessió de data 12 de novembre de 2013, aprovà l’ esmentada
resolució i consegüentment, la totalitat dels acords que constituïen la part dispositiva de la
mateixa, entre d’ altres, l’ acord cinquè abans transcrit.
4.- En compliment de l’ acord sisè transcrit, l’ encàrrec de gestió objecte d’ aquella resolució
va ser acceptat expressament per l’IMPO mitjançant resolució de l’ alcalde
accidental/president (R. delegació 11/11/13) d’ aquest organisme autònom de data 15 de
novembre de 2013, de la qual se’n donà compte al Consell d’ Administració de l’ esmentat
organisme en sessió ordinària de data 20 de desembre de 2013.
5.- De conformitat amb el que preveu l’article 15 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en data 21 de novembre
de 2013 es publicà l’ esmentada resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(amb el número de registre 022013028456)
6.- En data 25 de novembre de 2013 es signà el Conveni pel desenvolupament de les
actuacions “Xarxa Local d’ Intermediació i relació amb les empreses 2013”, “Observatori del
Barcelonès Nord – DIBA 2013” i “Xarxa Nord” entre els Ajuntaments de Badalona, Sant
Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramanet i el Consell Comarcal del Barcelonès, segons
documentació acreditativa que consta incorporada en l’ expedient, donant-se aquí per
reproduït el seu contingut.
7.- En data 27 de desembre de 2013 aquest Departament va tindre coneixement que l’
import amb què havien estat subvencionades les actuacions a què s’ha fet abans referència
havia estat ingressat directament en el pressupost corresponent a l’ organisme autònom a
qui s’havia encarregat la seva realització.
8.- Conforme les previsions de l’article 214 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (TRLRHL) aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, atenent
el contingut econòmic de l’ esmena que es proposa mitjançant aquest document, es va
sotmetre el seu contingut al preceptiu informe previ de l’ interventor municipal, que ha estat
emès favorablement en data 17 de febrer de 2014.
Fonaments de dret
1.- L’ acord cinquè de la part dispositiva de la resolució dictaminada per la Comissió
Informativa
de l’ Àmbit de Govern, Hisenda i Recursos Interns en data 7 de novembre de 2013 i
aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de data 12 de novembre, preveia el que es
transcriu literalment a continuació:
“CINQUÈ.- Condicionar aquest encàrrec de gestió a la tramitació de la modificació
pressupostària corresponent per tal que existeixi crèdit adequat i suficient en el pressupost
municipal sobre la base de l’ aportació o el compromís ferm d’ aportació de la subvenció per
a la realització de les actuacions subvencionades.”
2.- Havent-se constatat per part d’ aquest Departament en data 27 de desembre de 2013
que l’import amb què han estat subvencionades per la Diputació de Barcelona les
actuacions objecte d’aquest encàrrec de gestió ha estat ingressat directament en el
pressupost corresponent a l’organisme autònom a qui s’ ha encarregat la realització de
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dites actuacions, s’ha d’ esmenar l’acord cinquè abans transcrit, quedant la seva redacció
de la següent manera:
“CINQUÈ.- El finançament d’ aquest encàrrec de gestió, que porta causa del Conveni pel
desenvolupament de les actuacions “Xarxa Local d’ Intermediació i relació amb les
empreses 2013”, “Observatori del Barcelonès Nord – DIBA 2013” i “Xarxa Nord” subscrit en
data 25 de novembre de 2013 entre els Ajuntaments de Badalona, Sant Adrià de Besòs i
Santa Coloma de Gramanet i el Consell Comarcal del Barcelonès s’ atendrà amb l’ import
que ha estat subvencionat per la Diputació de Barcelona per a la realització de dites
actuacions.”
3.- Atenent el contingut econòmic de l’ esmena que es proposa mitjançant aquest
document, es va sotmetre el seu contingut al preceptiu informe previ de l’ interventor
municipal conforme les previsions de l’article 214 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (TRLRHL) aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Aquest
informe ha estat emès favorablement en data 17 de febrer de 2014 de conformitat amb l’
exposat al darrer antecedent d’aquest document, havent-se donat tramesa d’ aquest
expedient al Departament Central de Contractació en data 3 de març de 2014.
4.- La competència per establir els sistemes de gestió dels serveis locals, així com les
potestats de direcció i gestió dels mateixos, correspon a l’Ajuntament Ple, segons disposen
els articles 22.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL), 52.2 g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 189.2 i 211.3 del ROAS. No obstant
això, l’aprovació dels actes o resolucions de caràcter jurídic i d’execució material de la
concreta activitat material objecte de l’encàrrec (llevat que es refereixin a facultats
enumerades a l’article 22.4 de la Llei 7/1985 com a no delegables) es poden delegar en
l’alcalde o la Junta de Govern Local sempre i quan així s’indiqui expressament.
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
prèviament per la Comissió Informativa, d’ aprovar-se l’ acord se n’ haurà de donar compte
posteriorment en la propera sessió de la Comissió Informativa (article 126.2 ROFRJEL).
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
tinent d’alcalde i regidor de l’ Ambit d’ Economia i Hisenda per tal que elevi a l' Ajuntament
Ple, prèvia declaració d’ urgència, si s’ escau, l’adopció dels següents ACORDS
PRIMER.- APROVAR l’ esmena – pel motiu exposat en el fonament segon d’ aquest
document - de l’ acord cinquè de la part dispositiva de la resolució dictaminada per la
Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Hisenda i Recursos Interns en data 7 de
novembre de 2013 i aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de data 12 de novembre, de
manera que:
On diu:
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“CINQUÈ.- Condicionar aquest encàrrec de gestió a la tramitació de la modificació
pressupostària corresponent per tal que existeixi crèdit adequat i suficient en el pressupost
municipal sobre la base de l’ aportació o el compromís ferm d’ aportació de la subvenció per
a la realització de les actuacions subvencionades.”
Ha de dir:
“CINQUÈ.- El finançament d’ aquest encàrrec de gestió, que porta causa del Conveni pel
desenvolupament de les actuacions “Xarxa Local d’ Intermediació i relació amb les
empreses 2013”, “Observatori del Barcelonès Nord – DIBA 2013” i “Xarxa Nord” subscrit en
data 25 de novembre de 2013 entre els Ajuntaments de Badalona, Sant Adrià de Besòs i
Santa Coloma de Gramanet i el Consell Comarcal del Barcelonès s’ atendrà amb l’ import
que ha estat subvencionat per la Diputació de Barcelona per a la realització de dites
actuacions.”
SEGON.- Aquesta esmena només afecta l’ acord cinquè de l’ esmentada resolució,
mantenint-se la plena vigència de la resta dels acords objecte d’ aquella resolució.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’organisme autònom IMPO, al Consell Comarcal del
Barcelonès i publicar-los en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i comunicar-los a
la Intervenció municipal.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
7 AP-2014/2847 DICTAMEN. Aprovació de l'expedient de modificació del pressupost
de l'Ajuntament 2014, i del seu annex d'inversions.
Fets
El/La el regidor d'Economia i Hisenda, ha formulat la proposta de modificació del
pressupost municipal i/o de l’annex d’inversions municipal vigent que consta en aquest
expedient, en base a consideracions d’eficàcia i eficiència en la gestió municipal.
L’Interventor General ha informat la proposta presentada
Fonaments de dret
La modificació proposada és expressió de la manifestació de les potestats que atorguen als
ajuntaments els articles 179 i concordants del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes
Locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004 de 5 de març, i s’ajusta en tots els casos a les previsions
dels articles 34 a 51 del RD 500/1990, de desenvolupament del Títol VI de la pròpia Llei, i
als requisits i criteris marcats pel Capítol tercer del Títol primer de les Bases d’execució del
vigent pressupost municipal.
D’acord amb l’article 12 de les Bases d’execució del vigent pressupost municipal l’òrgan
competent per resoldre aquest expedient és l’Ajuntament Ple, en virtut de les atribucions
que té assignades per l’article [22.2.e] de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local.
Per a l'adopció d'aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del nombre
legal dels membres de la Corporació presents en el moment de la votació, d'acord amb
l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Conforme al que preveu l’article 179.4 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes
Locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004 de 5 de març, el procediment d'aprovació de les
modificacions proposades haurà de seguir les normes sobre informació, reclamacions,
recursos i publicitat previstes en els articles 169, 170 i 172 del mateix text refós.
La disponibilitat dels projectes d’inversions de nova creació, i que a dia d’avui no disposen
de finançament, restarà supeditada a l’atorgament efectiu del seu finançament mitjançant
la concertació del/s corresponent/s crèdit/s bancaris.
Un cop adoptat l’acord inicial de modificació, aquest haurà d’ésser sotmès a informació
pública i audiència als interessats per un termini de quinze dies, mitjançant exposició
pública del mateix en el Tauler d’Anuncis de la Corporació, així com publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que es puguin formular
reclamacions i suggeriments que de produir-se hauran de ser resoltes pel Ple de la
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Corporació, i que, de no produir-se, farà que s’hagi de considerar l’acord aprovat
definitivament, conforme al que preveuen els preceptes indicats.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que, conforme amb
el que preveu l’article 123 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprovà el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals,
l'Ajuntament Ple, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- MODIFICAR l’annex d’inversions municipal, tal com es detalla a continuació:
Increments:
Expedient

Projecte
Aplicació
pressupostària

Descripció

020817-MC2014/000009

102-9200-62601

020817-MC2014/000009

102-9200-62603

020817-MC2014/000009
020817-MC2014/000009

221-9203-62401
312-2300-63200000

020817-MC2014/000009

331-3300-63200000

020817-MC2014/000009
020817-MC2014/000009
020817-MC2014/000009

411-1553-60100000
411-1553-60100000
411-1553-60100001

020817-MC2014/000009
020817-MC2014/000009
020817-MC2014/000009
020817-MC2014/000009
020817-MC2014/000009
020817-MC2014/000009
020817-MC2014/000009

411-1553-74403
411-1554-62312
411-3240-62800
411-3240-62801
411-3240-74403
414-1513-60002
421-9200-63200000

020817-MC2014/000009
020817-MC2014/000009
020817-MC2014/000010
020817-MC2014/000010

431-1553-60100000
440-1692-63200000
322-3420-63200012
421-9331-63200013

020817-MC2014/000011

102-4910-62606

020817-MC2014/000011

411-1513-60002

Equipaments Informàtics Hardware
i Software
Equipaments Informàtics Hardware
i Software
Vehicles Parc Mobil
Inversió rep. edificis i altres
construccions
Inversió rep. edificis i altres
construccions
Infraestructures-Urbanitzacions
Infraestructures-Urbanitzacions
Infraestructures-UrbanitzacionsEstudis i Projecte
Infraestructures-Urbanitzacions
Urbanisme-Mobiliari Urbà
Equipaments culturals i esportius
Equipaments culturals i esportius
Equipaments culturals i esportius
Expropiacions
Inversió rep. edificis i altres
construccions
Infraestructures-Urbanitzacions
Adequació edificis
Adequació i millora Piscina Centre
Adequació i millora edifici C/ Sant
Miquel
Xarxa informàtica i comunicaciótelecomunicacions
EXPROPIACIONS DIVERSES

Núm. proposta
Import

2014-7

6.000,00

201400000018

2014-7

194.000,00

201400000018

2014-10
2014-8

25.000,00
20.000,00

201400000018
201400000018

2014-9

310.000,00

201400000018

2014-3
2014-12
2014-3

6.716.512,48
330.000,00
188.043,02

201400000018
201400000018
201400000018

2014-3
2014-4
2014-2
2014-2
2014-2
2014-5
2014-1

3.906.829,80
65.000,00
1.600.000,00
900.000,00
1.000.000,00
2.500.000,00
64.614,70

201400000018
201400000018
201400000018
201400000018
201400000018
201400000018
201400000018

117.814,83
50.000,00
18.000,00
12.000,00

201400000018
201400000018
201400000022
201400000022

2013-008

3.978,48

201400000023

2008-276

4.000,00
18.031.793,31

201400000023

2014-6
2014-11
2014-13
2014-14

Disminucions:
Expedient
020817-MC2014/000010
020817-MC2014/000010
020817-MC2014/000010
020817-MC2014/000010
020817-MC2014/000010
020817-MC2014/000010

Aplicació
pressupostària
000-3204-74400
000-3210-74400
000-3210-74409
102-4910-62603
431-1710-60100019
431-1720-63302

020817-MC2014/000011

000-3210-74409

Descripció

Projecte

Import

Núm. proposta

Engestur-Equipaments escolars
Engestur Escoles Bressol
Engestur Escoles Bressol Nero-Nas
ADQUISICIO DE HARDWARE
URBANITZACIONS DIVERSES
REPOSICIÓ
PLAQUES
FOTOVOLTAIQUES PLATGES
Engestur Escoles Bressol Nero-Nas

151-1
2008-247
2009-351
180-1
2008-320
2009-346

48,79
472,45
26.535,17
3,15
1.385,24
1.555,20

201400000022
201400000022
201400000022
201400000022
201400000022
201400000022

2009-351

7.978,48

201400000023

37.978,48

SEGON.-APROVAR la modificació del pressupost de l’Ajuntament 2014, tal com es detalla
a continuació:
Modificació de despeses
Increments:
Expedient

Projecte
Aplicació
pressupostària

Descripció

020817-MC2014/000009

102-9200-62601

020817-MC2014/000009

102-9200-62603

Equipaments Informàtics Hardware
i Software
Equipaments Informàtics Hardware

Núm. proposta
Import

2014-7

6.000,00

201400000018

2014-7

194.000,00

201400000018
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Expedient

Projecte
Aplicació
pressupostària

020817-MC2014/000009
020817-MC2014/000009

221-9203-62401
312-2300-63200000

020817-MC2014/000009

331-3300-63200000

020817-MC2014/000009
020817-MC2014/000009
020817-MC2014/000009

411-1553-60100000
411-1553-60100000
411-1553-60100001

020817-MC2014/000009
020817-MC2014/000009
020817-MC2014/000009
020817-MC2014/000009
020817-MC2014/000009
020817-MC2014/000009
020817-MC2014/000009

411-1553-74403
411-1554-62312
411-3240-62800
411-3240-62801
411-3240-74403
414-1513-60002
421-9200-63200000

020817-MC2014/000009
020817-MC2014/000009
020817-MC2014/000010
020817-MC2014/000010

431-1553-60100000
440-1692-63200000
322-3420-63200012
421-9331-63200013

020817-MC2014/000011

102-4910-62606

020817-MC2014/000011

411-1513-60002

Descripció

Núm. proposta
Import

i Software
Vehicles Parc Mobil
Inversió rep. edificis i altres
construccions
Inversió rep. edificis i altres
construccions
Infraestructures-Urbanitzacions
Infraestructures-Urbanitzacions
Infraestructures-UrbanitzacionsEstudis i Projecte
Infraestructures-Urbanitzacions
Urbanisme-Mobiliari Urbà
Equipaments culturals i esportius
Equipaments culturals i esportius
Equipaments culturals i esportius
Expropiacions
Inversió rep. edificis i altres
construccions
Infraestructures-Urbanitzacions
Adequació edificis
Adequació i millora Piscina Centre
Adequació i millora edifici C/ Sant
Miquel
Xarxa informàtica i comunicaciótelecomunicacions
EXPROPIACIONS DIVERSES

2014-10
2014-8

25.000,00
20.000,00

201400000018
201400000018

2014-9

310.000,00

201400000018

2014-3
2014-12
2014-3

6.716.512,48
330.000,00
188.043,02

201400000018
201400000018
201400000018

2014-3
2014-4
2014-2
2014-2
2014-2
2014-5
2014-1

3.906.829,80
65.000,00
1.600.000,00
900.000,00
1.000.000,00
2.500.000,00
64.614,70

201400000018
201400000018
201400000018
201400000018
201400000018
201400000018
201400000018

117.814,83
50.000,00
18.000,00
12.000,00

201400000018
201400000018
201400000022
201400000022

2013-008

3.978,48

201400000023

2008-276

4.000,00
18.031.793,31

201400000023

2014-6
2014-11
2014-13
2014-14

Disminucions:
Expedient
020817-MC2014/000010
020817-MC2014/000010
020817-MC2014/000010
020817-MC2014/000010
020817-MC2014/000010
020817-MC2014/000010

Aplicació
pressupostària
000-3204-74400
000-3210-74400
000-3210-74409
102-4910-62603
431-1710-60100019
431-1720-63302

020817-MC2014/000011

000-3210-74409

Descripció

Projecte

Import

Núm. proposta

Engestur-Equipaments escolars
Engestur Escoles Bressol
Engestur Escoles Bressol Nero-Nas
ADQUISICIO DE HARDWARE
URBANITZACIONS DIVERSES
REPOSICIÓ
PLAQUES
FOTOVOLTAIQUES PLATGES
Engestur Escoles Bressol Nero-Nas

151-1
2008-247
2009-351
180-1
2008-320
2009-346

48,79
472,45
26.535,17
3,15
1.385,24
1.555,20

201400000022
201400000022
201400000022
201400000022
201400000022
201400000022

2009-351

7.978,48

201400000023

37.978,48

Modificació d’ingressos
Increments:
Expedient
020817-MC2014/000009

Aplicació
pressupostària
000-0-91316

020817-MC2014/000009

000-0-91316

020817-MC2014/000009

000-0-91316

020817-MC2014/000009

000-0-91316

020817-MC2014/000009

000-0-91316

020817-MC2014/000009

000-0-91316

020817-MC2014/000009

000-0-91316

020817-MC2014/000009

000-0-91316

020817-MC2014/000009

000-0-91316

020817-MC2014/000009

000-0-91316

020817-MC2014/000009

000-0-91316

020817-MC2014/000009

000-0-91316

Descripció
Finançament
2017
Finançament
2017
Finançament
2017
Finançament
2017
Finançament
2017
Finançament
2017
Finançament
2017
Finançament
2017
Finançament
2017
Finançament
2017
Finançament
2017
Finançament
2017

Projecte

Import

Núm. proposta

Inversions

Annex

2014-

2014-1

64.614,70

201400000018

Inversions

Annex

2014-

2014-8

20.000,00

201400000018

Inversions

Annex

2014-

2014-9

310.000,00

201400000018

Inversions

Annex

2014-

2014-11

50.000,00

201400000018

Inversions

Annex

2014-

2014-2

3.500.000,00

201400000018

Inversions

Annex

2014-

2014-7

200.000,00

201400000018

Inversions

Annex

2014-

2014-5

2.500.000,00

201400000018

Inversions

Annex

2014-

2014-3

10.811.385,30

201400000018

Inversions

Annex

2014-

2014-6

117.814,83

201400000018

Inversions

Annex

2014-

2014-4

65.000,00

201400000018

Inversions

Annex

2014-

2014-10

25.000,00

201400000018

Inversions

Annex

2014-

2014-12

330.000,00

201400000018

17.993.814,83
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TERCER.- SOTMETRE el seu contingut a informació pública i audiència dels interessats
per un termini de 15 dies, mitjançant la seva exposició pública en el Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament, i publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, perquè tal que puguin presentar-se reclamacions i suggeriments, que de
produir-se hauran de ser resoltes pel Ple de la Corporació. En cas de no haver-hi cap
reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un nou
acord plenari.
8 AP-2014/2848 DICTAMEN. Autoritzar la contractació d'una o diverses operacions
de préstec per un import màxim de 17.993.814,83 euros.
Fets i fonaments de dret
Atès que en el pressupost municipal s’ha aprovat inicialment una modificació de pressupost
que conté diversos projectes d’inversió a finançar amb crèdits.
Atès que els articles 48 a 53 del text refós de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora
de les Hisendes Locals (TRLRHL) preveuen la possibilitat de finançar les inversions previstes
en el pressupost municipal amb crèdits a llarg termini.
Atès que en data 29 de novembre de 2011 el ple de l’Ajuntament va aprovar un pla econòmic
financer, autoritzat per la Generalitat de Catalunya el 7 de desembre de 2011 i que en data 27
de març de 2012 el ple municipal va aprovar un pla d’ajust, informat favorablement pel Ministeri
d’Economia i Hisenda el 30 d’abril de 2012, el qual es va actualitzar posteriorment, aprovació
del ple municipal de 24 de setembre de 2013, i que en ambdós s’hi contemplava la possibilitat
d’un endeutament màxim de 20 milions d’euros, dels quals ara es preveu contractar un import
de 17.993.814,83 € en una o diverses operacions durant aquest exercici, en les condicions
màximes següents:
Atès que en data 29 de novembre de 2011 el ple de l’Ajuntament va aprovar un pla econòmic
financer, autoritzat per la Generalitat de Catalunya el 7 de desembre de 2011 i que en data 27
de març de 2012 el ple municipal va aprovar un pla d’ajust, informat favorablement pel Ministeri
d’Economia i Hisenda el 30 d’abril de 2012, i que en ambdós s’hi contemplava la possibilitat
d’un endeutament màxim de 20 milions d’euros, tot i que en l’actualització posterior del pla
d’ajust, aprovat pel ple municipal de 24 de setembre de 2013, es va preveure un import de 10
milions d’euros, inferior al dels 17.993.814,83 € que ara es preveuen contractar. No obstant
això, el cost financer previst per a l’exercici 2014 no ha de desvirtuar la previsió del pla per
aquest exercici i, en els exercicis següents, en funció de les liquidacions esperades, s’hauria
de procedir a una revisió del pla d’ajust.
Actualment es preveu contractar un import de 17.993.814,83 € en una o diverses operacions
durant aquest exercici, en les condicions màximes següents:
Termini de les operacions: 10 anys
Temps de carència de disposició: entre un i dos anys
Temps de carència d’amortització màxim: 2 anys
Tipus d’interès: Euribor mensual o trimestral més un marge del 5%
Euribor anual més un marge de 4,75%
Comissió trimestral de no disponibilitat: 0,10%
Amortització: mensual, trimestral o anual
Comissió d’obertura i altres: 1,2 % (percentatge total)
Atès que de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2013 es desprèn un estalvi net
positiu del 8,01%, incloent-hi aquestes operacions.
Atès que el percentatge d’endeutament consolidat actual, resultant de la suma de les
operacions vigents i de la projectada, és del 63,71%, import inferior al límit del 110% dels
ingressos corrents consolidats resultants de la liquidació de l’exercici 2012, previst en
l’article 53.2 del text refós.
Atès que la liquidació del pressupost municipal de 2013 presenta uns resultat positiu, tal com
es pot observar en el quadre següent:
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Liquidació 2013
Import
Resultat pressupostari ajustat
15.259.954,76
Romanent tresoreria despeses grals.
6.897.254,72
Atès que, com a conseqüència dels resultats d’aquesta liquidació, per formalitzar els crèdits
és necessària l’autorització de la Direcció General de Política Financera del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 53 del TRLRHL.
Atès que la present operació, conjuntament amb la resta d’operacions a llarg termini
contractades en aquest exercici, ultrapassa el 10% dels recursos ordinaris del pressupost
general de 2014, en pròrroga de 2012, d’aquesta Corporació, per la qual cosa l’òrgan de
contractació és el Ple municipal, d’acord amb el que expressa l’article 52.2 del mateix text
refós.
Atès que l'Ajuntament es troba en condicions de fer front a les obligacions derivades d'aquesta
operació, ja que les quantitats disponibles en els capítols 3 i 9 de despeses del Pressupost
general d'enguany, són superiors a les actuals i a les que es preveu que generaran les noves
operacions.
Vist l’informe de l’Interventor General.
Proposta de resolució
Proposo al Ple municipal que prengui els acords següents:
Primer.- Autoritzar la contractació d’operacions de préstec per un import màxim de
17.993.814,83 € en les condicions màximes reflectides anteriorment.
Segon.- Autoritzar a l’Alcalde per a que dugui a terme les gestions necessàries per tal de
poder sol·licitar i formalitzar un o diversos crèdits d’acord amb el punt anterior, seguint els
procediments de la legislació vigent sobre la matèria.
Tercer.- Sol·licitar l’autorització de la Direcció General de Política Financera del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 53 del TRLRHL.
SENYOR ALCALDE: Aquí el que faríem, d’acord amb la Junta de Portaveus d’aquest matí,
és llegir el dictamen 7 i 8 per debatre’ls de forma conjunta, i intervindrien el ponent i un
representant de cada un dels grups polítics si han d’intervenir. Quan acabi aquesta primera
ronda, com que també hi ha una moció i una paraula relacionada amb aquest tema,
llegiríem la part dispositiva de la moció, prendrien la paraula els dues paraules que hi ha, i
els grups de l’oposició i el govern farien la segona ronda. Ho dic per aclarir-ho a tothom
perquè sé que és una mica complicat. Ara el secretari ha llegit el punt 7è, ara llegeix el punt
8è que té una certa relació. Per tant, començaríem parlant d’aquest punt, hi haurà una
primera ronda dels grups municipals. Dir que aquestes són dues propostes que avui es
porten a aprovació, que em sembla que són de les més importants que s’han dut a terme o
que es duran a terme al llarg d’aquesta legislatura, i que fan relació a les inversions que
durant aquesta legislatura l’Ajuntament de Badalona, amb fons propis, fons a través de
crèdits, que és aquets punt vuitè, durem a terme en els propers mesos i que donen
compliment a com dic, el pressupost d’inversions de la legislatura 2011-2015. Què es
pretén fer amb aquests 18 milions d’euros que avui aprovarem? Doncs el que pretenem fer
és a través dels recursos totals que tenim, que són aquests, i sobre les necessitats de
millores de carrers, d’espais públics i de places que hi ha a la nostra ciutat, repartir-lo en
tots els barris, repartir aquests 18 milions d’euros en tots els barris, perquè aquelles
necessitats de millora, que poden anar des d’un asfalt fins a arreglar un jardí o un parc
infantil, es puguin dur a terme. Amb aquests 18 milions d’euros arreglarem totes les
necessitats, arreglarem totes les mancances que avui té Badalona? No, amb aquests 18
milions d’euros podrem arreglar tots els carrers que estan asfaltats però que tenen greus
problemes de manteniment de voreres o de parcs infantils, els podrem arreglar tots? No,
però sí que repartint-lo en tots els barris de Badalona el que podrem dur a terme són les
accions més urgents, que repeteixo, no totes, perquè no hi arribarem, però sí les més
urgents, per intentar fer un manteniment de la via pública i de l’espai públic en condicions.
Aquest és un plantejament que nosaltres hem presentat, que hem parlat amb aquell grup
que va mostrar la seva intenció d’ajudar a tirar endavant aquesta proposta, que em sembla
que hem arribat a un principi d’acord que em sembla que és interessant per a la ciutat de
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Badalona, però que no està tancat, que està obert a que si durant aquest procés, si fa falta
algun cas puntual, s’hi pugui incorporar alguna proposta d’algun altre grup de l’oposició si
ho considera oportú. No és una proposta que estigui tancada al cent per cent i que sigui
excloent, és una proposta que el que recull és, en base a unes prioritats que hem acordat
amb el grup de Convergència i Unió que ens va mostrar la seva voluntat de dir, escolta
alcalde, escolta govern, nosaltres volem seure a parlar del tema d’inversions, volem seure a
parlar dels carrers que s’han d’arreglar i hi estem disposats. Doncs en base al que han
parlat amb nosaltres és el que avui hem portat aquí, però que està obert, i ho dic amb tota
sinceritat, a què la resta de grups de l’oposició, si ho consideren oportú, en aquests
moments pugin fer algunes modificacions sempre que vagin d’acord al respecte del que
entenem com a prioritats, i que sigui compatible amb la disposició pressupostària que tenim
en aquests moments. Dins d’aquests disset milions d’euros, es contempla una primera
aportació de dos milions i mig d’euros per l’inici de la construcció de la piscina municipal i el
complex esportiu que anirà al barri de Bufalà. Ara no entrarem en el detall de quina és la
situació en què es troba la piscina de Badalona, evidentment mentre no es dugui a terme,
fins que no estigui finalitzar aquest complex esportiu i fins que no estigui finalitzada la nova
piscina municipal es seguiran fent les obres de manteniment mínim a la piscina del centre,
dins d’aquest paquet d’inversions i a proposta també del que vam acordar amb
Convergència i Unió, es contempla una partida de manteniment mínim de 150.000 euros
anuals per a la piscina del centre, mentre no acaben les obres de la nova piscina municipal,
però com dic, es contempla una partida de dos milions i mig d’euros per fer realitat aquets
equipament municipal tan necessari per a la nostra ciutat. Aquí he volgut prestar una certa
atenció, per què? Perquè durant les darreres setmanes, des que ha aparegut la notícia
d’aquest nou complex esportiu d’aquesta piscina municipal s’ha dit que si es pagarà de cop,
que si costa no sé quants diners... No, no, a nosaltres ja ens agradaria poder pagar la
piscina de cop, perquè voldria dir que la construiríem en un any i mig, però això és inviable,
és inviable econòmicament i és inviable des d’un punt de vista fins i tot tècnic. Per tant,
anem a un projecte d’inversió del complex esportiu de la piscina de quatre anys, que ens
permet de forma escalonada i a raó de dos milions d’euros cada anys, poder tirar endavant
aquest projecte tan necessari d’ordenació d’aquell entorn del barri de Bufalà de l’antiga
fàbrica Focus, i ens permet que sigui compatible amb el manteniment de la resta de la
ciutat. Per tant, em sembla que aquests dictàmens són una molt bona notícia per a
Badalona, una molt bona notícia per als barris de la nostra ciutat, que tots veuran una certa
millora, i que repeteixo, aquesta és una proposta que ens agradaria que per part d’aquells
que considerin que puguin fer propostes que siguin constructives i factibles es pogués
considerar. Obriríem el torn d’intervencions si n’hi ha alguna.
SENYOR FALCÓ: Bona tarda a tothom. Aquest plantejament que fa de sortida l’alcalde en
aquest debat d’aquest dictamen sobre el pressupost d’inversions que ha de tenir o que
tindrà Badalona els propers anys, certament és un inici i certament nosaltres coincidim en
què es podrien haver fet potser deu llistes diferents de divuit milions d’euros per gastar en
inversions, però que aquest és una llista, una aproximació, la qual pot ser sotmesa a la
discussió, cadascú pot pensar que s’hagués pogut fer un carrer d’un carrer d’un barri o un
carrer d’un altre. Però la veritat és que la ciutat necessita aquest volum d’inversió, el
necessita en els termes en què es planteja en aquest pressupost en termes generals,
nosaltres hem mostrat dubtes sobre alguna de les inversions, en aquest sentit, sobre el que
és aquest complex esportiu dels barris de Bufalà i Morera nosaltres creiem que aquest és
un projecte que no és només de Bufalà i Morera, sinó que és un projecte de la ciutat. Que
és un projecte delicat en el qual caldrà un seguiment molt acurat perquè en aquests
moments, ho hem de dir, o hem vist ni un pla econòmic financer, ni hem vist tampoc o
sabem tampoc quines fórmules d’explotació i de gestió pot arribar a tenir aquest complex.
Però sí que és cert que en aquell espai de Badalona, en aquella zona central de Badalona
una reordenació amb un equipament que li aporti valor afegit, no només ena questa zona
sinó al conjunt de la ciutat, que ens pugui fer recuperar ciutadans de la ciutat que avui van a
fer esport a Tiana o a Sant Adrià, o que bé han de patir les conseqüències d’anar a fer
esport en d’altres equipaments municipals, potser en aquests moments un punt desfasats
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respecte les prestacions que haurien de tenir, ens fa pensar que val la pena donar-hi
suport. Entre altres raons perquè aquest és un pressupost que certament nosaltres ja vam
dir fa molts mesos que teníem intenció d’abordar-los des de la nostra feina d’oposició,
pensant en poder-hi incidir i en poder-hi tenir influència. També vam explicar que aquest
era un pressupost que la llei li permetia al govern municipal en minoria que tenim a
Badalona, aprovar-lo igualment per Junta de Govern, i que si això era així, si era així que
podia succeir, és a dir, que la presència de l’oposició en la negociació podia ser irrellevant
pel fet que el Partit Popular podia votar això en minoria i en Junta de Govern, valia la pena,
com a mínim des del nostre punt de vista, posar-hi l’accent. Per què? Doncs perquè
l’accent que hi posa Convergència i Unió incorpora algunes coses que espero que s’arribin
a fer i confiem que s’arribin a fer, que tenen a veure amb prioritats que considerem
nosaltres i que qualsevol altre grup pot considerar que no ho són o que sí que ho són, però
que en tot cas nosaltres les hem posat sobre la taula i que es concreten, per posar un
exemple, en què aproximadament uns 7 dels 18 milions que s’invertiran en aquest
pressupost s’invertiran en els barris del districte primer de la ciutat. Aquest és un primer
apunt que ens permet explicar per què avui nosaltres votarem a favor d’aquest pressupost.
I d’altra banda, hi ha altres qüestions importants, millores en equipaments esportius, la
Pista de Can Ferrater, per exemple, que era una vella reivindicació del nostre grup, que
esperem que també vegin la realitat. El nostres ha estat un grup municipal que en la
trajectòria d’aquest Ajuntament sempre ha procurat donar suport a tots els pressupostos
d’inversions, quan érem a l’oposició i quan érem al govern. Avui hem volgut recuperar les
inversions que vam aprovar quan érem al govern, i crec que de la mateixa manera que
aquelles podien ser discutides, per si hi havia una cosa que ens agradava més o ens
agradava menys, si crèiem que en un carrer determinat s’havien de gastar uns diners o
potser se n’haguessin pogut gastar menys, o en un equipament. Sí que és veritat que hi
vam donar suport perquè crèiem que en el seu conjunt eren una bona mostra del que la
ciutat necessitava, i que al final el que hem de fer és que Badalona vagi millorant. En
aquest sentit doncs, una primera intervenció per dir que nosaltres avui votarem
favorablement a aquest inici d’aquest pressupost d’inversions.
SENYOR ALCALDE: A veure, abans de donar-li la paraula al senyor Serra el senyor Mañas
m’ha demanat la paraula, però és que vostès han renunciat a aquest primer torn. Jo els
diria que home, que anem a intentar seguir..., se’ls ha preguntat dues vegades, tindran un
segon torn a la rèplica i podran parlar, o sigui, tenen un segon torn que l’utilitzen aleshores.
SENYOR SERRA: Breument. En aquesta primera ho crec que també cal parlar de la moció,
cal veure les paraules que hi ha, penso que aquest debat s’anirà animant una mica més.
Ara, després de la intervenció de Convergència i del senyor Falcó ja puc dir que sabem una
mica més. Perquè clar, vostè ha dit que volia aportacions, però clar, jo els ensenyo que
aquests divuit milions es resumeixen, pel que sabem nosaltres, en aquest trosset d’aquí
d’un tros de paper, aquí hi ha els divuit milions, aquí, en aquest trosset, ni la meitat d’un foli,
aquí hi ha el pressupost d’inversions que se’ns dona a nosaltres. Llavors, ara acabem de
saber que d’aquests divuit, clar ja d’entrada dèiem nosaltres que d’aquests divuit, dos i mig
anaven per la piscina, nou cents mil per un projecte, i un milió i mig per expropiacions i
moviments de terra. Per tant, això és el començament de la piscina dos i mig. Ara ja sabem
que en els barris del centre, que entenc que deu anar de Progrés a Casagemes, en els
barris del centre del districte 1, se n’hi gasten set més. D’aquests set més, després ens ha
parlat de Can Farreter i jo m’imagino que el senyor Falcó sap exactament quin és aquest
pressupost d’inversions, l’oposició no ho sap. Té un escandall, que ens han donat aquí d’un
foli i mig que són una mena d’aproximacions, cap cosa concreta, a la qual, aquests set
milions que segons el senyor Falcó ens diu, es gasten en el centre, aquí se’ns parla de
trenta-cinc mil metres quadrats. O sigui que això va a pes, com quan vas a comprar, va a
pes la cosa, aquí els milions es gasten a pes. trenta-cinc mil metres quadrats, això és un
informe que se’ns adjunta avui amb el que es va aprovar, d’acord? Per tant, l’única cosa
concreta dels 18 milions és aquests paràgraf d’aquí que diu “un projecte per la piscina, noucents mil”, “un equipament cultural esportiu, moviment de terres, etc. etc. en el carrer
Jaume Passarell -o sigui, a la Focus- un milió sis-cents”, per tant, ja estem en dons i mig.
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Set milions més, s’està portant a terme la redacció d’un conjunt de projectes, bla, bla, bla,
bla, que poden anar amb una superfície de trenta-cinc mil metres quadrats, per tant, a pes,
trenta-cinc mil set milions. Quatre milions més, altra vegada a pes però llavors mesurant
diferent, amb un altra bàscula, aquests quatre milions sobre cent mil metres quadrats més,
és el que ens donen aquí. Això és el que es passarà a Engestur per fer obres, “es preveu la
realització de diverses actuacions etc.,” cent mil més, cent mil metres quadrats, quatre
milions més, i ja està, ja s’ho han gastat. Llavors, nosaltres aquí no sé què és el que hem
de fer, parlar de metres quadrats, parlar d’actuacions, el que sí que els dic, i ja aquesta
intervenció l’acabem aquí, el que sí que els dic és que per a nosaltres en aquests moments
una piscina de 12 milions d’euros no és una necessitat per a la ciutat. D’acord que la Focus,
d’acord que aquell espai està malament, està abandonat, fa molts anys si volia fer un
tanatori, després s’hi va voler fer un projecte que no va sortir, etc. Però en aquests
moments, amb vint-i-tres mil aturats, amb més de 10.000 persones que no tenen ingressos
fixes a casa seva cada mes, amb les necessitats que hi ha en aquesta ciutat, amb un banc
d’aliments allà mateix que l’hauran de treure, un banc d’aliments allà mateix a la Focus que
cada dia hi passen més de tres-centes persones que l’hauran de treure i portar a una altra
banda i que seran els primers d’aquests milió tres-cents que es gastaran en moviments de
terres. Cal saber-ho, els primers euros que es gastaran per la piscina, mentre algun
arquitecte que encara no se sap massa bé qui perquè tampoc es diu, encarreguen i fan i
gasten aquests nou-cents mil euros, el primer euro que es gastarà d’aquest pressupost
d’inversions és per treure el banc d’aliments, on hi van més de tres-centes persones cada
dia, on hi ha càmeres frigorífiques que van donar empreses de Badalona, on hi ha
furgonetes, on hi ha voluntaris, on hi ha gent que treballa. Això és el primer que sortirà
d’aquí, el primer, perquè ho hauran de treure per fer aquest moviment de terres o ho
compatibilitzaran? Ho hauran de treure no? Es trasllada a una altra banda, per tant, els
primers diners que es gasten és per treure el banc d’aliments d’on ara està, es trasllada,
clar, l’hauran de treure. Nosaltres amb aquest pressupost d’inversions no hi estem d’acord,
però a més, ja li dic, ara aquí fa una crida una mica consensuada, suposo que avui, com
que aquests dies ha estat de moda això del consens i es recorda molt, diu si volem aportar,
però escolti, si no ens han dit, no hi ha cap llista, nosaltres no tenim cap llista. I nosaltres,
com a mínim, quan governàvem donàvem una llista de projectes, tant per aquí, tant per
allò, podies estar d’acord o podies no estar d’acord, però com a mínim hi havia una llista,
sempre, escolti, sempre. No va a metres quadrats això, un pressupost d’inversions de set
milions no va a tant el metre. I per tant, des d’un punt de vista formal, però també des d’un
punt de vista de fons, nosaltres estem molt en contra d’aquest projecte. És el seu projecte,
vostès parlen d’un pla 2011-2015, estem al 2014 i estan parlant d’un pla d’inversions 20112015, i falta un any de mandat, falta un any per acabar aquestes eleccions i hi ha un crèdit
de divuit milions, suposo que el gastaran, jo no sé si tindreu prou projectes per gastar-ho.
En qualsevol cas, és la seva opció, és l’opció de Convergència recolzar-ho i nosaltres l’únic
que podem dir és que no estem d’acord ni en la forma ni el en fons, no sobretot, amb
aquesta prioritat, perquè això ho ha dit vostè senyor Albiol, ho ha dit vostè, és el que
entenem com una prioritat, i ho ha dit textualment, el que entenen com una prioritat és fer
aquesta piscina de dotze milions. Doncs si aquesta és la seva prioritat, la nostra no.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies, ara, abans de passar al segon torn el que faríem és
llegir una moció que s’ha presentat per part d’Iniciativa per Catalunya, en la que hi ha
relacionades dues paraules. Llegim la part dispositiva primer.
AP-2014/2842 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, respecte al
mecanisme d’aprovació dels pressupostos i les seves modificacions posteriors.
Atès que en junta de govern extraordinària el passat 14 de febrer va ser aprovat inicialment
el pressupost municipal pel 2014 fent servir una disposició addicional de la nova Llei de
Racionalització i Sostenibiliat de l’Administració Local desprès de que el govern municipal
del PP no fes cap esforç per buscar cap punt d’acord o consens amb l’oposició municipal.
Atès que aquesta disposició addicional està pensada per salvar situacions de bloqueig
permanent de la gestió, situació que no s’ha produït a Badalona ja que com diem no hi ha
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hagut ni l’intent d’iniciar un diàleg seriós amb l’oposició per consensuar punts mínims
d’acord sobre el pressupost municipal.
Atès que ens trobem que per primera vegada en 35 anys de democràcia municipal el
pressupost municipal ha estat aprovat només per 4 regidors i una regidora dels i les 27
regidores i regidors que formen part del govern municipal trobant-nos doncs davant d’un
pressupost legal però completament il·legítim, pel que fa al mecanisme de la seva
aprovació.
Atès que la voluntat dels badalonins i badalonines que van votar a les passades eleccions
municipals és la que representa el Ple Municipal i no 3 regidors i una regidora triats a dit per
l’alcalde.
Atès que la disposició addicional setzena de la LRSAL permetrà a l’haver utilitzat aquest
mecanisme excepcional d’aprovació dels pressupostos municipals, aprovar per Junta de
Govern les modificacions posteriors dels mateixos, els plans econòmics financers, de
reequilibri, ajust o sanejament financer dificultant així el control de l’ oposició i ciutadà
d’aquestes aprovacions.
És per tot això que el Grup d’ICV-EUiA de l’Ajuntament de Badalona proposa al Ple
l’adopció dels següents:
ACORDS
1. Instar al govern municipal aprovar en el Ple Municipal i no en Junta de Govern les
modificacions pressupostaries de 2014 així com els possibles plans econòmics d’equilibri,
sanejament,ajust o econòmics financers que se’n derivin de l’ execució pressupostaria.
2. Trametre aquesta moció a la FAVB i als sindicats més representatius CCOO i UGT.
SENYOR ALCALDE:I aleshores ara donaríem les dues paraules sobre aquest tema, tenen
dos minuts i mig cada un. Començaria la senyora Mercedes Estévanez, d’Auditoria
Ciutadana. Té dos minuts i mig. I després l’altra persona.
AP-2014/2851 PARAULA Senyora Montserrat Estebanez Herrero/Marina Rubio, en
rep. de l'Auditoria Ciutadana. Assumpte: Pressupostos 2014.
SENYORA ESTÉBANEZ: No eren cinc minuts?
SENYOR ALCALDE: El que passa és que hi ha un acord i el ROM el que diu és quan es
parla sobre una mateixa qüestió i hi ha més d’una paraula el temps es reparteix, per tant, li
toquen dos minuts i mig a vostè i dos minuts i mig l’altra persona que ha demanat la
paraula.
SENYORA ESTÉBANEZ: Que és del mateix grup meu? Ho dic perquè nosaltres havíem
apuntat dos noms.
SENYOR ALCALDE: No, és una altra persona.
SENYORA ESTÉBANEZ: D’acord. Nosaltres estem aquí avui perquè l’aprovació dels
pressupostos, com vostè ha dit, és el fet econòmic més important de l’any en un municipi.
El 2011 a Badalona el Partit Popular va accedir al govern després de ser votat pel 17,23 %
de la votació amb dret a vot. El 2014 trepitgen el que quedava de democràcia i aproven els
pressupostos municipals en Junta de Govern, és a dir, cinc regidors de 27 que tenim
actualment, decidiran quines són les prioritats i en què es gastaran els diners de la
ciutadania, exercint una majoria absoluta que no se’ls ha donat democràticament. Això té
un nom, cop d’estat institucional, serà legal, però no és ni democràtic, ni legítim. Des d’aquí
per tant, volem preguntar al senyor alcalde com pensa procedir, si pensa realitzar totes les
modificacions pressupostàries també en Junta de Govern, emparant-se en aquest
mecanisme i dificultant de nou el control ciutadà i de l’oposició sobre l’execució
pressupostària. Recordem que els pressupostos es van presentar en un ple extraordinari en
el qual la ciutadania no podem demanar la paraula ni podem accedir a la documentació
presentada, que només està disponible uns dies abans per als regidors i regidores.
Després de múltiples instàncies, de dues reunions amb Intervenció, de dos reunions
demanades amb el regidor d’Hisenda, que per cert, no han obtingut resposta, i de dues
intervencions en aquest Ple. Com a Grup Auditoria Ciutadana del Deute vam convocar una
acció de protesta i de denúncia en aquell Ple. Després d’un any i mig hem d’escoltar al
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senyor Riera dir que hi ha d’altres formes de procedir, que aquella no era la correcta. Doncs
bé, també li preguntem, quines són aquestes formes correctes de procedir? Ara els
explicaré una petita història per si no els ha semblat suficient. Dins d’un període anomenat
d’exposició pública dels pressupostos municipals, dues persones van decidir començar una
aventura per accedir a tan valuós tresor, ja que era impossible trobar-los digitalitzats en ple
segla XXI. Volíem veure’ls i treballar-hi per decidir conjuntament amb un grup de col·legues,
si hi teníem alguna cosa a dir, ja que aquests documents afectarien la nostra vida durant un
any. Es van dirigir al Viver, van demanar els pressupostos, després d’una trucada els van
enviar a un altre edifici on hi havia el Departament d’Intervenció general, un cop allà els
pressupostos no hi eren. Després de dues trucades més als departaments de Secretaria
General i Secretaria d’Àmbit, la senyora que els va atendre va esbrinar que estaven al pis
de dalt, que els podien consultar però sense poder fer còpia, això sí, era tal la seva
generositat que els va donar paper i boli. Una hora i mitja després de copiar números i
copiar dades en el que semblava més un càstig d’escola, va sortir el senyor Interventor...
SENYOR ALCALDE: Hauria d’anar acabant eh.
SENYORA ESTÉBANEZ: Bé, és que m’havien dit que eren cinc minuts.
SENYOR ALCALDE: Ja, però és que no és així.
SENYORA ESTÉBANEZ: Bé, us podeu imaginar com continua la història, vam anar parlar
amb Participació Ciutadana perquè volíem participar i ens semblava que ens estava
resultant difícil, i tot i així, finalment, després de dos dies de periples, vam aconseguir que
els pressupostos es pengessin dos dies hàbils abans. Això és una història real que van
viure dues persones del nostre grup. Nosaltres no hem presentat al·legacions perquè no
hem pogut, perquè se’ns ha impossibilitat. I davant d’aquesta situació contemplem la
passivitat absoluta de l’oposició que es mostra incapaç d’articular una resposta comuna
davant d’aquest atacs als nostres drets i a la nostra democràcia.
SENYOR ALCALDE: Jo li agraeixo molt la seva intervenció, ha tingut un minut més del que
li pertoca, i moltes gràcies. Pot seure. Ara hi ha una segona paraula que és la del senyor
Maximiano Luengo.
AP-2014/2854 PARAULA Senyor Maximiano Luengo Rios. Assumpte: Aprovació
pressupost 2014.
SEYOR MAXIMIANO LUENGO: Bona tarda a tots, senyor alcalde, senyors membres del
govern municipal. En primer lloc voldria dir, i com que coneixia el senyor Suárez
personalment i el vaig poder saludar, el meu més solemne record cap a ell. I en segon lloc, i
voldria ser breu, em sembla que Badalona no està per a festes econòmiques, i construir
una piscina, senyor alcalde, francament, doncs no, no. Hi ha famílies que no poden pagar el
lloguer, famílies que no poden pagar la hipoteca, hi ha famílies que no poden menjar.
Senyor alcalde, lamento dir-li aquestes paraules, però Badalona no va bé, i si no va bé algú
li ho ha de dir. Tinc una carta, que si vostè vol podrà fer-ne una còpia i pensar en ella,
pensar el que es diu en aquella carta, és una carta d’un ciutadà, d’una família, però és que
a Badalona hi ha milers de famílies com jo, com la meva. Llavors, què puc dir? És una
qüestió humana, no política, a mi la política no em va, francament no m’agrada entrar en el
debat polític, però la cosa pinta molt malament, molt malament en tots els sentits, i jo crec
que tots m’entenen, i ara més que mai es necessita una mica més de concòrdia i d’ajudar a
tots els ciutadans, d’ajuda mútua, de comprensió, de tolerància, una cosa que el senyor
Suárez em va dir personalment a mi, i això ho tinc en la meva memòria. I si no emprenem
aquest camí mal anirem, perquè la democràcia es basa en això, en escoltar, en aprendre,
en sospesar. I no és només una qüestió de diners, els diners desapareixen i si no ho
gastem bé els ciutadans ho tenen a la seva memòria, després arriben les eleccions, i si no
guanyem per alguna cosa serà, dic jo, no sé. No vull dir molt més, espero la seva resposta
la resposta de qualsevol persona d’aquest govern. No sé si ha de dir-me res, m’asseuré
amb el seu permís i escoltaré.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, moltes gràcies, es pot asseure. Ara el que faríem és iniciar la
segona ronda d’intervencions, en aquesta segona ronda, en nom del govern parlarà el
regidor d’Hisenda, parlaran els grups i tancaré jo com a alcalde. Endavant el senyor Riera.
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SENYOR RIERA: Gràcies senyor alcalde, bona tarda a tothom. En primer lloc amb el que fa
menció la moció purament dita, que és el que estem discutint i el que estem plantejant en
aquests moments, és manifestar que aquesta moció s’expressa amb uns termes jo crec
que excessius, dient per exemple, o parlant de regidors triats a dit, jo crec que no és una
afirmació massa afortunada, tenint en compte que ningú que ha ocupat aquesta cadira,
aquesta d’aquí em refereixo, ho ha fet per sufragi universal. Per tant, jo suposo que això ha
estat un excés i que va bé per donar-li un contingut una mica dur i revolucionari a la moció.
Nosaltres hem emprat un sistema d’aprovació que és un sistema legal, i que és un sistema
que no passa pel Ple, com no passa pel Ple el sistema emprat per l’Ajuntament de
Barcelona, que és plantejar una moció de confiança en aquest cas, i posteriorment aprovar
un pressupost per via directa sense que l’oposició hagi participat, aquest és un sistema
perfectament legal. El sistema que em emprat nosaltres també l’ha emprat l’Ajuntament de
Mataró i per tant, és el sistema que hi ha. També faig menció que és una situació
transitòria, aquesta no és una situació que es pugui reproduir, que es pugui reproduir, que
es pugui repetir amb els successiu. O sigui, això es pot fer una sola vegada perquè està
indicat només per aquells ajuntaments que estaven amb pressupost prorrogat. Una vegada
que aprovat aquest pressupost amb aquest sistema els pròxims s’han d’aprovar amb
sistema tradicional. Per tant, és una situació excepcional que s’ha produït i que nosaltres, al
tenir el pressupost prorrogat ens hi hem pogut acollir, sinó no ho haguéssim pogut fer, no
haguéssim pogut optar per aquesta solució i per tant, no ho haguéssim pogut fer. Per tant,
situació absolutament legal, i actuació que altres ajuntaments també han aplicat. Aclarir que
no totes les modificacions pressupostàries es poden aprovar amb aquest sistema, no totes.
Aclarir que no es poden aprovar per junta de govern documents com el pla econòmic
financer, o pla d’ajust, han d’anar a plenari, no es poden aprovar per junta de govern les
que suposin o generin un increment de crèdit. Per tant, no totes les situacions valen, si no
és per una situació molt puntual que és la que s’ha aplicat en aquest cas. Nosaltres hem
presentat un pressupost, ja ho vam explicar en el seu moment, i per tant, hem seguit un
procediment legal. Entenem que hi hagi algú que no li agradi, nosaltres acceptem la
representativitat de tothom, ho dic perquè els torno a anar als termes que es presentava
aquesta moció, acceptem la representació de persones que vénen aquí i que
s’autodefineixen com auditors de Badalona, i a mi em sembla bé. És cert que van venir a
Hisenda a demanar una informació que en aquells moments no els vam poder donar,
posteriorment sí que se’ls va donar, posteriorment se’ls va donar accés a una pàgina
perquè poguessin consultar el pressupost. I a partir d’aquí com sempre, a disposició per
aclarir qualsevol dubte que puguin tenir. Una cosa és aclarir dubtes i una altra cosa és
fiscalitzar o intentar substituir a l’oposició que legítimament està representada en aquest
Ajuntament per un vot definit, comptabilitzat i expressat per la ciutadania de Badalona. Per
tant, nosaltres considerem que l’aprovació d’aquest pressupost és perfectament legal, ho
considerem nosaltres i ho considera tot el consistori. I per tant, ho hem emprat així perquè
la necessitat ens hi ha obligat. Insisteixo, només ho podem fer una vegada, el pròxim
pressupost, el de l’any que ve, ja l’aprovarem aquí en el Saló de Plens. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, obriríem el segon torn, el senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: Bona tarda a tothom. En primer lloc vull fer una reflexió, i és que cal que
revisem el ROM, el Reglament Orgànic que regula aquest Ple, i que fem una pensada que
cal modificar-lo i regular algunes qüestions, perquè si la memòria no em falla, és la primera
vegada que es divideix la paraula d’un ciutadà entre dos. Jo crec que no es pot tractar de la
mateixa manera a un ciutadà individual que a una entitat organitzada, que haurien de tenir
més temps, i que ben bé no venien a parlar del mateix, unes persones venien a parlar del
mecanisme d’aprovació del pressupost i de la manca de transparència i de participació que
hi ha hagut en el mecanisme d’aprovació i de debat dels pressupostos, i l’altra persona
venia a parlar sobre la conveniència o no de destinar una quantitat determinada a la
construcció d’una piscina. Per tant, no venien a parlar exactament del mateix. Respecte a la
intervenció del senyor Riera, ens clarifica moltes coses. Entenc que per al senyor Riera
demanar que les modificacions pressupostàries que afectin a 153 milions d’euros, que és el
pressupost de l’Ajuntament, aquell que no generi crèdit, com vostè bé diu, s’aprovin en el
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Ple, davant de tots els ciutadans, davant dels mitjans de comunicació, que es puguin
consultar a la preacta i que pugui haver-hi un debat previ amb els debats de l’oposició, ens
ho ha dit textualment, li sembla revolucionari. Al senyor Riera, que puguem exercir control
de l’execució pressupostària i es debati i es discuteixi en el Ple li sembla revolucionar. Ha
dit que els termes de la moció eren revolucionaris, ho entenem perfectament, cadascú ha
està situat com està situat i qüestions que a persones ens sembla que entren dins dels
termes de la lògica democràtica i d’avançar cap a una democràcia cada vegada més
participativa i amb més proximitat al ciutadà, a vostè li sembla revolucionari. La senyora
Mercedes ens ha parlat de quina va ser la gimcana que el Grup de l’Auditoria Ciutadana del
Deute va tenir que realitzar per diverses dependències municipals per aconseguir consultar
els pressupostos. Però no només un grup de ciutadans que estan interessats en poder
debatre i consultar els pressupostos i poder fer al·legacions, els grups de l’oposició tampoc
vam tenir accés en format digital als pressupostos, fins al divendres abans que s’acabés el
termini d’al·legacions que s’acabava el dimarts, fins el divendres abans, aquest govern no
havia penjat els pressupostos a la web municipal. Del termini d’exposició pública, els
pressupostos, per consultar amb un mecanisme tan revolucionari com tenir-los a la web,
només van estar-hi tres dies abans. Els grups de l’oposició havien d’anar a Secretaria, amb
paper i boli, i prendre nota. Segurament perquè la llei ens empara, perquè si no ens
emparés la llei vostès han demostrat que tampoc tindríem ni dret a anar a consultar-los
amb paper i bolígraf aquests pressupostos. Després, em refereixo a la primera part
d’aquest debat, el senyor alcalde ens parlava, avui li ha agafat un arrencament de diàleg i
generositat, de si teníem propostes d’inversions. Doncs bé, ja li vam fer, li vam fer per
escrit, i les han rebutjat i ni ens han trucat per discutir-les. En les al·legacions als
pressupostos que aquest grup ha presentat, amb molta dificultat perquè no es van poder
consultar de forma electrònica i havíem d’anar amb paper i bolígraf, igual que el Grup de
l’Auditoria Ciutadana del Deute, en aquelles al·legacions nosaltres els proposàvem que del
pressupost d’inversions es destinessin tres milions d’euros a la reforma i millora dels
centres educatius públics d’aquesta ciutat, cosa que la majoria de governs des de 1979
sempre han fet, en tots els pressupostos d’inversions hi ha hagut partides destinades a fer
allò que és indispensable, que potser no ens toca perquè és competència de la Generalitat
però com que la Generalitat no sempre ho fa quan ho ha de fer, com el bé que ho ha de fer
o el ràpid que ho ha de fer, que és reformar i millorar les escoles públiques de la ciutat,
l’Ajuntament també se’n fa càrrec. Els vam proposar destinar-hi tres milions d’euros, per
canviar calderes, pintar, eliminar goteres, eliminar barreres arquitectòniques de tots els
centres educatius públics de la ciutat. I els vam proposar destinar vuit-cents mil euros amb
un equipament cívic que està pendent des de fa molts anys, i vostès em poden dir, -quan
vostès governaven també-, sí, sí, pendent de quan nosaltres governàvem, de construir al
carrer Apenins per vuit-cents mil euros, al barri de Montigalà. Els vam fer dues propostes,
han rebutjat les dues propostes, ni ens han trucat, ni ens han preguntat, ni ens han dit si en
volien parlar o es podia negociar. Per tant, no ens expliquin ara que vostès volen negociar
el pressupost d’inversions. Nosaltres els tornem a dir, 5 regidors de 27 han aprovat els
pressupostos municipals, i els reclamem en aquest Ple que les modificacions
pressupostàries, per molt que la llei els empari, siguin debatudes i aprovades en aquest
Ple, això és el que expressa aquesta moció, que a vostès els sembla revolucionari, però
que a nosaltres ens sembla que està dins de la normalitat democràtica. I per acabar, senyor
Mercedes, vostè ho ha dit explícitament, que lamentaven la passivitat de l’oposició de poder
articular de poder articular una resposta conjunta, són les paraules textuals que vostè ha
utilitzat, i avui es demostra una vegada més en aquest Ple, per què l’oposició no pot
articular una resposta conjunta, doncs perquè no tots els grups de l’oposició estan per
articular respostes conjuntes davant d’un govern que aprovar els pressupostos en el Ple
municipal els sembla revolucionari. Gràcies.
SENYOR FALCÓ: Jo crec que hem de reformar el ROM perquè ara aprovarem o no tres
dictàmens, bé, dos dictàmens i una moció en una sola tacada no? I és clar, això jo crec que
quan es reuneixen els portaveus, ho respecto no, però em sembla que hagués estat millor
discutir la moció per una banda i el pressupost d’inversions per l’altra. Dit això, nosaltres a

Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió núm. 5/25-03-14 pag. 24
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

la moció hi votarem a favor, a la moció que presenta el grup d’Iniciativa hi votarem a favor,
creiem que està bé que un govern en minoria retorni al Ple moltes de les seves
competències perquè evidentment s’ha de poder discutir tot el que vulgui fer un govern en
minoria en el conjunt del plenari. I per tant, més enllà que tècnicament estigui més ben
resolta o menys ben resolta, en el principi general nosaltres hi estem d’acord i per tant,
votarem a favor de la moció que presenta Iniciativa en el sentit que les modificacions que hi
pugui haver d’un pressupost no vagin a la Junta de Govern sinó que vagin al Ple d’aquest
Ajuntament. Dit això, ara nosaltres ens reiterem en la primera de les intervencions que hem
fet, a mi m’agradaria recollir una de les frases que ha dit un dels ciutadans que ha parlat, Badalona no va bé-, ho compartim, però també creiem que la gent han de saber i que des
dels grups de l’oposició tenim l’obligació d’explicar que un pressupost d’inversions no és
conceptualment un pressupost que s’hagi de destinar a cobrir qüestions que tenen relació
amb el que són serveis socials, prestacions etc., són inversions que poden ser equivocades
o no, però que en tot cas es financen en aquesta casa durant 35 anys per la via del crèdit, i
que serveixen per fer carrers, renovacions d’enllumenat etc. Per tant, tampoc m’agradaria
que la gent s’emportés la confusió que amb diners que no són per això es puguin fer altres
coses. Si hem de discutir sobre el pressupost de serveis socials discutim-ho, si hem
d’ampliar la partida, hi havia el pressupost dels cent cinquanta-dos milions per parlar-ne,
però en aquest concret d’inversions serveix per al que serveix i es pot discutir més o
menys. Nosaltres, repassàvem una mica els anteriors, i en els anteriors nosaltres vam estar
a favor que es fes l’enderrocament del pont de Trafalgar; que es fes la Torre Mena; que es
fes la plaça de l’Amistat, que es fessin set carrers al barri de la Salut, precisament quan el
PP, en aquells moments a l’oposició, deia barbaritats sobre el que allà hi passava; que se’n
fessin cinc a Sant Antoni de Llefià; que es renovés l’Escorxador municipal. A tot això
nosaltres vam estar-hi a favor, actuacions a Sant Roc, a la Plaça dels Músics, Baldomer
Solà, Can Cabanyes, Plaça Badalona. Tot això és el que va fer l’anterior govern i nosaltres
ens sentim orgullosos d’haver-ne format part de totes i cada una de les decisions que va
prendre. Ara no formem part de cap govern, però sí que vam dir fa mesos, mesos, que en
el moment en què el govern municipal plantegés un pressupost d’inversions nosaltres hi
volíem posant l’accent, perquè continuen tenint idees i propostes de millora. I en aquest
sentit n’he comentat algunes i crec que totes són indiscutibles, llevat de la discussió que
hem tingut sobre aquesta futura piscina o aquest futur complex esportiu, que aquí sí que hi
ha opinions diverses. En tot cas, a la moció nosaltres hi votarem a favor, i en els dictàmens
que acompanyen les inversions també.
SENYOR SERRA: Breument, també sobre les dues paraules que hi ha hagut. Jo crec que
el senyor Luengo crec que ha expressat un punt de vista de molts ciutadans de la ciutat, jo
penso que hi ha molta gent que en aquests moments pensa com ell, molta, molta gent crec
que hi ha moltes necessitats, i encara que em sembla que no parla en nom de cap entitat
sinó que ho ha vingut a fer a títol personal pel que he pogut veure amb la instància que ha
omplert, penso que reflecteix el sentiment de moltíssimes persones i de molstíssim
badalonins i badalonines. I per tant, només dir-li al senyor Luengo que estic completament
d’acord amb el que ha dit, amb bona part, i expressar-li el meu respecte perquè vinguin
aquí que no tinguin en representació d’entitats sinó que vinguin perquè volen parlar i perquè
creuen que aquest és un lloc on es poden expressar. Normalment la gent que vol fer això
no té lloc i no pot parlar, avui vostè té la sort de poder parlar vinculat amb una moció i per
tant, té tanda sap? Perquè hi ha molta altra gent que porta quatre mesos que intenta parlar,
demanar la paraula aquí i no pot, perquè gràcies a aquest ROM que tenim i que jo penso
que també hauríem de modificar-lo en aquest aspecte, hi ha algú que tot i haver demanat la
paraula quatre mesos seguits no la pot tenir perquè sempre un o altre, amb més o menys
oportunitat, ben avisat, li pren el torn. Per tant, jo crec que aquest és un tema que també
l’hauríem de mirar de corregir. Però fet aquet parèntesi sobre aquesta moció és cert que la
moció que han presentat la votarem a favor. Nosaltres creiem que és legal tal com s’ha
aprovat. A veure, és cert, aquí hi ha una llei que ha fet el PP a Madrid el govern del senyor
Rajoy i del senyor Montoro han donat aquesta possibilitat que un any dels quatre d’un
mandat un govern en minoria pugui aprovar-ho d’aquesta manera, però és cert que també
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el podien haver prorrogat, o sigui, haguessin pogut tornar a prorrogar el ja prorrogat,
suposo. Però bé, en qualsevol cas l’han aprovat en junta de govern i l’any que ve el
prorrogaran, de manera que aquest govern del PP amb quatre anys haurà aprovat un
pressupost. El primer, que li va votar Convergència i amb un en fas quatre, aproves el
primer, prorrogues el segon, aproves en Junta de Govern el tercer i tornes a prorrogar el
que has aprovat tercer. Per tant, només que un t’ho voti una vegada ja està, ja tens el
pressupost acabat, necessites algú que te’l voti una vegada, això sí, i Convergència ho va
fer en el començament del mandat, i per tant, a partir d’aquí tot ve de corregut. Del
pressupost d’inversions ja n’he parlat abans. I una cosa que ha dit el senyor Mañas que jo
crec que, bé, arran que també el senyor Falcó ha comentat unes quantes de les inversions
que es van fer en el mandat passat, unes quantes, dir-li en el grup d’Iniciativa que en el
mandat passat, no tres, vostès han presentat una esmena per posar tres milions a centres
educatius de la Generalitat, no tres, no, en vam posar quatre i mig, a vint-i-quatre centres,
dels vint-i-nou de primària que hi ha a la ciutat de Badalona, i aquests estan a tots els barris
o gairebé, menys els quatre o cinc més nous que no els calia una reforma, vam invertir
quatre milions i mig amb cuines, amb parets, amb zones esportives, a totes les escoles de
la ciutat, a totes les públiques. I això, jo penso que denota una certa voluntat polític i un cert
tarannà de la manera de fer les coses. Ja sé que ara ens vindrà aquí la pluja del que hem
fet malament perquè el tancament serà fer oposició de l’oposició, això ja ho entenc i
segurament serà així. Però sí que dic que nosaltres vam tenir voluntàriament no tres no,
quatre i mig a vint-i-quatre escoles i no era obligació nostra, no era obligació nostra, podíem
haver fet altres qüestions, vam decidir apostar per l’escola pública i perquè llocs on en
aquell moment hi havia moltes beques de menjador i hi havia nens que menjaven fred
perquè no hi havia ni cuina i els havien de portar amb safates de fora càterings i menjaven
fred, poguessin menjar calent, com a mínim a tres escoles de Llefià se’ls fa fer una cuina
que Déu ni do. Això és prioritzar, i aquesta era una de les nostres prioritats, i és veritat que
en aquell moment també haguéssim pogut fer la piscina i no la vam fer. Però jo entenc
també que això ja està fet, i que totes aquestes escoles estan fetes i estan arreglades per
anys, perquè també és cert que ja en aquells moments la Generalitat, i llavors governava el
tripartit, ja no feia inversió en escola pública, imagineu-vos ara que estem en època de
retallades. Per tant, tot allò que vam fer ben fet està, jo crec que està fet i ben fet, per molts
anys, perquè algunes d’aquestes escoles, com l’Alberti per exemple, portava trenta anys
que no s’havia fet pràcticament res, i per tant, poder fer tot això allà jo crec que va estar
molt bé, és una bona opció i crec que és una mostra del que es pot fer amb un pressupost
d’inversions que es vulgui fer des d’un punt de vista social i des d’un punt de vista ciutadà,
però també en aquests moments segurament, altres coses serien prioritats. Per tant, res
més, nosaltres votem a favor de la moció que es presenta, votem en contra del pressupost
d’inversions. Bona tarda a tothom.
SENYOR MAÑAS: Una qüestió senyor alcalde, pregunto, no sé si han acordat una cosa
diferent, però els ciutadans no tenen dret a una segona intervenció i contestar.
SENYOR ALCALDE: És veritat, té raó, té raó. Si les dues persones que han parlat volen
tenir rèplica tenen dos minuts i mig cada una, que demanaria, especialment a la
representant d’aquest col·lectiu que s’ajustés al temps.
SENYORA ESTÉBANEZ: Sí, aprofito la rèplica. Vull reiterar que hem vingut aquí a
denunciar l’actitud opaca i la nul·la voluntat que ha tingut aquest govern a l’hora de fer
aquests pressupostos. Mostra evident és la falta d’informació generalitzada que han
explicat els partits de l’oposició. A nosaltres ens al·lucina aquest tema. Vostè ha dit que és
legal, sí, però no és no és ni democràtic, ni legítim aquest mecanisme. Són cinc regidors de
vint-i-set, això és exercir una majoria absoluta que vostès no tenen democràticament. Els
recordo que la voluntat de la ciutat de Badalona quan va votar no va ser donar-li a vostè la
majoria absoluta, per tant, rectifiquin. I els torno a repetir, pensa aprovar les modificacions
pressupostàries en Junta de Govern emparant-se en aquest mecanisme, sí o no?
SENYOR LUENGO: Només dir-los que el que de vegades ens sembla que és legal, no és
moral. S’ha d’aplicar el legal i el moral. I si no tenim moralitat la democràcia cau. I la
democràcia, com saben, és el poder del poble. I per això estic aquí, no estic representant a
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cap partit, estic representant la consciència col·lectiva, si es pot dir així, de Badalona, i la
consciència col·lectiva de Badalona els diu que com votin quelcom legal, però que no sigui
moral, no aniran bé. Simplement volia dir això, res més.
SENYOR ALCALDE: Em sembla que ja han fet els dos torns, jo el dubte que tinc és que em
sembla que els ponents haurien de poder tancar i després tanco jo com a alcalde. Ho dic
perquè em sembla que hem portat el debat bastant endreçat i aleshores semblaria lògic
que el regidor tanqués i després tanco jo com alcalde. Per tant, molt breu.
SENYOR SERRANO: Una d’ordre, em permet? Hem ajuntat els dictàmens i la moció, però
que féssim un debat sol no vol dir que els temes no s’hagin de votar per separat. Per tant,
entenc que el regidor d’Hisenda pot contestar a les preguntes i als dictàmens, però el
ponent té dret a fer la última intervenció en quant a la moció.
SENYOR ALCALDE: No hi ha problema. Que siguin molt breus les dues i ja està.
SENYOR RIERA: Bé, ho seran senyor alcalde. Nosaltres, una de les qüestions que vull
aclarir és que, i ho reflectirà l’acta quan l’aprovem perquè això està gravat i per tant, ho
reflectirà l’acta. Jo no he dit que aquesta moció sigui revolucionària, he dit que aquest
paràgraf de l’elecció “de triats a dit”, aquesta és la frase, el demés no he dit que fos
revolucionària, he dit només aquesta frase dient que els que s’assentaven en aquesta
cadira abans que jo no estan elegits per sufragi universal. No em sembla una moció
revolucionària, la veritat és que jo he donat proves més d’una vegada, i el govern ha donat
proves, que som de diàleg i de voler consensuar, i sobretot arribar a acords i d’escoltar
aquelles observacions o d’escoltar aquells suggeriments que pugin ser o que puguin
aportar i siguin realitzables i viables. Jo he estat sempre obert a qualsevol suggeriment, a
qualsevol proposta, i si s’ha pogut portar a terme s’ha acceptat. Per tant, jo hi crec amb la
democràcia i crec en el debat i m’agrada el debat. El que passa és que és evident que si hi
ha unes eines que les tens per emprar-les i perquè necessites, tens necessitat d’aportar-les
en ares de l’eficàcia i de l’agilitat, doncs s’apliquen. Doncs com quan el govern de Madrid
quan governava el Partit Socialista va decidir que feia el Plan Zapatero, doncs els
ajuntaments es van agafar a aquell Plan Zapatero sense encomanar-se a ningú, perquè els
ho havien dit els de Madrid, i van dir, home doncs fantàstic, i van aplicar uns diners que els
van venir i van fer allò que van creure que havien de fer. La legalitat està per sobre de tot, i
les opinions cadascú té la seva, però la legalitat està sempre per sobre de tot, la legalitat és
el primer que hem de vetllar els polítics, els que estem a govern i els que estan a l’oposició.
Per tant, reiterar que aquells temes que s’hagin de portar a plenari perquè així ha de ser,
els portarem a plenari, i aquelles qüestions que es puguin arribar a acords i que les
aportacions siguin el suficientment assumibles per poder-les debatre i aprovar-les en el
plenari també les portarem a plenari. És a dir, jo crec que és una qüestió simplement
d’entendre que la ciutat necessita dinamisme, necessita que no entrem en discussions,
sobretot en matèries econòmiques, sobretot econòmiques, altres no dic que no perquè no
dic que són més ideològiques, però en temes econòmics jo crec que el que necessita és
dinamisme, pragmatisme, i moviment, que es demostra caminant. Per tant, aquelles
qüestions que es pugin debatre en plenari, les portarem a plenari.
SENYOR MAÑAS: Amb molta brevetat senyor alcalde. No hi ha debat més polític que es
pugui fer en aquest Ple que el del pressupost municipal, que és on es marquen les prioritats
i on es marca allò que el govern vol fer. Per tant, no és una qüestió tècnica ni de quadrar
números senyor Riera, no podem fer debat més polític que decidir on gastem els diners
d’aquesta ciutat. I dues coses, tant legal és emparar-se en aquesta legislació que es va
aprovar em sembla que el dia 28 de desembre es va publicar en BOE que els permetia a
vostès una vida extra com a les maquines, allò quan et donen una vida extra o pròrroga i
passes pantalla. Has passat un any sense majoria aprovant el pressupost. Tant legal és
això, que és legal, com portar, vostès ara que ja han aprovat el pressupost i han utilitzat
aquest mecanisme per aprovar el pressupost. Vostès ara poden fer dues coses, portar les
modificacions pressupostàries al ple, perquè la legalitat empara a què tot sigui competència
de la junta de govern es pugui portar al ple, com seguir-ho fent en junta de govern,
dificultant la transparència, el control ciutadà i el control de l’oposició, i el debat públic sobre
l’execució pressupostària. Tant legal és una cosa com una altra, no em digui que compliran

Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió núm. 5/25-03-14 pag. 27
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

la legalitat i que allò que hagin de portar al ple ja ho portaran, ja s’encarreguen els cossos
jurídics i els cossos de funcionaris de l’estat que els polítics complim la legalitat, només
faltaria. I com li deia, no hi ha res més polític que parlar dels pressupostos, no és un debat
tècnic. És molt difícil que vostès i nosaltres ens posem d’acord en pressupostos. I li posaré
un exemple, és molt difícil que nosaltres ens posem d’acord sobre temes pressupostaris
amb un govern que presumeix de romanent de tresoreria i de superàvit mentre la gent de la
ciutat de Badalona passa gana. És molt complicat que vostès i nosaltres ens posem d’acord
quan vostès presumeixen d’estalviar i de romanent de tresoreria, mentre hi ha gent a
Badalona que perd el pis, que no té llum, que no té aigua, que passa gana, i vostès només
destinen sis-cents noranta-quatre mil euros per la gent que passa més necessitats en
aquesta ciutat. És realment molt difícil que ens posem d’acord en temes pressupostaris
vostès i nosaltres. Gràcies.
SENYOR RIERA: Només un aclariment, em pot llegir el punt número 7 de l’ordre del dia
d’avui? Què diu?
SENYOR MAÑAS: Aprovació de l’expedient de modificació del pressupost de l’Ajuntament
2014 i del seu annex d’inversions. Sí, però escolti, que jo no sóc analfabet, senyor Riera.
Escolti, jo m’he llegit la disposició setzena de l’article 37 que modifica aquesta llei, abans de
fer aquesta moció. Vostès porten avui aquesta aprovació de modificació del pressupost
perquè genera deute, que és el que els obliga la llei. Qualsevol modificació pressupostària
dels cent cinquanta-dos euros que tenim de pressupost que no generin deute, ho podran fer
en junta de govern. No em faci el triler, senyor Riera, que sempre m’acaba fent el triler als
plens.
SENYOR ALCALDE: Ja està bé, em sembla que tothom ha pogut dir el que pensava...
SENYOR SERRANO: No, jo no, jo vull dir que porten una modificació pressupostària d’un
pressupost que ha aprovat fa una setmana. I això vull que consti en acta.
SENYOR ALCALDE: Doncs miri, ho ha pogut dir.
SENYOR SERRANO: Gràcies senyor alcalde.
SENYOR ALCALDE: Bé, s’han dit molts temes, no els vull contestar ni els puc contestar
tots per una qüestió de temps, però home, hi ha algunes referència que sí que m’agradaria
insistir i aclarir-les. La primera, que els veïns no sempre tenen tota la informació, doncs
perquè tenen vida pròpia més enllà de l’Ajuntament i alguns aspectes tècnics de
funcionament pot ser que no els tinguin clars, és absolutament comprensible, no és que
sigui comprensible, és que és normal. Ara bé, que vostè senyor Serra, que ha estat alcalde
de Badalona, que ha estat ... jo l’he escoltat amb atenció i amb molt de respecte. Vostè
senyor Serra, que ha estat alcalde de Badalona, que ha estat regidor d’Hisenda de
Badalona, que ha estat coordinador d’Hisenda de l’Ajuntament de Badalona, em sembla, no
sàpiga que els préstecs que es demanen per inversió no es poden destinar per una altra
cosa que no sigui inversió em sorprèn. Jo li faré una pregunta a l’interventor, avui portem 18
milions d’euros per demanar un préstec per inversions podem canviar el concepte i
destinar-los a serveis socials per exemple? Siusplau senyor Serra, deixi de resar, deixi de
parlar.
SENYOR SERRA: Jo no reso, no reso.
SENYOR INTERVENTOR: Ni l’estructura del pressupost que s’ha aprovat i que s’està
aprovant la modificació avui, ni la incorporació de romanents positius del tancament de
l’exercici 2013, reuneix els requisits per poder incorporacions a despesa corrent.
SENYOR ALCALDE: Bé, gràcies. Per tant, és evident que tècnicament, legalment, és
impossible que aquests 18 milions d’euros que demanem per destinar-los a millorar carrers
i a construir el projecte esportiu, es puguin destinar a serveis socials. Legalment és
impossible, ho acaben de veure. Per tant, això que no ho sàpiguen els veïns és
comprensible, però que no ho sàpiga vostè que ha estat alcalde i regidor d’Hisenda, home,
sorprèn, sorprèn la veritat, hauria d’estar una miqueta més informat. Com a mi em sembla
que no és just que en un pressupost que es va aprovar a l’any 2012 amb el vot de
Convergència, se sabia, i això va tirar endavant i a permès que ara aprovem per Junta de
Govern, perquè quan Convergència i Unió i el govern de Badalona vam acordar el
pressupost del 2012, la llei que ens ha permès aprovar el pressupost per junta de govern
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no existia, no existia, la llei és de finals d’aquest any. Per tant, aquí no hi havia res
premeditat amb ningú, perquè no existia aquesta llei. Per tant, aclarim-ho molt bé. I
escolti’m i que aquí es van arreglar escoles en l’anterior legislatura, és cert, home, vostè
mateix s’ha posat en una trampa, ha dit –vam arreglar una escola que feia trenta anys que
no tenia inversió- i que estava apuntalada, això ho recordo, estava apuntalada amb pals de
ferro, home, trenta anys, és que vostès han estat governant trenta anys, nosaltres no en
portem ni tres, no en portem ni tres. I escolti, vostès van tenir una sort i això no és crítica,
però el context econòmic els va permetre disposar en l’anterior legislatura de més de cent
milions d’euros per gastar en obres de la ciutat, més de cent milions d’euros. I aquest
govern, donada la situació econòmica, en total, entre el que aporta l’Àrea Metropolitana, la
Diputació de Barcelona i el pressupost d’inversions que demanem tindrem poc més de
trenta milions d’euros. Tindrem una tercera part dels diners que vostès van tenir fa quatre
anys, i això no és una crítica, però és una dada objectiva i evidentment, oi que no es pot fer
el mateix amb cinquanta euros que amb deu euros, ningú de vostès pot fer el mateix amb
cinquanta euros que amb deu euros? Doncs nosaltres tenim trenta milions i abans n’hi
havia cent i una mica més. Doncs és el que hi ha, i amb els pocs recursos econòmics que
tenim i sense ser competència d’aquest ajuntament, aquest govern de Badalona ha dedicat
a fer obre de millora a l’escola Badalona Montigalà, a l’escola s’està fent en aquests
moments del Port. He fet una escola bressol nova a Llefià, ens vam gastar més de doscents mil euros condicionat el Feliu i Begés que també s’estava caient a trossos. Això ho
hem fet aquesta legislatura, amb una tercera part dels recursos econòmics que hi havia fa
quatre anys. Jo respecto, faltaria més, faltaria més, a tothom, ara, un escolta perquè és la
seva obligació eh, però clar, que ens vingui a donar lliçons de democràcia, fins a cert punt,
fins a cert punt. Que unes persones, amb tota la legitimitat s’han ajuntat s’han
autoanomenat els auditors de Badalona i que vinguin aquí al Ple a faltar al a legitimitat
democràtica i del govern i de l’oposició i a dir-nos que el que és legal però que a ells no els
agrada, no és democràtic, doncs, home, a mi em cansa una mica. Aquí jo accepto totes les
crítiques, però home, que em vinguin a donar lliçons de democràcia. Mirin, vostès i
nosaltres, però jo parlo pel govern, però i nosaltres tenim una diferència de legitimitat, i és
que vostès s’han autoanomenat, legítimament, auditors de Badalona, i els que estem aquí
ens hem presentat en unes eleccions i els veïns ens han fet confiança, en major i menor
grau. I mereix el total respecte el grup d’Iniciativa per Catalunya que és el que té menys
representació, com el grup del Partit Popular, que som els que vam treure la majoria en
aquells moments. I per tant, jo els ho dic de debò i jo crec que parlo des d’un punt de vista
del sistema. Home, critiquin el que creguin que han de criticar, però no ens vinguin a donar
aquí lliçons de legitimitat, perquè de moment, de moment, la legitimitat absoluta que ens
han donat els veïns la tenim els que estem aquí, quan vostès es presentin a les eleccions i
els veïns els facin confiança aleshores podran parlar en segons quins termes. Però jo el
que demano és una mica de respecte per l’oposició i per al govern, perquè escoti’m jo
també li dic, vostès s’autoanomenen auditors, algú de vostès és auditor professionalment?
No, és com si, a mi em sembla molt bé, però és com si jo m’autoanomeno qualsevol cosa.
Vull dir que amb respecte, però anem a acceptar les regles del joc, quan ens agraden i
quan no ens agraden també. Aleshores, a partir d’aquí agrair, com dic, el posicionament de
Convergència i Unió. Dir-los als grups de l’oposició que si ells volen podem seure i escoltar
si tenen alguna proposta en positiu, i que ben segur que aquests 18 milions d’euros, que
només poden anar destinats a millores de carrers i a res més perquè legalment és així, serà
una molt bona notícia per a tots els barris de Badalona. Per tant, queda aprovat amb els
vots de Convergència i Unió els dos dictàmens, Iniciativa Esquerra Unida què fa?
SENYOR MAÑAS: En contra.
SENYOR ALCALDE: En contra, i en contra els Socialistes, a favor el regidor no adscrit. I la
moció, queda aprovada, entenc, amb els vots dels grups de l’oposició i amb els vots en
contra del Partit Popular. En relació a aquesta qüestió, vostès no pateixin que nosaltres
aplicarem la legalitat total i absoluta.
Votació dictamen modificació del pressupost.
El dictamen referent a la modificació del pressupost s’aprova per majoria absoluta.
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Vots a favor: 15, dels grups municipals del Partit Popular, Convergència i Unió i el regidor
no adscrit.
Vots en contra: 12, dels grups municipals Socialista i iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa.
Votació dictamen contractació operacions de préstec.
El dictamen referent a l’autorització d’operacions de préstec 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: 12, dels grups municipals Socialista i Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa.
Votació moció presentada per ICV-EUiA sobre mecanisme aprovació pressupostos.
La moció presentada pel grup d’ICV-EUiA sobre mecanisme d’aprovació dels pressupostos
s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 17, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
Vots en contra: 10, del grup municipal del Partit Popular.
9 AP-2014/2832 DICTAMEN. Aprovar la licitació i del plec de clàusules administratives
particulars per a l'adjudicació de les concessions de les parades números 19, 24, 27,
55, 65, 66, 68 del Mercat Municipal la Salut (158/MAD-1/13).
Antecedents
1. Providència de la Regidora de l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i
Turisme de data 26 de novembre de 2013, ordenant la incoació de l’expedient administratiu
corresponent.
2. Informes tècnic i de motivació del Cap de departament de Promoció Econòmica i
Comerç de data 26 de novembre de 2013 on s’indiquen els criteris tècnics per a
l’adjudicació
3. Informe jurídic del Tècnic superior en dret del Servei Jurídic i Administració General de
data 29 de novembre de 2011 on s’especifica la competència del Ple per a aquest acte.
4. Plec de clàusules administratives particulars de data 31 de gener de 2014.
5. En data 31 de gener de 2014 s’ha tramès l’expedient per als informes preceptius del
plec a càrrec del Secretari General i de l’Interventor Municipal.
6. Informe jurídic del Secretari General de data 10 de febrer de 2014 relatiu a l’adequació
a dret del plec de clàusules administratives particulars.
7. Informe favorable de la Intervenció Municipal de data 27 de febrer de 2014.
Fonaments de dret
1. Els recollits als informes jurídics abans esmentats.
2. Article 221.2 de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, que disposa que les
concessions sobre béns de domini públic de més de cinc anys que no superin el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost són competència del Ple. D’acord amb les previsions de
la Resolució d’Alcaldia de 14 de juny de 2011, correspon a la regidora de l’Àrea de
Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme, en el seu àmbit delegat, la facultat
d’estudi i proposta a l’alcalde u òrgan que tingui delegada la facultat resolutòria per que
aquest inclogui acords als òrgans col·legiats de l’ajuntament per l’adopció de resolucions de
la seva competència.
3. Article 60 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, on es determina el procediment
d’adjudicacions, remetent-ho a la normativa reguladora de la contractació dels ens locals.
4. Article 66 del mateix Reglament de Patrimoni, relatiu als tràmits preceptius per a
l’aprovació del plec i la convocatòria pública.
5. Per l’adopció d’aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del
nombre de membres de la Corporació presents en el moment de la votació, d’acord amb
l’article 47.1 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.
6. La proposta haurà de ser informada per la Comissió Informativa corresponent, d’acord
amb el que disposen els articles 82.2 i 123 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
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pel qual s’aprovà el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals (ROFRJEL).
7. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del ROFRJEL, els responsables dels
departament o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar els expedients que
els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari
proposo a la regidora de l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i
Turisme, que elevi al 1r. tinent d’alcalde, regidor d’Hisenda i Recursos Interns per
la seva ulterior resolució per l’Ajuntament Ple, la següent proposta:
PRIMER.- Aprovar la documentació tècnica, el plec de clàusules administratives particulars
i l’expedient de concessions demanials de les parades 19, 24, 27, 55, 65, 66, 68 del Mercat
Municipal la Salut, per una durada inicial de 25 anys i amb pressupost mínim de licitació per
la parada 19: 15.000 € , per les parades 24, 27, 55, 65, 66 i 68: 12.000 € per cada número i
per l’agrupació de parades 24-27 o 65-66: 20.000 € per els dos números
SEGON.- Sotmetre a informació pública el plec de clàusules administratives particulars
regulador d’aquestes concessions demanials per un termini de 30 dies naturals en el tauler
d’anuncis de la corporació, el BOP i el web de licitacions de l’Ajuntament, per tal que els
interessats puguin examinar-lo i formular les al·legacions o reclamacions que considerin
adients.
TERCER.- Transcorregut el termini d’informació pública del plec de clàusules i, en cas de
no haver-se presentat al·legacions ni reclamacions en contra, procedir a l’obertura del
procediment obert d’adjudicació d’aquestes concessions mitjançant tramitació ordinària,
segons allò previst als articles 94, 134 i 141 de la Llei 30/2007, de 30 d’ octubre, de
contractes del sector públic, i ordenar la publicació de l’anunci de licitació al BOP i al web
de licitacions de l’Ajuntament.
QUART.- Notificar-ho als interessats i comunicar-ho a la resta dels Serveis i Departaments
municipals als efectes procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon fi i execució
dels acords precedents.
D’acord amb el que preveu la Resolució d’Alcaldia de 12 de juliol de 2011, entenent que, en
atenció als informes precedents, no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari, proposo al
1r. tinent d’alcalde, regidor d’Hisenda i Recursos Interns que inclogui la proposta precedent
en l’ordre del dia de la propera Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i
Hisenda per la seva ulterior resolució per l’Ajuntament ple, si s’escau.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent, als efectes previstos a l’article 123 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, esmentats, proposo a la Comissió informativa
de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda que dictamini favorablement aquesta proposta i
proposi a l’Ajuntament Ple que resolgui de conformitat.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
formulada, l’Ajuntament ple resol de conformitat i la converteix en resolució.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
10 AP-2014/2833 DICTAMEN. Aprovar inicialment la Modificació puntual de les
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità al terme municipal de Badalona.
Modificació dels articles 222, 311.4, 129.5, 350.4, 71.6, 356.2, 357.2, 238.3, 226.3
Normes Urbanístiques.
PROPOSTA D’ACORD de l’aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes
Urbanístiques del Pla General Metropolità a l’àmbit del terme municipal de Badalona.
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Vist l’informe subscrit en data 10 de març de 2014 per l’arquitecta adscrita al Departament
Planejament Urbanístic que reproduït literalment diu:
“I N F O R M E
Es presenta a tramitació la Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla general
Metropolità a l’àmbit del terme municipal de Badalona.
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 del seu patrimoni i en una desconfiança en el servei que ofereix
l’administració local. Fruit de les reflexions i consultes dels ciutadans en referència a obres
de rehabilitació, implantació d’activitats, consideracions especials per a condicions
d’edificació, i també, per fer ajustos en les determinacions de les NU que recollint les
propostes del planejament derivat i modificacions del Pla general metropolità que s’estan
plantejant, a fi de clarificar el marc normatiu general que reguli les actuacions urbanístiques
a l’àmbit del la ciutat de Badalona.
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 juliol 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. (15-022012)
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.
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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 consolidació en edificis d’habitatge existents: en concret l’establiment d’obres
de rehabilitació que admetin substituir elements estructurals en mal estat i altres obres
necessàries que afectin puntualment l’estructura i la seva evolvent.
2. Aprofitar edificis industrials existents on la seva superfície pot encabir diferents activitats
en agrupació d’empreses. Els edificis existent 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. Durant temps, el treball de la indústria permetia
mantenir edificis per damunt de les seves 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.
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
decompatibilitat i seguretat adequades.
La modificació dels articles que admeten l’agrupació d’empreses proposa
generalitzadament que mitjançant les tramitació de llicències del projectes d’activitats i
obres que adeqüin els edificis a la normativa de seguretat, i complint amb els mínims exigits
en 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 tres 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 14b, 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:
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.
3.2. El percentatge de sostre per a us 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. 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 els 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
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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 a les parcel·les amb alineació ajustada al planejament
vigent 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 en el futur quan tots els edificis compleixin amb les seves
obligacions d’execució del vial.
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. La modificació d’aquest article aprovada al 22 d’abril de 2002, va afegir un nou
punt a aquest article, però no va acabar de resoldre totalment aquesta qüestió.
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, si compleix amb les
condicions que l’ordenança metropolitana, d’habitabilitat i CTE. Aquest habitatge o ubicació
d’habitacions en ús residencial podrà ser independent de la planta baixa.
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:
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.
Conclusions
Vista la proposta i atès que la documentació compleix amb les disposicions establertes pel
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme, 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, s’informa favorablement la tramitació de l’aprovació inicial de la
Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla general metropolità a l’àmbit del
terme municipal de Badalona”
Així mateix, en data 10 de març 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
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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, la densitat 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.
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 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 amb caràcter inicial la modificació dels articles 222, 311.4, 129.5, 350.4,
71.6, 356.2, 357.2, 238.3, 226.3 de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità a
l’àmbit del municipi de Badalona. Aquesta actuació urbanística es promou 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.
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, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de
l’Ajuntament de Badalona (www.badalona.cat) i pel que fa a la premsa periòdica, en un dels
diaris de més divulgació de la Comarca. Durant el període d’informació pública podran
formular-se les al·legacions que s'escaiguin.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria absoluta.
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Vots a favor: 15, dels grups municipals del Partit Popular, Convergència i Unió i el regidor
no adscrit.
Abstencions: 12, dels grups municipals Socialista i d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa.
11 AP-2014/2834 DICTAMEN. Aprovar l'autorització a REGESA per a la venda de
finques situades a l'avinguda Catalunya 1-9 i 11-15 de Badalona, mitjançant el
procediment de licitació pública.
PROPOSTA D’ACORD de la conveniència de l’aprovació procedència d’aprovar
l’autorització a REGESA per a la venda de les finques situades a l’Avinguda Catalunya, 1-9
i 11-15 de Badalona, mitjançant el procediment de licitació pública corresponent, perquè en
el marc del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Badalona i REGESA de 25 de juliol de
2005 pugui prosseguir el procediment d’expropiació de les finques pendents d’adquirir.
Vist l’informe jurídic emès pel Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbansime, de data 10 de
març de 2014, que transcrit literalment diu el següent:
“I. ANTECEDENTS
Primer.- El PGM de 1976, qualifica tot el barri de Sistrells com a zona de renovació urbana
precisada d’una tasca de rehabilitació. Per al seu desenvolupament, com a instrument
derivat, es va aprovar el PERI de Sistrells en data 26 de febrer de 1987 amb els objectius
de controlar i reduir les edificacions, de disposar d’assolir els nivells adequats de dotacions,
equipaments i espais verds, entre d’altres. Aquest PERI delimitava diverses Unitats
d’Actuació, entre elles la UA-4, destinada a la construcció d’habitatges i vincula la gestió de
l’esmentat àmbit a l’adquisició de l’àrea d’equipament destinada a ús docent complementari
a l’existent a l’entorn i a l’adquisició de l’espai lliure. Aquesta unitat d’actuació havia de
permetre la substitució dels habitatges afectats per la implantació dels esmentats sistemes
amb el conseqüent trasllat dels seus habitants als nous habitatges essent el sistema
d’actuació previst el d’expropiació, en consideració que l’actuació havia de ser assumida
des de la iniciativa pública en atenció a la naturalesa de l’operació urbanística projectada.
Segon.- Per tal de dur a terme l’esmentada actuació, juntament amb d’altres, en data 30 de
maig de 2000, l’Ajuntament de Badalona i el Consell Comarcal del Barcelonès, varen signar
un conveni Marc de col·laboració interadministrativa que contemplava la realització
d’actuacions de renovació urbana, de gestió urbanística i d’execució de promocions
d’habitatges protegits dins de l’àmbit de Badalona, a dur a terme a través de la Societat
Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S.A. (REGESA) com a ens instrumental
i mitjà propi del Consell Comarcal que n’és l’ens local matriu i titular del 100% de les seves
accions i a través d’ell, així mateix, dels ajuntaments de la comarca segons determinen els
seus estatuts.
Tercer.- Que posteriorment, en data 7 de març de 2001, en base a les previsions i en
desplegament de l’esmentat Conveni Marc de Col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona
i el Consell Comarcal, amb l’objectiu de promoure i potenciar l’oferta municipal d’habitatge
protegit, l’Ajuntament de Badalona i REGESA varen signar un conveni, en virtut del qual
REGESA seria declarada per l’Ajuntament beneficiària de les expropiacions de les Unitats
d’Actuació 4a i 4b del PERI de Sistrells, i encarregada de procedir a l’execució del referit
d’un projecte de construcció i urbanització, operació que, per tal d’anivellar el dèficit
resultant de la promoció, incloïa una determinada proporció d’habitatge lliure.
Quart.- Per altra part, contra la Modificació Puntual del PERI de Sistrells aprovada l’any
2000, trenta-una persones afectades per la Unitat d’Actuació 4a varen interposar un recurs
contenciós-administratiu davant la secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va ser estimat en part anul·lant la
prescripció relativa a l’establiment del sistema d’actuació per expropiació, per manca de
justificació de la proposta. Contra l’esmentada sentència, es va interposar recurs de
cassació per unificació de doctrina autonòmica, el qual va ésser desestimat per sentència
de la Secció de Cassació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 2 de
setembre de 2005.
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Cinquè.- Com a conseqüència de l’esmentada sentència, l’Ajuntament de Badalona va
tramitar una nova Modificació Puntual del PERI de Sistrells, proposant la reagrupació de les
unitats d’actuació 4a, 4b i 4c, tot integrant-les en una única unitat d’actuació (UA-4), alhora
que es fixava el destí dels dos edificis i es modificava la seva qualificació urbanística que
passà a denominar-se HP (habitatge protegit).
En aquest sentit cal recordar que el PERI original de Sistrells vinculava directament la
realització de la Unitat d’Actuació 4 amb l’obtenció dels sistemes. Així, quan es refereix als
objectius de l’esmentada actuació UA-4 diu textualment que “la nova edificació ha de
permetre la substitució dels habitatges afectats per la implantació de l’equipament E-2 i
l’espai lliure V-5”.
I segons s’expressava el propi planejament la necessitat d’assolir els nivells adequats
d’equipaments i espais públics, l’actual demanda d’habitatge de protecció pública i l’escàs
aprofitament que es podrà obtenir amb la construcció dels edificis en aquest tipus de règim,
són circumstàncies que impliquen una extrema dificultat per tal d’equilibrar el resultat
econòmic de l’execució total de l’àmbit, la qual cosa determinava la necessària utilització
del sistema d’expropiació per a l’execució de l’àmbit. Essent així, el previsible resultat
deficitari del conjunt de l’operació, determinava la total inviabilitat del qualsevol sistema
d’actuació que depengués de la iniciativa privada.
La utilització del sistema d’expropiació resultava del tot justificada per necessitat i urgència
per disposar d’habitatges de protecció pública, tant per reubicar els afectats per l’obtenció
del sòl destinat a sistemes, com per possibilitar l’accés a l’habitatge a ciutadans als quals
els en resultaria molt difícil l’adquisició d’una altra forma, així com també per la necessitat
de desenvolupar les prescripcions del PGM de 1976.
Sisè.- En data 25 de juliol de l’any 2005 l’Ajuntament i REGESA varen signar un nou
conveni segons el qual es deixava sense efecte el signat en data 7 de març de l’any 2001 i
l’annex del 27 e febrer de 2002, a excepció de la clàusula segona de l’esmentat conveni,
que fa referència a la cessió gratuïta a REGESA de les finques municipals incloses en els
àmbits d’actuació 4a, 4b i 4c, i una vegada aprovada provisionalment la Modificació del
PERI de Sistrells, l’Ajuntament es comprometia a formular a REGESA un encàrrec de
gestió (anul·lant la declaració de REGESA com a beneficiària de les expropiacions) per tal
que procedís a l’expropiació dels àmbits destinats a sistemes (E-2, V-5 i vial).
Dins d’aquest conveni, s’annexava l’estudi de viabilitat elaborat per REGESA on el cost de
l’actuació pel que fa a l’adquisició del sòl objecte d’expropiació s’estimava en 3.497.763 €
Setè.- En data 26 de juliol de 2006 va ser aprovat definitivament per la CUB la Modificació
Puntual del Pla Especial de Reforma Interior del Planejament proposada, incorporant
l’acord com a Annex I el Conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament i REGESA per
l’execució de la unitat derivada de la modificació.
Vuitè.- En compliment de la clàusula segona del conveni de l’any 2005, que fa referència al
cessió gratuïta a REGESA de les finques municipals incloses en els àmbits d’actuació 4a,
4b i 4c, l’Ajuntament de Badalona en data 17 de març de 2009, davant notari va formalitzar
l’escriptura de cessió de les parcel·les municipals que conformen les finques núm. 1-9 i 1115 de l’Avinguda de Catalunya de Badalona.
Novè.- Que mitjançant sentència del Jutjat Contenciós administratiu núm. 17 de Barcelona,
de data 9 de setembre de 2013, es declarà el dret a la tramitació de l’expedient expropiatori
per taxació conjunta i que l’Ajuntament de Badalona té l’obligació de tramitar i resoldre
l’expedient de valoració conjunta de les finques incloses en la modificació puntual del Pla
especial de reforma interior de Sistrells.
Desè.- Ara, mitjançant escrit de data 18 de febrer de 2014, REGESA ha sol·licitat a aquest
Ajuntament, l’autorització per a la venda de les finques situades a l’avinguda Catalunya,
núms. 1-9 i 11-15 de Badalona, mitjançant el procediment de licitació pública corresponent,
per a què en el marc del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Badalona i REGESA de 25
de juliol de 2005 pugui obtenir els recursos que es requereixen per prosseguir el
procediment d’expropiació de les finques pendents d’adquirir i que alhora permeti cercar un
mecanisme d’execució de les promocions de les referides finques, sota condició de destinar
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els habitatges que siguin necessaris per atendre els drets de reallotjament derivats del
projecte de taxació conjunta. A continuació es transcriu literalment:
“JAUME VENDRELL AMAT, proveït de D.N.I. 77.269.144-T, en la seva condició de
Conseller Delegat de "SOCIETAT URBANÍSTICA METROPOLITANA DE REHABILITACIÓ
I GESTIÓ, S.A.”(REGESA), amb N.I.F. A-08-905580, i domicili social al carrer Tàpies,
número 4 de Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 10.675, Foli
67, Full B-44602, inscripció 25a. Nomenat Conseller Delegat per acord del Consell
d’Administració de la companyia, en sessió celebrada el dia 29 de març de 2011; acord que
van ser elevat a públic mitjançant escriptura atorgada per la Notària de Barcelona, Sra.
Alaitz Álvarez de Zuriarrain, el dia 15 d’abril de 2011, amb el número 509 de protocol, que
va causar la inscripció 91a del full obert a nom de la societat en el Registre Mercantil de
Barcelona.
MANIFESTA
1.- L’Ajuntament de Badalona i REGESA han estat impulsant l’execució del PERI de
Sistrells des de l’any 2001, any en el que es va formalitzar un primer conveni per al
desenvolupament de l’actuació que va ser posteriorment substituït pel de 25 de juliol de
2005 actualment vigent.
Aquest procés urbanístic va ser objecte de múltiples vicissituds, sentències i ajustos de
planejament fins que va aprovar-se inicialment el Projecte de Taxació Conjunta de la Unitat
d’Actuació 4 l’abril de 2008, ja en vigència de la nova Llei Estatal de sòl 8/2007 per efecte
de la qual es va incrementar sensiblement el valor de les indemnitzacions previstes en el
conveni de 2005.
L’estat actual d’execució de l’àmbit a expropiar es detalla àmpliament en el Doc. 1, que en
resum és el següent:
Total superfície a expropiar:
3.125,10 m2
72 expedients 45 finques
Superfície expropiada:
1.062,64 m2
39 expedients 22 finques
Superfície pendent expropiar: 2.062,46 m2
33 expedients 23 finques
Reallotjaments pendents
13
2.- Tal com es preveia al conveni, les finques edificables incloses en l’àmbit van ser
transmeses a REGESA en l’any 2009 i el projecte d’obres redactat va obtenir llicència i
qualificació provisional de protecció oficial l’any 2010, però l’adveniment de la crisi
econòmica ha restringit severament l’accés al crèdit al sector immobiliari, impedint el
finançament de les obres i l’obtenció dels recursos previstos per a la prossecució de les
expropiacions.
Això no obstant, durant aquest temps es van anar concertant diversos mutus acords, però
no va ser activitat suficient per evitar l’acció judicial d’un dels afectats sol.licitant la
continuació de l’actuació expropiatòria. Es coneguda per l’Ajuntament la sentència de 9 de
setembre de 2013 dictada en el procediment ordinari 88/2011 del Jutjat contenciós
administratiu núm. 17 de Barcelona i la probabilitat que el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya la confirmi.
3.- És del màxim interès per a REGESA donar compliment a la sentència, cercant les
fórmules que puguin fer possible la finalització de les expropiacions així com la promoció
dels edificis residencials previstos, actuacions que han de ser simultànies doncs els edificis
de l’Av. Catalunya han d’acollir els drets de reallotjament dels residents en l’àmbit.
Aquesta necessària simultaneïtat fa difícil que REGESA pugui executar la totalitat de
l’actuació, doncs en un moment de fortes restriccions de tresoreria, els recursos que es
requereixen per a l’expropiació només poden provenir de la promoció quins ingressos per
vendes sempre seran posteriors en el temps a l’adquisició del sòl. Aquest ha estat un vincle
que les entitats financeres han avaluat com un element negatiu per a la concessió de
finançament.
4.- Per tot això exposat, es considera com l’opció més eficient per executar en paral·lel les
obres i les expropiacions la concertació amb el sector privat mitjançant l’alienació de les
dues parcel·les edificables a favor d’un promotor que porti a terme l’edificació en un termini
raonable, amb l’obligació de garantir el reallotjament de les famílies afectades que en
tinguin dret. Aquesta transmissió permetria anticipar l’obtenció de recursos per afrontar els
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pagaments derivats de l’aprovació definitiva del Projecte de Taxació conjunta en la part
compromesa per REGESA.
La transmissió projectada es faria mitjançant el corresponent procediment de licitació
pública i amb totes les garanties que preveu la legislació urbanística aplicable als
patrimonis públics de sòl i habitatge. S’adjunta com a Doc. 2 un esborrany del plec de
condicions regulador de la licitació, on s’especifiquen els terminis de construcció i els
mecanismes de comercialització dels habitatges protegits.
Com sigui que el finançament serà un requisit indispensable per al bon fi de l’operació, a
efectes de facilitar-ne l’obtenció s’atorgaria a l’adjudicatari un termini de comercialització per
tal d’assolir el número de “pre-vendes” que actualment exigeixen les entitats financeres per
concedir crèdits i constituirà un criteri de sel.lecció l’acreditació dels mitjans humans i
materials i les estratègies i mitjans publicitaris que destini a la campanya, sempre tenint en
compte que caldrà establir els mecanismes de comunicació corresponents amb l’Oficina
Municipal d’Habitatge, atès que el conjunt de la promoció té destí d’habitatge protegit.
5.- En quant al calendari previst d’autoritzar-se la transmissió que aquí es proposa, podria
convocar-se el concurs dins el mes de març propvinent, de manera que l’adjudicatari
sel.leccionat estigués en condicions de desenvolupar la campanya de comercialització i la
negociació del finançament en el 2014, fomalitzant la compravenda a final de l’exercici. En
aquest calendari es preveu l’inici d’obres dins el primer trimestre de 2015 amb una durada
màxima de dos anys. S’adjunta de Doc. 3 el cronograma de les actuacions previstes
6.- Tot això, en el ben entès que els recursos que s’obtinguin de la transmissió aniran
destinats a cancel.lar la hipoteca que grava les finques i la resta a l’execució de les
expropiacions en la part compromesa per REGESA en el conveni de 2005, sense que
REGESA percebi honoraris de gestió ni cobertura a la seva despesa financera.
Per tot això exposat,
SOL.LICITA
Que es tingui per presentat aquest escrit amb els documents que l’acompanyen i en els
seus mèrits, es tingui per formulada sol.licitud d’autorització per a la venda de les finques
situades a l’Avinguda Catalunya, 1-9 i 11-15 de Badalona mitjançant el procediment de
licitació publica corresponent, per a que en el marc del conveni subscrit entre l’Ajuntament
de Badalona i REGESA de 25 de juliol de 2005 pugui prosseguir el procediment
d’expropiació de les finques pendents d’adquirir i que alhora permeti cercar un mecanisme
d’execució de les promocions de les referides finques, sota condició de destinar els
habitatges que siguin necessaris per atendre els drets de reallotjament derivats de
l’execució del projecte de taxació conjunta.
Annexos:
Doc. 1: Informe resum de l’estat de les actuacions del conveni
Doc. 2: Esborrany de Plec de condicions regulador de la transmissió de les finques
Doc. 3: Cronograma de les actuacions previstes”
II. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
Primera.- Examinada la petició formulada per REGESA i la completa documentació que
l’acompanya, en el marc dels antecedents exposats, en termes globals, hem de valorar-la,
més enllà de valoracions jurídiques i en quant a consideracions d’oportunitat que ens
portaria a qualificar-la de raonable, justificada i proporcionada a les necessitats públiques
que s’han d’atendre, donat questa petició la fonamenta en què degut a la situació de crisi
econòmica actual s’ha restringit severament l’accés al crèdit al sector immobiliari, impedint
el finançament de l’expropiació de les finques de la unitat d’actuació 4 per part de REGESA
i de l’execució de les obres dels habitatges de protecció pública. És per aquest motiu, que
REGESA intenta cercar les fórmules que puguin fer possible la finalització de les
expropiacions així com la promoció dels edificis residencials previstos, actuacions que han
de ser simultànies, doncs els edificis de l’Av. Catalunya han d’acollir els drets de
reallotjament dels residents en l’àmbit i així mateix, es considera com l’opció més eficient
per executar en paral·lel les obres i les expropiacions la concertació amb el sector privat
mitjançant l’alienació onerosa, per concurs públic, de les dues parcel·les edificables a favor
d’un promotor que porti a terme l’edificació en un termini raonable, amb l’obligació de
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garantir el reallotjament de les famílies afectades que en tinguin dret. Aquesta transmissió
permetria anticipar l’obtenció de recursos per afrontar els pagaments derivats de l’aprovació
definitiva del Projecte de Taxació conjunta en la part compromesa per REGESA.
Segona.- També s’ha de valorar des de la perspectiva jurídica pel que fa a l’encaix en el
nostre ordenament de la solució que en la seva condició d’entitat gestora proposa a
l’Ajuntament, i així tenim que en termes urbanístics, en el context de la vigent legislació
urbanística de Catalunya, que no existia encara en els moments d’aprovació de les
relacions jurídiques convencionals de referència cal encaixar la posició que ostenta
REGESA en el marc del conveni que s’ha descrit en els antecedents, en la d’un ens
instrumental o mitjà propi que respecte l’execució de la referida unitat U4 del PERI de
Sistrells en la condició d’entitat urbanística actuant, és a dir, com una forma de
personificació jurídica de l’Administració que ostenta la titularitat de la competència
urbanística de l’execució del planejament, si bé en quant que ens instrumental sense la
condició d’administració pública, en els termes previstos per l’apartat 13.4 del vigent
Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, que no
comporta la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu
exercici i és responsabilitat de l’òrgan competent de l’Ajuntament dictar els actes o
resolucions de caràcter jurídic que donin suport l’activitat material i tècnica corresponent a
l’encàrrec a formulat a l’entitat instrumental, en atenció a la seva naturalesa jurídica d’ens
de forma mercantil tot i el seu capital íntegrament de titularitat pública.
Tercera.- Des d’aquesta consideració en el marc de les previsions l’apartat 13.4 del vigent
Reglament de la Llei d’urbanisme és on jurídicament s’ha d’encaixar la vinculació de l’entitat
urbanística especial que opera com entitat urbanística actuant, respecte el destí d’aquest
sòl respecte el qual es pretén l’autorització per a la seva alienació, ja que conforme l’art
164.3 del vigent Text Refós de la Llei d’Urbanisme, ja que l’aportació dels béns del
patrimoni municipal de sòl i d’habitatge a entitats urbanístiques especials no comporta cap
alteració del règim establert per la mateixa llei d’urbanisme, és a dir, el seu destí s’ha
d’aplicar a alguna de les finalitats determinades per l’apartat 5 del l’art. 160 de la mateixa
Llei entre les quals hi figura l’adquisició de sistemes urbanístics que és la mateixa finalitat
per la qual es va preveure la referida aportació de sòl per l’Ajuntament a REGESA.
Quarta.- Per tant, en tot cas, en el present supòsit, regeixen les normes generals per a la
transmissió de béns dels patrimonis públics de sòl i d’habitatge que ve regulada pels arts.
165 i 166 del referit Text Refós de la Llei d’urbanisme en la redacció actual donada per la
Llei 3/2012, de 22 de febrer que determina, amb caràcter general, que s’efectua, per a la
consecució de llurs finalitats, amb caràcter onerós i conforme els requisits de la mateixa llei
d’urbanisme i la legislació sobre el patrimoni de les administracions públiques i per tant
mitjançant licitació pública que en definitiva és el que precisament demana REGESA que se
l’autoritzi a fer mitjançant concurs públic regit per un plec de condicions que aporta i que
degudament examinat no s’observa cap tipus d’inconvenient legal per tal que l’Ajuntament
l’autoritzi com a norma del concurs que regeixi l’alienació de les parcel·les aportades per
poder efectuar l’operació urbanística prevista pel planejament conforme la destinació que la
justifica, a la qual el bé cedit queda vinculada, en el ben entès que si no es compleixen així
com les càrregues o condicions imposades, haurà de quedar resolta la cessió o alienació i
el bé reverteix a l’administració o entitat transmissora.
Cinquena.- En base a tot això es considera que legalment seria convenient sotmetre
aquesta autorització de l’Ajuntament al compliment per part de REGESA i en allò que
correspongui per part de l’adjudicatari de les següents condicions:
a) La licitació en pública concurrència es durà a terme conforme els Plecs de Condicions
que REGESA ha presentat a l’Ajuntament en document Annex a la seva petició, sense més
modificacions que les que resulten del present acord
b) L’Ajuntament de Badalona formarà part de la Mesa de Contractació, mitjançant la
persona que l’Alcalde designarà per tal que el representi.
c) L’adjudicatari assumirà els deures que es deriven per a REGESA del conveni subscrit
amb l’Ajuntament de Badalona en data 25 de juliol de 2005, en la part corresponent a
l’obligació de construcció i reallotjament dels afectats per la Unitat d’actuació 4 del PERI de
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Sistrells en habitatges de protecció oficial al mòdul de Règim Especial vigent actualment o
al de Règim General, si s‘escau, d’acord amb el perfil econòmic dels afectats.
d) Si l’adjudicatari no comença les obres de construcció dels habitatges en el termini d’un
any i mig des de la notificació del present l’acord, l’Ajuntament podrà exercir el seu dret de
reversió i les condicions resolutòries previstes en l’article 170 del Text refós de la Llei
d’urbanisme i l’art. 50 del Reglament de Patrimoni dels ens locals.
e) Mantenen plena vigència la resta dels compromisos assumits per REGESA en el marc
dels convenis establerts entre les parts en tot allò no expressament modificat pel present
acord
Sisena.- Pel que fa a l’òrgan municipal competent per a l’adopció de l'acord d’aprovació de
l’autortizació a REGESA per a la venda de les finques situades a l’Avinguda Catalunya, 1-9
i 11-15 de Badalona, és el Ple de l’Ajuntament, 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), atès que va ésser l’òrgan que va aprovar
el Conveni entre l’Ajuntament de Badalona i REGESA de data 25 de juliol de 2005, acord
que, no trobant-se en cap dels supòsits legals d’exigència de quòrums especials solament
requereix que sigui adoptat per majoria simple.
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:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER.- Aprovar l’autorització a REGESA per a l’alienació onerosa de les finques
situades a l’Avinguda Catalunya, 1-9 i 11-15 de Badalona que integren la Unitat d’Actuació
4 del PERI de Sistrells, mitjançant el procediment de licitació pública per concurs, perquè
en el marc del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Badalona i REGESA de 25 de juliol de
2005 pugui prosseguir el procediment d’expropiació de les finques pendents d’adquirir.
SEGON.- Sotmetre aquesta autorització de l’Ajuntament al compliment per part de
REGESA i en allò que correspongui per part de l’adjudicatari de les següents condicions:
a) La licitació en pública concurrència es durà a terme conforme els Plecs de Condicions
que REGESA ha presentat a l’Ajuntament en document Annex a la seva petició, sense més
modificacions que les que resulten del present acord
b) L’Ajuntament de Badalona formarà part de la Mesa de Contractació, mitjançant la
persona que l’Alcalde designarà per tal que el representi.
c) L’adjudicatari assumirà els deures que es deriven per a REGESA del conveni subscrit
amb l’Ajuntament de Badalona en data 25 de juliol de 2005, en la part corresponent a
l’obligació de construcció i reallotjament dels afectats per la Unitat d’actuació 4 del PERI de
Sistrells en habitatges de protecció oficial al mòdul de Règim Especial vigent actualment o
al de Règim General, si s‘escau, d’acord amb el perfil econòmic dels afectats.
d) Si l’adjudicatari no comença les obres de construcció dels habitatges en el termini d’un
any i mig des de la notificació del present l’acord, l’Ajuntament podrà exercir el seu dret de
reversió i les condicions resolutòries previstes en l’article 170 del Text refós de la Llei
d’urbanisme i l’art. 50 del Reglament de Patrimoni dels ens locals.
e) Mantenen plena vigència la resta dels compromisos assumits per REGESA en el marc
dels convenis establerts entre les parts en tot allò no expressament modificat pel present
acord
TERCER.- Notificar el present acord als interessats de conformitat amb l’article 58 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú vigent”.
SENYOR ALCALDE: Senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: Molt breu senyor alcalde, nosaltres ens abstenim i explicar breument els
motius. Creiem que aquesta és una operació urbanística bastant necessària que porta
molts anys de retard i que està pendent de desenvolupament del què és el PERI de
Sistrells i del carrer Numància, però nosaltres creiem que d’administració actuant i en
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aquest cas que s’han de realitzar expropiacions, reallotjaments de veïnat i que encara
queden pel que sé d’haver parlat amb alguns veïns, algunes negociacions pendents, creiem
que s’ha de fer des d’un operador públic. Per tant, lamentem que Regesa no ho fes i
haguéssim agraït que ho fes Engestur. Si em permet senyor alcalde un consell que jo quan
vostè em dóna consells l’escolto i a vegades li faig cas. Intentem tots plegats també
demanem respecte per a nosaltres mateixos com a regidors i regidores, respectar també
als ciutadans que parlen en aquest Ple i que tenen tot el dret de no ser auditors
professionals i voler
conèixer els comptes municipals, com vostè no és alcalde
professional, ni jo urbanista, ni el senyor Riera tampoc economista per ser regidor
d’Hisenda, senyor alcalde.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, entenc que s’aprova. Aquesta és una bona proposta per a
Badalona, especialment pels veïns del Barri de Sistrells, perquè el que permet és que a
través d’una operació d’autorització a Regesa. Regesa és una empresa municipal del
Consell Comarcal, doncs, li autoritzem que uns terrenys que són propietat municipal, que
es van cedir pel tema de les expropiacions, Regesa que és empresa municipal els pugui
treure a subhasta i que el projecte de desenvolupament d’aquesta zona pugui tirar
endavant després de molts anys d’espera. Per tant, em sembla que és una bona notícia,
pels veïns del barri de Sistrells i queda aprovat. Següent.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 24, dels grups municipals del Partit Popular, Socialista, Convergència i Unió i
el regidor no adscrit.
Abstencions: 3, del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.
12 AP-2014/2835 DICTAMEN. Aprovar la derogació de l'Ordenança Municipal
d'establiments de pública concurrència.
PROPOSTA D’ACORD d’aprovació de la derogació de la vigent Ordenança municipal
d’Establiments de Pública concurrència de Badalona (ordenança dels espectacles, les
activitats recreatives i els establiments públics, BOPB núm. 280 de 23/11/2005).
I. ANTECEDENTS
Primer.- En data 21 de novembre de 2012, l’Alcalde va dictar un decret mitjançant el qual
s’acordava iniciar el procediment per a la modificació de l’Ordenança d’espectacles, les
activitats recreatives i els establiments públics de Badalona, es constituïa una Comissió
d’Estudi encarregada de la redacció de l’avantprojecte de la nova Ordenança i
s’anomenaven els membres de la referida Comissió d’Estudi.
Segon.- En data 26 de juny de 2013, es van reunir el vocals tècnics de la Comissió d’Estudi
i van acordar proposar a la referida Comissió la derogació de l’Ordenança municipal
d’Establiments de pública concurrència de Badalona (BOPB núm. 280 de 23/11/2005),
fonamentada en la comparativa des del punt de vista tècnic, de l’articulat existent de
l’esmentada ordenança i els elements que són regulats actualment per les disposicions
superiors (Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i
de les activitats recreatives, i el Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives,
les noves normatives d’horaris d’activitats recreatives, el Codi Tècnic d’Edificació DB-SUA,
etc), permet veure que els articles necessaris en el seu moment per la inexistència
d’equivalents normatius, ara són aspectes que estan regulats i desenvolupats en les
disposicions superiors referides més amunt. No en va, els elements que quedaven regulats
en la vigent Ordenança d’Espectacles, les activitats Recreatives i els establiments Públics,
perden el sentit que tenien, precisament per l’existència de les noves normatives.
Tercer.- La Comissió, previs els treballs tècnics de reflexió i d’elaboració d’un document per
facilitar el treball, una vegada constituïda, va mantenir la sessió de treball el dia 25 de
setembre de 2013, en la qual es va acordar per tots els assistents procedir a la derogació
de l’Ordenança municipal d’Establiments de Pública concurrència de Badalona (ordenança
dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics) pel Ple de
l’Ajuntament, tal i com es deixa constància a l’acta corresponent i que consta en l’expedient.
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Quart.- Així mateix, en data 10 d’octubre de 2013 el Departament Jurídic de l’Àrea
d’Urbanisme i Territori, ha emès un informe favorable a l’aprovació de la proposta
presentada.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- El règim dels espectacles públics i les activitats recreatives està regulat a la Llei
11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives (aquesta llei s’ha modificat parcialment per la Llei 10/2011, de 29 de desembre).
Mitjançant decret 112/2010, de 31 d’agost (DOGC 7/09/2010), es va aprovar el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives (REPAR).
Els articles 26 i 27 de la llei 11/2009 preveuen la possibilitat que els ajuntaments regulin
mitjançant ordenança o instruments de planejament la implantació d’establiments, i en
aquest sentit poden prohibir, limitar o restringir per evitar-ne la concentració excessiva o
garantir-ne la coexistència amb altres activitats humanes o socials. En qualsevol cas,
aquestes restriccions s’hauran d’efectuar d’acord amb els principis que inspiren la Directiva
2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 206, relativa als
serveis en el mercat interior.
En aquest sentit, i d’acord amb l’art.11 de la llei 17/2009 (i en el mateix sentit, l’article 15 de
la Directiva de serveis), la normativa reguladora de l’accés a una activitat de serveis o el
seu exercici no es pot supeditar, entre d’altres, a restriccions quantitatives o territorials i,
concretament, a límits fixats en funció de la població o d’una distància geogràfica mínima
entre prestadors.
En conclusió, qualsevol requisit previst en la normativa de planejament o a ordenances
municipals que imposi restriccions quantitatives o territorials i, concretament, en termes de
límits fixats en funció de la població o d’una distància geogràfica mínima entre prestadors, i
que no estigui expressament justificat en les raons imperioses d’interès general descrites (o
que siguin discriminatoris o desproporcionats), queda afectat per la Directiva de serveis i
per la Llei 17/2009, i que en conseqüència, per l’aplicació de la derogació normativa
d’aquesta última, queda sense efecte. En el cas d’una normativa o instrument de
planejament entrats en vigor posteriorment, podrien suposar la seva nul·litat de ple dret en
base a l’art. 62.2 Llei 30/92.
Segon.- Així doncs, l’aparició de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa
dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i el Reglament d’Espectacles Públics
i Activitats Recreatives, les noves normatives d’horaris d’activitats recreatives, el Codi
Tècnic d’Edificació DB-SUA, etc, així com el fet de disposar de la nova Ordenança
reguladora de sorolls i vibracions de Badalona, permet veure des d’una nova òptica, el fet
de la necessitat d’una Ordenança d’Espectacles, les activitats Recreatives i els
establiments Públics.
Una comparativa des del punt de vista tècnic, de l’articulat existent de l’esmentada
ordenança i els elements que són regulats actualment per les disposicions superiors,
permet veure que els articles necessaris en el seu moment per la inexistència d’equivalents
normatius, ara són aspectes que estan regulats i desenvolupats en les disposicions
superiors referides més amunt. No en va, els elements que quedaven regulats en la vigent
Ordenança d’Espectacles, les activitats Recreatives i els establiments Públics, perden el
sentit que tenien, precisament per l’existència de les noves normatives.
Tercer.- Altrament són, les restriccions a les que se sotmetien les noves implantacions
d’activitats recreatives, que venien reflectides en l’annex de l’Ordenança esmentada, les
que, pel seu caràcter de restringir l’ocupació en el territori, podrien, arribat el cas, -si es
volgués que continuessin essent objecte de restricció- ser fruit d’un nou planejament
urbanístic que abordés el model d’ocupació i usos d’activitats d’aquest tipus, i que busqués
un equilibri entre l’activitat econòmica i lúdica, i el necessari respecte a la bona convivència
ciutadana.
PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ DE LA DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA
L’òrgan municipal competent per a l’adopció de la derogació de l’ordenança és el Ple
Corporatiu, tota vegada que és l’òrgan que té atribuïda la potestat d’aprovació d’ordenances
municipals reconeguda a la llei, amb caràcter indelegable, de conformitat amb els articles
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22.2.d) i 22.4 de les LRBRL i en relació amb l’article 52.2.d del TRLMRLC, acord que,
conforme l’article 114.1 del TRLMRLC, requereix que sigui adoptat amb el vot favorable de
la majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació, sense que calguin
quòrums qualificats.
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.- Derogar la vigent Ordenança municipal d’Establiments de Pública concurrència
de Badalona (ordenança dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments
públics, BOPB núm. 280 de 23/11/2005).
SEGON.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
13 AP-2014/2839 PROPOSTA. Aprovar la modificació puntual de l'Ordenança
Municipal de Civisme. Modificació de l’article 59 i requalificació d'infracció greu
recollida a l'article 46.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució :
Aprovació inicial de modificació del text de l’Ordenança
municipal de Civisme de Badalona
Òrgan que resol:
L’Ajuntament ple
Caràcter de la resolució:
No exhaureix la via administrativa
Núm. expedient:
3/REG-3/14
Fets
1. El Ple de l’Ajuntament va aprovar en data 20 de maig de 2008 l’Ordenança municipal de
Civisme, que va ser publicada integrament al BOP de Barcelona número 269 de 8 de
novembre de 2008 (ref. 02200828182).
2. Resolució de l’Alcaldia de data 6 de febrer de 2014, per la qual, vista la providència del
regidor de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Participació, de conformitat amb l’article 62 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres activitats i serveis
dels ens locals, es crea la Comissió d’Estudi encarregada de la redacció del projecte de
modificació de l’Ordenança Municipal de Civisme de Badalona, per tal , per tal d’introduir
nous aspectes en quant a l‘absentisme escolar, article 59, i tipificar com a greu de la
infracció recollida a l’article 46, sobre l’obligació dels portadors d’animals de recollir els seus
excrements de la via pública .
4. Com a resultat de l’estudi i deliberació de les propostes aportades, els membres de la
Comissió han acordat, tal i com consta a la documentació obrant a l’expedient, proposar al
Ple de la Corporació, per a la seva aprovació si s’escau, el projecte de modificació de
l’Ordenança Municipal de Civisme que es transcriu literalment al punt 2 de la proposta de
resolució.
Fonaments de dret
1. Les modificacions proposades son expressió de la manifestació de la potestat
reglamentària de les corporacions locals en matèria d’ordenació de les relacions de
convivència d’interès local i de l’ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures,
instal·lacions i espais públics, de conformitat amb allò previst, entre altres, per l’art. 139, de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
2. L’òrgan competent per adoptar acords de modificacions d’ordenances és l’Ajuntament ple,
en virtut de les atribucions que té assignades per l’article 22.2 lletra d) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i l’article 63.1del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprovà el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
3. Per a l’adopció d’aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del nombre
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legal de membres de la Corporació, d’acord amb l’article 47. 1. de la LRBRL esmentada.
4. De l’acord adoptat s’haurà d’informar la Comissió d’estudi, informe o consulta corresponent,
d’acord amb el que preveu l’article 126 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
5. El procediment d’aprovació de les modificacions proposades de la vigent Ordenança
municipal de Civisme de Badalona serà l’establert en els articles 49 de la LRBRL, esmentada,
178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i 63 i següents del ROAS, també esmentat .
6. Un cop adoptat l’acord provisional, aquest haurà d’ésser sotmès a informació pública i
audiència als interessats per un termini de trenta dies, mitjançant exposició pública del mateix
en el Tauler d’anuncis de la Corporació, així com publicació del corresponent anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat i en un diari dels de major difusió
en el mateix àmbit territorial, per tal que es puguin formular reclamacions i suggeriments que
de produir-se hauran de ser resoltes pel Ple de la Corporació, i que, de no produir-se, farà que
s’hagi de considerar l’acord aprovat definitivament, conforme al que preveuen els preceptes
indicats.
Proposta d’acord
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, esmentat, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari
per tal que pel Ple municipal, prèvia declaració d’urgència, s’adopti la següent proposta i la
converteixi en resolució:
PRIMER: Aprovar la declaració d’’urgència.
SEGON: Admetre a tràmit la iniciativa per a la modificació de l’Ordenança Municipal de
Civisme de Badalona d’acord amb la proposta formulada per la regidoria delegada de
Seguretat, Convivència i Participació.
TERCER: Aprovar provisionalment les modificacions del text de Ordenança Municipal de
Civisme de Badalona, conforme a la proposta de la Comissió redactora, en el sentit següent:
1-DONAR UNA NOVA REDACCIÓ A L’ARTICLE 59, QUE QUEDARÀ REDACTAT DEL
SEGÜENT TENOR LITERAL:
Article 59
“Tots els infants tenen el dret d’anar a l’escola i, entre els sis i els setze anys, el deure
d’anar-hi. És responsabilitat dels pares o tutors o guardadors garantir-los l’exercici normal
d’aquest dret i deure. Els agents de l’autoritat han de protegir a qualsevol infant d’aquestes
edats que, durant l’horari escolar, sigui al carrer. Depenent de les circumstàncies, conduiran
al nen o nena al seu domicili, a l’escola, o a una dependència municipal, per tal de lliurar-los
al seus pares o a l’autoritat competent, aixecant el corresponent acta dels fets, que
s’elevarà a la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència), a fi i efecte
de denunciar la vulneració del dret del menor o adolescent. Tot això, sense perjudici de
posar els fets en coneixement dels Serveis Municipals d’Educació i de Serveis Socials, per
a que procedeixin conforme a les seves competències”.
2. REQUALIFICAR LA INFRACCIÓ CONSISTENT EN L’OMISSIÓ DEL PORTADOR D’UN
ANIMAL DE RECOLLIR ELS EXCREMENTS DE LA VIA PÚBLICA I/O DE NO NETEJAR
ELS ORINS FETS PER ANIMALS EN ARBRES, MOBILIARI URBÀ O ELEMENTS
ORNAMENTALS DE LA VIA PÚBLICA, CONDUCTA RECOLLIDA A L’ARTICLE 46,
PASSANT A CONSIDERAR-SE INFRACCIÓ GREU AMB SANCIÓ DE 600,01€ A 900,00€.
MODIFICANT LA TAULA D’INFRACCIONS I SANCIONS EN AQUEST SENTIT.
...“
QUART: Aquesta modificació entrarà en vigor al dia següent de que s’hagi publicat
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini previst a
l’article 65.2 de la Llei reguladora de les bases del regim local, i continuarà en vigor mentre
no s’acordi modificar-la o derogar-la. A partir de l’entrada en vigor de la present modificació
, quedaran sense efectes posteriors les disposicions generals municipals que la
contradiguin.
CINQUÈ: Sotmetre el seu contingut a informació pública i audiència dels interessats per un
termini de 30 dies, mitjançant la seva exposició pública en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
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i publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el
Diari Oficial de la Generalitat i en un diari dels de major difusió en el mateix àmbit territorial,
perquè tal que puguin presentar-se reclamacions i suggeriments, que de produir-se hauran de
ser resoltes pel Ple de la Corporació. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment,
l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un nou acord plenari.
SISÈ: Donar compte de l’adopció del present acord a la propera Comissió d’estudi, informe o
consulta de l’Àmbit del Territori.
.../...
D’acord amb el que preveu el decret d’Alcaldia de 12 de juliol de 2011, com a gerent de l’Àmbit
del Territori dono la meva conformitat al contingut de la proposta d’acord precedent i n’ordeno
la tramitació reglamentàriament prevista.
.../...
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució
precedent, conforme a les previsions del Decret de delegació general de competències de 15
d’abril de 2008, i als efectes de l’article 123 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals, esmentat, proposo a l’Ajuntament ple que, prèvia declaració d’urgència,
acordi de conformitat, si escau.
.../..
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu 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 (LRJAPPAC)
l’Ajuntament ple accepta els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior
Proposta d’acord i el contingut dels informes tècnics precedents, i resol conformement.
SENYOR ALCALDE: Aquí el regidor, tinent d’alcalde, Miguel Jurado intervindrà per explicar
aquesta proposta.
SENYOR JURADO: Gràcies, senyor alcalde. Aquesta proposta de modificació ve avalada
per una Comissió Tècnica que es va muntar i que de manera unànime va ser aprovada per
tots els assistents. Es tractava de dos punts, el primer adaptar l’article 59 que parlava de
dinàmiques de civisme en matèria d’absentisme escolar, el que hem fet és afegir l’última
normativa de la Generalitat de Catalunya de la Ley del 2010 sobre el dret a tutelar aquesta
situació per part de la Direcció General de la Infància DGAIA i adaptar per tant la normativa
per aconseguir com ajuntament , poder lluitar d’una forma més potent contra l’absentisme
escolar d’algunes zones de la ciutat de Badalona que no s’ha aconseguit modular en els
últims deu anys. Per tant, jo espero que amb aquest canvi de normativa més la incorporació
a aquesta lluita de la Direcció General de la Infància i de la Fiscalia de Menors, serà
possible lluitar contra el dret que tenen els nens per poder anar a l’escola i obligar els pares
perquè compleixin amb la dita normativa. I el segon punt que hem canviat que és l’article 46
es refereix a ampliar el dret, ampliar la sanció o la falta que tipificava la recollida dels
excrements dels animals al carrer, de passar-la de lleu a greu, perquè malgrat haver-se
sancionat d’una forma important gran quantitat de ciutadans, la quantia de la sanció no ha
estat suficientment dubitativa com per poder impedir que ho facin. Per tant, passarem de
l’aplicació de sanció lleu a sanció greu, amb la qual cosa permetrà afrontar també amb un
treball coherent per part de la Guàrdia Urbana d’aconseguir eliminar la situació que tenen
molts dels nostres parcs i de moltes voreres. Són en síntesi les dues propostes que es van
passar a la comissió i que jo espero que rebin el vot favorable de tots els grups, tal i com no
hi va haver cap problema a la Comissió.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, alguna paraula? senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Sí, bona tarda a tothom. Bé, nosaltres ja varem en el seu moment
quan es va parlar, es va fer una revisió de l’Ordenança de Civisme, ja varem tenir una
proposta, un posicionament crític en el sentit que estàvem, ens manifestàvem en una
posició de considerar que de l’Ordenança de Civisme no se n’havia de fer més del què
realment era. En aquests moments amb l’aplicació que se’n fa ara des del govern del Partit
Popular amb aquestes modificacions i em refereixo a la modificació que fa referència a
l’absentisme escolar. Entenem que ja s’està caient en aquest posicionament de donar-li un
paper que no li cal a aquesta ordenança de Civisme. Estem totalment d’acord en què es

Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió núm. 5/25-03-14 pag. 46
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

facin polítiques en contra de l’absentisme escolar, per tant, a favor que els nens i nenes de
la ciutat assisteixin a classe, tot el que toqui s’ha de fer, s’ha de fer formació, s’ha de fer
orientació, s’ha de facilitar, s’ha de fer atenció a les famílies etc. etc. i sobretot tenir en
compte que estem parlant de nens i nenes que no tenen a vegades, normalment, no tenen
cap responsabilitat del què puguin decidir en un moment determinat els seus pares o tutors.
Nosaltres en aquest sentit, ens sembla el contingut del redactat que s’ha posat no hi tenim
res en contra, ens sembla que tal com ha quedat finalment, inicialment no, però tal com ha
quedat finalment, doncs hi estem d’acord, però no considerem oportú és que s’entri a
l’Ordenança de Civisme perquè tot això ja està regulat amb d’altres aspectes i no cal. Per
tant, el nostre posicionament serà d’abstenció en aquest dictamen que es porta a
aprovació.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, alguna paraula més, el senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Sí, bona tarda. Clar, l’Ordenança de Civisme la varem impulsar molt
especialment nosaltres quan formàvem part de l’anterior govern i per tant, ens la sentim
molt nostra i l’hem defensat a tot arreu. El que ens resulta estrany és que haguem de
debatre dues qüestions tan diferents, una tan important com és la lluita contra l’absentisme
escolar i l’altra que queda malament en aquest debat que estem fent, sobre les sancions
que s’han d’aplicar a les persones que no recullen els excrements del seu animal. Clar, no
té res a veure, és el mateix debat, una cosa és molt més important que l’altra, però en tot
cas no estem segurs que noves redaccions d’aquesta Ordenança hagin de millorar
necessàriament els seus efectes perquè certament recollir un infant que no ha anat a
classe portar-lo a casa o a una dependència dels serveis educatius de la ciutat, obrir un
expedient a Serveis Socials de l’Ajuntament i donar trasllat d’aquest expedient a la Direcció
General d’Atenció a la Infància és quelcom que des d’un punt de vista administratiu, ja es
podia fer, o fins i tot no sé si ja es feia, no?. En tot cas, perquè nanos de certs barris de
Badalona vagin a classe, calia fer una cosa que també s’ha fet o espero que s’hagi fet, que
és cobrir el 100% de les beques menjadors en segons quins barris. Això pot ajudar molt a
lluitar contra l’absentisme escolar, que és un fenomen que d’altra banda en l’anterior
mandat es va aconseguir reduït, ni que fos mínimament en el seu percentatge, però és
evident que hi ha una lluita que ha de ser constant, que ha de ser permanent i que ha de
ser, no objecte de discussió política. Per tant, nosaltres en aquest tema, és un d’aquells
temes que considerem que hem d’estar al costat de les modificacions que calguin per
aconseguir vetllar pels drets dels nanos anar a l’escola. Pel que fa a l’altra qüestió, passar
d’una sanció de 600 a 900 euros en principi, nosaltres quan varem plantejar l’anterior o
l’original Ordenança de Civisme, ja hi varem posar una sanció de 600 euros perquè els
propis professionals de la Guàrdia Urbana ens deien que 900 euros els semblava una
absoluta desproporció, ara aquest criteri canvia, es vol passar de lleu a greu, però ens
sembla que els efectes que pugui tenir doncs seran relatius, perquè les dificultats seran les
mateixes per enxampar en el moment concret i in fraganti a les persones que en aquest
sentit són incíviques. En tot cas, nosaltres malgrat tot això hi votarem a favor, però el nostre
escepticisme respecte a aquesta segona modificació de l’Ordenança és gran, perquè no
creiem que pel fet d’augmentar la sanció un 30% , doncs puguem aconseguir millors
resultats. Els resultats en aquesta matèria s’han d’aconseguir en base a una cosa que no
fem, que no fa aquest govern, que és pedagogia, proximitat i explicacions, serveis i
alternatives, no s’estan millorant les àrees de gossos, no es mantenen adequadament, no
s’explica els propietaris els beneficis que té comportar-se amb els seus animals, etc... Tot
això jo crec que forma part d’una cultura que hauríem d’anar incorporant perquè
simplement sancionant no crec que trobem la solució perquè no va per aquí l’assumpte i n
va per aquí la qüestió. Francament ho veig així per l’experiència dels anys en què hi vaig
estar i en què per exemple hi havia casos de gent gran que simplement el es seu problema
és que no es podia ajupir, o de gent gran que simplement el que feia era obrir la porta de
casa perquè el gos sortís, perquè ells ja no sortien ni de casa, per la seva edat i el gos era
un gos que els acompanyava. Per tant, hi ha moltes dinàmiques que segons quin sigui el
criteri de la Guàrdia Urbana poden generar més problemes, que no avantatges perquè
d’incívics n’hi ha, però també hi ha situacions particulars que s’han de tenir en compte. En
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tot cas, el nostre escepticisme sobre aquesta segona mesura, el nostre suport a la primera,
l’aprobació en general d’aquesta modificació, però també el prec, que en matèria de
civisme es treballi més i millor, perquè creiem i això mereixeria potser, un debat a banda,
creiem que en matèria de civisme aquest govern no està fent bé els deures.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, el senyor Lara.
SENYOR LARA: Bona tarda, regidors, regidores, ciutadans, ciutadanes. El nostre grup
municipal està a favor de les dues modificacions proposades. Varem participar i donar
suport en aquest sentit a la Comissió Redactora de la modificació de l’Ordenança Municipal
de Civisme. D’una banda la protecció dels drets dels infants i el control de l’absentisme fa
necessari aportar discrecionalitat al paper de la Guàrdia Urbana per protegir més els drets
dels infants i perquè si és el cas siguin conduïts a dependències municipals i si és
necessari s’aixequi Acta per elevar a la Direcció General d’Atenció a la Infància i
Adolescència. Hem de dir que, tenim dades que ha crescut més l’absentisme en alguns
punts de la ciutat, i això és una responsabilitat, no és simplement per part de
l’administració, en aquest cas local, també, o de la Generalitat si no una responsabilitat molt
important que tenen els pares dels nois que estan en aquestes hores fora de l’escola. Els
drets dels infants i l’impediment a la seva vulneració és fonamental i és un indicador de
civilització i progrés. De manera breu i en segon lloc, com hem dit també, estem a favor de
la segona modificació proposada. L’article 46 de l’Ordenança Municipal de Civisme, en el
qual vam participar, un dels punts que va aixecar més polèmica va ser justament el tema de
les caques dels gossos i les responsabilitats que tenen, no els animals, sinó les persones
que porten els animals, estem d’acord en què la polèmica que tenia aquestes sancions era
important i és important, no simplement que es controli de què la gent sigui educada i faci la
recollida dels excrements dels gossos, sinó que també, la Guàrdia Urbana apliqui aquesta
normativa de l’Ordenança de Civisme, perquè és molt important, que de vegades, com a
troben que és molt important la quantitat que han de sancionar, doncs no posen aquestes
sancions. Però és una responsabilitat de tota la ciutadania en general i jo no estic totalment
d’acord amb el que ha dit el senyor Falcó en dir que està bé que es facin campanyes
d’educació, que és important, de mentalitzar a la gent, però també tots sabem que deixar
les caques dels gossos al carrer no és una qüestió de civisme o d’educació. Qualsevol
persona sap que això és greu. Però també és important tenir en compte la neteja en
general, no tirar papers o coses al carrer perquè després s’ha de netejar. Hem de dir també
que nosaltres, en aquest cas, considerem que la modificació d’aquesta Ordenança és
important, que el que és important no és que es posi en un paper, sinó que s’apliqui, i a
partir d’aquí, des del grup municipal Socialista donem recolzament a aquesta modificació.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Em sembla que no fa falta un segon torn perquè tots tenim la
idea més o menys clara. Aclarir una qüestió només. Em portat aquests dos temes que res
tenen a veure per una qüestió d’economia de temps, ja que van a la mateixa proposta, ja
que van a la mateixa Ordenança, doncs les portem perquè les dues estan reflectides en
aquestes, per un costat un tema tant important com és el de l’absentisme escolar, a on hi
ha barris de Badalona on hi ha un problema seriós d’absentisme escolar, a zones de
Badalona, i per tant, es crea un mecanisme, adeqüem la normativa a unes possibilitats que
ens dona la legalitat en aquests moments, en col·laboració amb la Generalitat de
Catalunya, i per l’altra, el tema dels excrements dels gossos, que sí que és cert que és
difícil poder agafar in situ a una persona doncs perquè quan veuen un agent de la Guàrdia
Urbana normalment ja s’encarreguen de què el gos no faci les seves necessitats al davant,
eh? però sí a través d’agents que no van uniformats o de la pròpia Guàrdia Urbana si es
dona el cas, el fet de què puguem augmentar la sanció i passar de què sigui una infracció
lleu a una infracció greu que abans estava de 200 a 600 euros i que ara pugem a 900,
doncs, home, a qui enxampin jo crec que s’ho pensarà dures vegades, com a mínim, a qui
enxampin. I el senyor Lara deia una cosa en la qual jo estic d’acord. Ja no és una qüestió
de falta d’informació, amb aquests moments, quan hi ha una persona que no recull els
excrements del seu gos al mig de la vorera no ho fa perquè no en tingui informació, sinó
que ho fa perquè és un porc. Hi ho dic així de clar, i a es que a mi m’agrada dir les coses
com són. Això no treu que nosaltres farem des del govern una campanya de sensibilització
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les properes setmanes, sobretot informant que aquells que incompleixin seran sancionats
amb 900 euros, però de debò, jo no crec que li faci falta a ningú que l’ajuntament vagi a fer
una campanya per explicar-li que ha de recollir la porqueria del gos i no deixar-la al mig
d’un parc infantil. Jo crec que qualsevol persona amb dos dits de front ja ho sap, no
necessita que vingui l’Ajuntament i li expliqui, no? però bé, perquè ningú digui que no els
hem avisat, farem aquesta campanya advertint d’aquesta duríssima sanció i esperem que
serveixi, doncs, per reduir aquests comportaments incívics. Hem de dir, i ho dic de debò,
que la majoria de veïns que tenen un animal, avui per avui, la majoria ho recullen, però
encara hi ha uns quants que aquest aspecte no el tenen clar, i evidentment, si hi ha una
casuística puntual d’una persona que no es pot moreu de casa i ha de sortir el gos, doncs
jo estic segur que la Guàrdia Urbana sabrà tenir un cert criteri, però aquell que ho fa per
deixadesa o perquè és un incívic, doncs a aquest se li ha d’escarmentar. Jo sóc partidari de
què se li escarmenti. Per tant, queda aprovat amb l’abstenció d’Iniciativa per Catalunya i la
resta de vots favorables. Gràcies als grups. Hauríem acabat l’ordre del dia. Hem de votar la
urgència, entenc que votem a favor de la urgència tots plegats, no?, Iniciativa per
Catalunya, o sigui aquest dictamen s’ha de votar, votem a favor de la urgència i s’abstenen
en el dictamen, d’acord?
Votació de la urgència.
La urgència de la proposta s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
Votació de la proposta.
La proposta precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 24, dels grups municipals del Partit Popular, Socialista, Convergència i Unió i
el regidor no adscrit.
Abstencions: 3, del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida
Alternativa.
SENYOR ALCALDE: Passaríem a les proposicions urgents. No n’hi ha cap. Torn de
paraules no n’hi ha cap que no estigui relacionada amb l’ordre del dia i per tant passem a
les mocions. Hi ha una primera moció que està relacionada amb una paraula… (se senten
veus de fons) Perdó?
SENYOR SAGUÉS: Primer són les paraules i després són les mocions a l’Ordre del dia.
SENYORA GARCIA: Potser estan relacionades amb les mocions.
SENYOR ALCALDE: Les paraules estan relacionades amb les mocions. Per tant, bé, sí.
SENYOR SAGUÉS: Ha de començar per la paraula i lligar-la amb la moció a la paraula, no
a l’inrevés.
SENYOR ALCALDE: Val, val. Sí.
SENYOR SAGUÉS: No sé si variarà o no, la veritat és que no sé, però el mecanisme és
aquest.
SENYOR ALCALDE: És cert. En aquest cas l’ordre de factor no altera el producte, però és
cert. Val, per tant, hi ha una paraula de la senyora Montserrat Serra Arnau en representació
de la Unió de malalts i familiars de Huntington. Assumpte, sobre moció de suport als malalts
i familiars d’aquesta malaltia. Llegiríem la part dispositiva. Llegim la part dispositiva i
després té la paraula vostè.
14 Proposicions urgents.
No se’n va presentar cap.
AP-2014/2845 Moció que presenta el grup municipal del PP, de suport a la Unión de
Enfermos y Familiares de Huntington.
La malaltia de Huntington, també coneguda com Corea de Huntington és una malaltia
neurològica, hereditària i degenerativa que està considerada com a malaltia greu i rara.
Aquesta malaltia afecta directament a 4.000 persones a Espanta i més de 15.000 afronten
el risc d’haver heretat el gen de la malaltia perquè tenen o han tingut un familiar directe
afectat per aquesta malaltia.
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La malaltia de Huntington té la seva causa en la mutació d’un gen que codifica una proteïna
anomenada Huntingtina. Aquesta mutació deriva en la mort de neurones en algunes àrees
del cervell. La majoria de persones amb Huntington no moren com a conseqüència
d’aquesta malaltia, sinó degut a problemes de salut derivats de la feblesa corporal que
aquesta produeix, sobretot per ennuegament, infeccions com la pneumònia i parada
cardíaca.
Aquesta patologia es caracteritza per una combinació d’alteracions motores que afecten al
moviment, psiquiàtriques, que afecten la personalitat i el caràcter i cognitives que afecten el
pensament.
Una de les primeres alteracions de moviment és el corea, moviment similar a una dansa
que fa que aquesta malaltia sigui comunment denominada “el Baile de San Vito”. Aquestes
alteracions acostumen a venir acompanyades de pèrdua del control en els moviments
voluntaris, lentitud de moviments i això acaba afectant la postura, l’equilibri ila marxa, però
después també la parla ila deglució.
També es produeixen canvis de personalitat i de caràcter amb sintomes com la depressió,
apatia, irritabilitat, ansietat, alteracions del son comportaments obsesiu-compulsius que
acaben derivant en aïllament social.
L’alteració que es produeix en les capacitats cognitives abasta des de la comprensió, el
raonament, la memòria i la manca de concentració a la dificultat per organitzar-se, prendre
decisions o resoldre problemes.
En una primera fase de la malaltia, els afectats poden seguir desenvolupant les seves
tasques habituals a la feina com les rutines quotidianes. Después van perdent capacitat i
comencen a tenir dificultats per portar una vida normal i comencen a requerir supervisió en
allò que fan. Arriba un punt en el que aquestes persones han de deixar la seva activitat
diària i es tornen dependents i han de ser atesos primer per familiars i posteriorment per
professionals.
Els pacients acostumen a morir después d’un període de 15 o 20 anys de lluita contra
aquesta enfermetat.
Malauradament avui dia no existeix cap fàrmac que curi aquesta malaltia. S’estan realitzant
estudis sobre compostos per a poder realitzar assajos clínics, però de moment només es
poden pal·liar alguns síntomas mitjançant la medicació i seguir altres tractaments no
farmacològics com la psicoteràpia, la logopèdia, la teràpia respiratòria, la fisioteràpia, etc
per tal de reduir algunes de les conseqüències derivades d’aquesta malaltia.
Una persona afectada pot transmetre la malaltia per descendència amb una probabilitat del
50 % als seus progenitors sense diferència entre sexes. Actualment existeixen proves per
identificar si una persona és portadora i evitar la seva transmissió planificant una
reproducció assistida que garanteixi el naixement de fills sans.
Per tots aquests motius proposem els següents
ACORDS
Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Badalona a la Unión de Enfermos y
Familiares de Huntington per la seva lluita incansable en la recerca d’informació i de
tractaments sobre aquesta estranya malaltia.
Segon.- Posar a l’abast de l’associació els espais i mitjans municipals que requereixin
sempre que hi hagi disponibilitat per tal de donar a conèixer la problemàtica de la malaltia i
col·laborar en les seves activitats de recaptació de fons per la investigació de la mateixa.
Tercer.- Facilitar des de l’Ajuntament l’organització d’un esdeveniment esportiu per tal de
contribuir en aquesta recaptació.
Quart.- Notificar aquesta moció a la Unión de Enfermos de Huntington, al Departament de
Sanitat de la Generalitat de Catalunya i a l’Hospital Municipal de Badalona.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Ara sí que té la paraula.
15 Torn obert de paraules
AP-2014/2850 Paraula Senyora Montserrat Serra Arnau, en rep. de la Unión de
enfermos y familiares de Huntington. Assumpte: Moció de suport als malalts i
familiars de Huntington.
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SENYORA SERRA: En primer lloc vull donar les gràcies per concedir-me aquest espai per
poder exposar la problemàtica de la malaltia de Huntington. Em dic Montse Serra i tot i
venint en representació de l’associació UEFH voldria exposar una mica la meva experiència
personal i com va sorgir la idea de formar l’associació. Sóc dona i mare de dues persones
que pateixen i patiran la malaltia de Huntington. Des de que varen detectar, ara fa dos
anys, aquesta greu malaltia neurodegenerativa a la meva família no només ens va canviar
la vida totalment sinó que m’he dedicat, en cos i ànima, a donar-la a conèixer. Tot va
començar amb uns canvis de comportament en el meu marit. Canvis d’humor, agressivitat
verbal, depressió, apatia... uns canvis davant dels quals pensava que alguna cosa estava
passant, que allò no era normal, fins que se’m va encendre la llumeta en recordar que el
meu sogre patia alguna malaltia. Jo sabia que hi havia alguna cosa però no sabia ben bé
que era perquè malauradament mai m’ho van comunicar. Vaig investigar fins que vaig
trobar que hi havia relació entre els símptomes i llavors va ser quan ens van adreçar al
neuròleg. Li van fer les proves i ens van transmetre la notícia: el meu marit patia la malaltia
de Huntington. La notícia va caure a la família com un gerro d’aigua freda, sobre tot quan
em van comunicar que els meus fills tenien cadascun un 50% de possibilitats d’heretar la
malaltia. Gràcies a Déu el text genètic del meu fill va sortir negatiu, però uns mesos més
tard, donat que la primera vegada els metges no la van veure ben preparada per fer-se el
test, va arribar el resultat de la meva filla i aquest sí va donar positiu. Per a ella va ser
terrible, ja que es va enfonsar completament. És el meu marit, però principalment la meva
filla, qui em dóna forces per buscar, treballar, ajudar els metges en tot allò que necessitin
de cara a investigacions, a informar-me a mi mateixa i a la gent sobre allò que es pot fer per
evitar-la. Tot perquè arribi la cura a una malaltia que poc a poc va consumir a qui la pateix i
al seu entorn. A la gravetat de la malaltia s’afegeix que, per la seva naturalesa hereditària,
en una mateixa família es poden trobar amb més d’un malalt amb tota la problemàtica que
comporta sent molt dur per tot l’entorn familiar. L’associació UEFH neix de la iniciativa d’un
grup de persones afectades per la malaltia de Huntington amb l’objectiu d’organitzar
esdeveniments, donar difusió, informació, en definitiva, posar-li cara a la malaltia. Amb això
es pretén recaptar fons per donar suport al desenvolupament de projectes d’investigació,
però al mateix temps, trencar el tabú que durant molts anys, i encara avui en dia comporta.
Catalogada com a malaltia rara es calcula que a Catalunya hi haurien unes 600 persones
afectades i unes 1000 amb risc genètic de patir-la. A Badalona serien unes 50 les persones
malaltes i unes 120 amb risc de tenir-la. Això és una aproximació basada en la prevalença
mitjana de la malaltia. Les xifres podrien variar i les persones en risc podrien ser moltes
més. L’esperança de vida mitjana d’una persona afectada és d’uns quinze anys i
actualment no existeix cap tractament per aturar ni alentir la seva evolució. Informar,
involucrar a les persones a la recerca és fonamental, però les malalties rares solen
compartir, entre elles, la por, la incomprensió i l’estigma social fet que limita molt que les
famílies on existeix aquesta malaltia surtin a la llum. El més important és que les famílies no
tinguin por de dir que tenen la malaltia. Ara mateix, només la informació podia aturar-la.
Avui en dia existeixen alternatives, com per exemple, la fecundació in vitro tema molt
important per a prevenir tenir fills afectats amb el gen mutant. Actualment la recerca treballa
molt fort per a identificar potencials vies d’aturar la malaltia i per això els investigadors
necessiten la participació de la gent jove per entendre els mecanismes que acompanyen el
desenvolupament de la malaltia anys abans que aquesta es manifesti. Necessitem
identificar biomarcadors i conèixer la població jove futura candidata a participar en assajos
clínics potencials i això no serà possible si es continua silenciant la malaltia. Hem de
treballar familiars, pacients i professionals per tal que, entre tots, ajudem a que la
investigació cap a una cura avanci. En aquesta lluita hem trobat un important suport a la
Unitat de Trastorns del Moviment de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona,
des d’on, no només han atès el cas del meu marit, sinó també a tot el nucli familiar i a partir
d’aquesta unitat he fet xarxa amb gent de diferents ciutats que es troben en la mateixa
situació, unint forces i treballant junts des de diferents punts d’Espanya i que són també
membres de l’associació. És aquí en aquest hospital on destinarem tots els diners que es
recaptin, des de l’equip del Dr. Jaume Kulisevsky, format pel Dr. Sol Martínez i Jesús Pérez
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han posat en marxa la primera unitat específicament dedicada a tractar i a investigar
aquesta malaltia a Catalunya i de les úniques d’Espanya i em consta que hi estan treballant
molt dur. Des que van començar amb aquestes iniciatives l’associació UEFH ja ha realitzat
algunes acciones per a la recaptació de fons, com per exemple, un calendari solidari o el
passat 15 de març varem celebrar una master class de cycling amb duet esport. Ara el
nostre objectiu seria celebrar altres esdeveniments com ara una cursa solidària i un sopar
benèfic, pensen que no només seria una bona manera de recaptació sinó també de donar a
conèixer a la societat en general i poc a poc anar trencant el tabú del què tant ja hem parlat.
A més ens agradaria que es pogués celebrar cada any. És per això i per tot l’exposat que
demanem el suport de l’Ajuntament de Badalona i ens agradaria que tots els acords
redactats a la moció fossin aprovats. Avui hem donat un gran pas venint al Ple, però ens
agradaria seguir tirant endavant. Cada dia que passa la malaltia ens atrapa més...
SENYOR ALCALDE: Tranquil·la, això li passa a tothom, no pateixi.
SENYORA SERRA: I és per aquesta lluita contra la malaltia que no ens puguem quedar
amb els braços plegats. Pot ser qui ja pateix la malaltia no s’arribarà a temps, però val la
pena i ho hem de fer per a les futures generacions que vénen al darrera perquè per ells, els
volem dir, arribarem a temps. Moltes gràcies i perdó.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies i no se l’ha de perdonar absolutament res. Passaríem
a les intervencions. El regidor Juan Fernández.
SENYOR SAGUÉS: Llegim els acords de la moció, no ara?
SENYOR FERNANDEZ: Ja s’ha fet.
SENYOR ALCALDE: S’han llegit ja. Ja s’han llegit els acords.
SENYOR SAGUÉS: Ja s’ha fet?
SENYOR FERNANDEZ: No ha estat al cas, senyor Sagués? Si, bona tarda, gràcies senyor
alcalde. Imitant una mica el cas que van fer en el ple passat amb la Plataforma del TDH
havíem volgut en aquest ple, a petició de l’entitat de l’Associació de Malalts de Huntington
explicitar d’alguna forma el suport d’aquest ple a la seva plataforma i fer-li una mica en
aquest ple d’aquest ajuntament, d’altaveu per tal de donar a conèixer l’entitat i perquè es
doni a conèixer la tasca que fan tan important per a recaptar fons per a la seva malaltia, per
la investigació i sobre tot perquè la gent es conscienciï de què això existeix i de què s’ha de
lluitar perquè aquestes famílies puguin sortir endavant. I és per això pel que volem explicitar
i espero que tinguem el suport de tots els grups polítics, aquest suport incondicional a
aquest associació. Moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Hi ha alguna intervenció. Si, senyor Sagués?
SENYOR SAGUÉS: Sí, bona tarda. Primer de tot donar-li tot el suport personal a la senyora
Montserrat perquè és un tema que afecta a un col·lectiu, però també amb ella com a
persona, per tant, tot el suport directe i persona. En segon lloc, també encoratjar-la a seguir
en la línia que porten de relacionar-se amb altres persones afectades, associar-se i ser
capaços, junts, de tenir més força per poder aconseguir, primer de tot, donar a conèixer la
situació que segurament avui, parlo personalment, dels que estem aquí, jo personalment he
sabut més coses de les que sabia que, pràcticament desconeixia, en aquest moment, per
tant, tot això és bo, de què es faci difusió d’aquesta malaltia i d’aquesta problemàtica és bo
que s’hagin associat i que a partir d’aquí siguin capaços de tirar endavant reivindicacions i
fer accions i permetre saber i ajudar als metges que segurament que no acaben de saber
encara moltes coses i per tant, s’ha d’investigar molt i s’ha de treballar molt i fins aquí, per
tant, tot el nostre suport a tot aquest tipus d’accions, però a la vegada, també, ens dirigim,
som administració pública i ens dirigim a l’administració pública en general, pensem que
està bé que les persones afectades per una malaltia, les persones que tenen alguna
dificultat, les persones que han de ser ateses s’organitzin, es belluguin, reivindiquin,
reclamin, organitzin, recaptin, molt bé, però també l’administració pública no ha de fer
deixadesa de la seva responsabilitat i és important que la sanitat pública doni resposta a les
necessitats que tenen qualsevol persona davant de qualsevol problemàtica d’aquestes. Per
tant, nosaltres també reivindiquem que hi hagi, des del punt de vista de la sanitat pública, la
màxima atenció, la màxima inversió que pugui solucionar aquestes problemàtiques i tot això
no treu tot l’altre aspecte que hem estat dient, però no tothom té la capacitat d’organitzar-
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se, no tothom té la capacitat de recaptar, no tothom pot ser solidari, per tant, davant
d’aquests casos, mai, mai això ha de deixar de banda el paper de l’administració pública i
en aquest cas de la sanitat pública.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, si no hi ha... senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Sí, jo crec que després d’intervencions com les de la Montserrat no
s’haurien ni d’obrir torns perquè em sembla evident que tots donarem, no només un suport
institucional, sinó també un suport personal, i la nostra solidaritat cap a totes les persones
que pateixen aquesta estranya malaltia que avui per a vull no té cura. En tot cas, ens en
sembla bé que tothom que visqui a Badalona i tingui qualsevol inquietud pugui venir al ple a
expressar-la i, vaja, tota la nostra solidaritat i el prec de què aquest suport institucional es
concreti en algunes coses a les quals, evidentment, donarem suport.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, endavant, senyora Teresa.
SENYORA GONZALEZ: Nosaltres, el grup municipal socialistes, donar suport a la senyora
Montserrat com a institució, crec que ha quedat clar entre tots els grups que han
d’acompanyar els malalts, els familiars i els professionals, que hem d’agrair l’empenta que
es dóna en aquesta situació, la moció presentada per donar a conèixer aquesta malaltia. Ja
se’ns ha explicat que és una malaltia greu i rara, que em sembla molt positiu el plantejar
una activitat esportiva o d’altres tipologies per donar suport a totes les entitats de familiars
de malalties que hi ha en aquesta ciutat. Per això la institució estem per treballar en això,
fer servir els mitjans de comunicació o qualsevol altra eina que estigui al nostre abast per
poder ajudar-vos, que la nostra tasca és acompanyar, fer acompanyament i treballar amb la
millor solidaritat per combatre i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. I només dir, que
tot això ja sabem que no és suficient, ja que el més important en aquest sentit, és per poder
fer servir mitjans econòmics per estudiar amb cèl·lules mares i fer recerca i investigació per
poder pal·liar i millorar la qualitat de vida i avançar en curar aquesta malaltia. Res més,
senyora Montserrat nosaltres donar-li tot el nostre suport, l’agraïment per venir avui al Saló
de Plens i el nostre suport a la moció que presenta el govern.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, tindria si vol un segon torn i si no jo crec que ha quedat
prou... doncs gràcies a vostè. Miri, jo crec i em sembla que tots anem en la mateixa
direcció, hem expressat la nostra solidaritat, el que sí que és cert és que podem mostra la
nostra solidaritat, però al final qui pateix la realitat d’aquesta malaltia són les persones,
evidentment el malalt, però les persones del seu entorn i això per més solidaritat que
puguem mostra, doncs el dia a dia només ho saben vostès. Però sí que em sembla que el
que avui hem aconseguit és un pas, un salt qualitatiu important i aquí s’ha dit. Avui vostè ha
vingut en representació d’un col·lectiu d’afectats per una malaltia que molts de nosaltres
gairebé no coneixíem, no n’havíem sentit parlar i avui per primer cop ho hem pogut veure
en primera persona i escoltar i conèixer-los una mica més. Per tant, aquest salt qualitatiu
em sembla que és important, el primer que es necessita perquè una persona, perquè una
entitat, perquè un col·lectiu es pugui afrontar les problemàtiques que viu, és que siguin
visibles, que deixin de ser invisibles. Jo crec que avui vostès han aconseguit amb la seva
intervenció fer aquest salt que qualitativament, em sembla que és important. Per tant, a
partir d’aquí, jo com alcalde sí que li puc garantir que té la col·laboració del govern, de tot
l’Ajuntament per a totes aquelles accions que consideri oportú, com estem fent amb altres
col·lectius de malalts, de familiars de malalts de diferents patologies que hi ha a la nostra
ciutat. Ara per exemple ahir o abans d’ahir ens ensenyàvem la proposta d’un altre col·lectiu
de malalts que volen muntar una estand a la Rambla i a la Plaça de la vila per donar-se a
conèixer, per apropar-se a la ciutat i evidentment, que es farà i el que jo aprofito per dir-li,
escolti, les portes obertes i amb el que estigui a les nostres mans i les nostres possibilitats,
doncs rebran tot el suport que faci falta. Per tant, molt d’ànim i a seguir.
Votació.
La moció precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
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SENYOR ALCALDE: Passaríem a la següent paraula que està relacionada amb una moció
que és la senyora Marina Nieto, en representació de la Plataforma Deixem de ser Invisibles,
hi ha una moció que llegiríem i que després la senyora Nieto tindria la paraula.
AP-2014/2841 Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, a proposta de la
Plataforma Deixem de ser invisibles, relatiu a la gestió del servei públic de transport
adaptat.
El Consell Comarcal del Barcelonès va formalitzar, en data 30 de desembre de 2013, un
contracte relatiu a la gestió del servei públic de transport adaptat, en la modalitat de servei
esporàdic, per a persones discapacitades, amb mobilitat reduïda, del nostre municipi.
Els usuaris d’aquest servei, bàsicament articulats a través de la plataforma Deixem de ser
Invisibles, han manifestat la seva preocupació per les circumstàncies que han envoltat la
licitació d’aquest servei, de la qual no han tingut cap informació, ni han pogut fer cap
seguiment. Preocupació que es fonamenta en l’alteració d’algunes de les característiques
que fins ara havien acompanyat el servei, alteració que va en detriment de la qualitat del
servei.
L’any 2009 el Ple del Consell Comarcal va aprovar la normativa del servei de taxi adaptat,
nom amb el que es coneix la Normativa dels serveis esporàdics de transport adaptat per a
persones discapacitades amb mobilitat reduïda. L’adjudicació ara efectuada, podria entrar
en contradicció amb alguns dels principis que informen aquella normativa: serveis
individuals, tipologia de vehicles amb els que es presta el servei, etc...
Les persones usuàries d’aquest servei a la nostra ciutat no són malaltes, i no tenen perquè
ser transportades en ambulàncies enlloc de fer-ho amb taxis com ho han estat sempre.
Igualment les persones usuàries, -que tant van lluitar per aconseguir la implantació d’aquest
servei-, no entenen que el servei es pugui prestar en mode de transport col.lectiu,
contràriament al que diu el primer punt de la normativa aprovada pel Ple del Consell
Comarcal el 14 d’octubre de 2009: “Són serveis individuals de transport porta a porta,...”.
La competència d’aquest servei és de titularitat municipal i va ser delegada al Consell
Comarcal en base a les facultats que atorga al Ple de l’Ajuntament la Llei de Bases de
Règim Local. L’acord de delegació de competències, aprovat per aquest Ple el proppassat
dia 19 de desembre, estableix que una Comissió Tècnica de seguiment n’avaluarà el seu
resultat.
És per tot això que els Grups Municipals signants de la present moció, proposen que el Ple
de l’Ajuntament de Badalona adopti els següents acords:
ACORDS
PRIMER.- Encarregar a la regidora de Serveis Socials i Salut la sol.licitud de convocatòria
de la comissió tècnica de seguiment pactada amb el Consell Comarcal perquè aquesta
determini les modificacions a efectuar en el contracte relatiu a la gestió del servei públic de
transport adaptat, formalitzat el passat 30 de desembre de 2013, a fi que s’adeqüi de forma
estricta a la normativa aprovada pel Ple del Consell Comarcal el 14 d’octubre de 2009.
SEGON.- Enviar la present moció als Ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet i de Sant
Adrià de Besòs, al Consell Comarcal del Barcelonès i a les entitats de defensa dels drets de
les persones amb mobilitat reduïda presents a les 3 ciutats
AP-2014/2852 PARAULA Senyora Marina Nieto Martínez, en rep. de la Plataforma
Deixem de ser Inivisibles. Assumpte: Moció gestió servei públic transport adaptat.
SENYORA NIETO: Abans de res, donar-los les gràcies per poder participar en aquest Ple i
el tema que ens porta com molt bé hem dit és el....
SENYOR RIERA: Un moment, un moment...crideu al guàrdia que truquin a una
ambulància... (el Ple s’interromp per uns moments)
SENYOR RIERA: Bé, doncs, afortunadament ha estat un ensurt, no ha passat res i
esperem que es recuperi immediatament i al més ràpid possible. Doncs té vostè la paraula.
Endavant.

Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió núm. 5/25-03-14 pag. 54
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

SENYORA NIETO: Molt bé, gràcies. També desitjar-li a aquest senyor que es recuperi
perquè ens ha donat un bon ensurt a tots. Bé, continuem amb el tema, per no allargar-nos.
És el tema del transport per les persones amb diversitat funcional. Això es va sol.licitar a
aquest ajuntament, juntament amb els de Sant Adrià i Santa Coloma per suplir les
mancances del transport públic. És una realitat que el transport públic encara és deficitari
per nosaltres i per això se’ns van aconseguir aquests quatre viatges d’anar i tornar que em
respondran que són vuit però hem de comptar que si anem a algun lloc hem de tornar, per
tant, són quatre viatges. Se’ns van concedir perquè es va reconèixer que realment era una
cosa necessària per la nostra integració a la societat. Abans de tot, vull que quedi molt clar
que la nostra problemàtica no té res a veure amb les Ambulàncies La Pau que és la que ha
aconseguit aquest concurs. Les Ambulàncies La Pau ens mereixen tots els nostres
respectes, sabem que estan molt preparades per la feina que fan i desitgem que continuïn
fent aquesta feina perquè és molt necessària per a tota la població. Bé, dit això, el que
pensem és que aquest concurs ja no s’hauria d’haver pronunciat, no s’hauria d’haver creat
perquè senzillament no n’hi ha dues alternatives, no hi ha el taxi A i el taxi B amb unes
qualitats que un té més bon cotxes, l’altre més bons conductors, l’altra més bona
centraleta... això no existeix. L’alternativa que s’ha donat ha estat: o agafes un taxi o agafes
una ambulància. Francament, nosaltres per la nostra manera, per la nostra salut hem hagut
d’agafar moltes vegades una ambulància, ens hem hagut de desplaçar en ambulància i això
ens fa recordar els moments haguts de les nostres dificultats de salut, aleshores, el fet de
tornar-nos a ficar en una ambulància ens representa un ensurt molt gran perquè ens fa
pensar amb totes les vegades que hem hagut d’anar en ambulància per una necessitat. Ara
no és necessari, pensem són quatre viatges per anar a un centre comercial, per anar a un
metge que no estigui en el nostre entorn, per anar a veure els nostres fills, per anar encara
que sigui a una necessitat d’oci, d’esbarjo, em sembla que ens l’hem ben guanyada i
aleshores ens fan anar amb aquestes ambulàncies que això munta tot un espectacle. No és
el mateix baixar d’un taxi que la gent ni es fixa, fins i tot l’aprovació és gran perquè diuen
mira aquesta gent han creat uns taxis perquè aquestes persones hi puguin anar... està molt
bé. No, quan arribes amb l’ambulància penses pobre, què li deu passar amb aquest.
Llavors ja estem titllats de malalts, ara només ens falta que ens posin una etiqueta que
digui: aquestes persones tenen diversitat funcional i són diferents a la societat. No som
diferents. Nosaltres volem pertànyer a aquesta societat. Seria ideal que el transport públic
ens anés bé a tots, que fos molt ampli i que ens portés a tot arreu, però partim de la base
que, per exemple, en hores punta, amb aquestes cadires és que no ens deixen accedir i ho
entenem, som un destorb, ocupem molt d’espai, aleshores a una carta de les Nacions
Unides es va aprovar per tots els partits el reconeixement de la diversitat funcional i què
farien tot el possible. Això és un compromís per part de vostès, de tots vostès, no és una
cosa per quedar bé. Aleshores, doncs, una cosa que ens preocupa molt és que quan es
pren una decisió no es té en compte la nostra opinió, la nostra pell. O sigui, hi ha persones
que decideixen per nosaltres sense trobar-se en la nostra situació. Com ho saben que a
nosaltres ens convé aquest transport? No senyor, aquest transport és denigrant, és
marginal, ens preocupa... tinc molts exemples, hi ha persones que realment no el volen
agafar, diuen: “m’estimo més quedar-me a casa que ficar-me en una ambulància, no tinc
molt mals records per tornar-me a ficar”. Tenim el cas d’un altre usuari. Aquest senyor volia
anar a un centre comercial amb la seva família, les seves filles li van dir: “ai, no papa, tu ves
pel teu compte amb la teva ambulància i ja ens trobarem allà, nosaltres no volem pujar en
aquí”. Doncs, això és a més a més tan irrisori perquè és per estalviar-se una quantitat d’un
euro i escaig per viatge que és més barat amb les ambulàncies i és més car amb el taxi.
Senyors vostès agafin un número de telèfon i digui, escolti un taxi que em vingui a buscar i
que es trobin a la porta una ambulància. L’agafaran? No. Perquè nosaltres sí? Si nosaltres
no estem malalts. Volem anar, volem circular, volem ser com tots. Aleshores tenen uns
cotxes oficials... si tan bo és aquest transport públic, aquestes ambulàncies són tan bones
facin-les servir de cotxes oficials. Això tampoc. Perquè nosaltres ho hem d’acceptar? Per
què estem en un escalafó més baix? Per què som persones que, mira, si no els veiem
massa doncs millor, perquè això fa pena i no interessa veure’ns. Aleshores, això és el que
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volem. Continuo dient que les ambulàncies tenen tot el nostre respecte però no és el
transport adequat per a unes persones que no estem malaltes. No ho estem. Tenim una
diversitat funcional, no ens podem desplaçar pels nostres propis mitjans i per això es va
crear això del “taxi porta a porta” i per això s’ha anat demanant que si us plau augmentin els
viatges, perquè quatre viatges no donen per res. No cal dir que els companys de Sant Adrià
i Santa Coloma de Gramanet també estan posats en aquesta lluita. A Barcelona s’ha
intentat de treure el taxi. No ho han aconseguit. I nosaltres per què? Doncs perquè no ens
van assabentar quan vam saber que s’havia canviat el taxi per un ambulància ja estava tot
aprovat i tot decidit, fins i tot, quinze dies van passar que funcionava aquest transport i no
sabíem res. Per això els demano, si us plau, convoquin una reunió amb el Consell
Comarcal digueu-los-hi que s’han equivocat, que no és aquesta la decisió que s’havia de
prendre. No es tracta de taxi o ambulància, es tracta de taxi, i s’ha acabat. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Doncs començaríem pels ponents de la proposta, el grup
d’Iniciativa per Catalunya.
SENYOR SAGUÉS: Bé, nosaltres hem presentat aquesta moció avui al ple recollint una
demanda de la Plataforma Deixem de ser Invisibles que ens consta que es van reunir amb
tots els grups municipals i ens van fer saber aquesta problemàtica que se’ls havia generat i
ens van demanar que els hi féssim d’eina per transmetre aquí, en el ple, aquesta
problemàtica, presentar-la en forma de moció i a la vegada permetre la seva intervenció
que crec que en aquests casos, igual que era el d’abans també per altres motius, doncs les
persones afectades són les que realment saben de què estan parlant i què és el que està
passant. Nosaltres entenem que s’ha comès una errada en el sentit de què no s’ha tingut
en compte les situacions personals que es generen. Que les persones que han pres la
decisió en el seu moment, fins i tot en el moment d’elaborar les bases del concurs, etc... no
s’ha fet posant-se en el lloc de les persones que després havíem d’utilitzar aquest servei.
Senzillament es tracta d’això i estic convençut que és un fet que es produeix en diversos
llocs, en diversos moments i que segurament aquí també han caigut i amb el sector privat i
el sector públic perquè sovint no es té en compte aquestes situacions que hi ha, que es
donen, no s’hi pensa perquè si una persona no està afectada per problemes de mobilitat
reduïda probablement li sembli que el que està fent és correcte i està molt bé i a l’hora de la
veritat, en canvi, hi ha un dèficit que s’ha d’entendre. Per tant, en aquest moment portem
aquesta moció aquí, suposo que serà aprovada per unanimitat i el que es demana en
aquesta moció, a part de fer visible el que moltes vegades és invisible, una vegada més, i el
nom que té aquesta plataforma crec que és molt adequat perquè es tracta d’això de què
se’ns faci visible aquestes situacions, esperem també que es pugui entrar a negociar.
També sabem que des del Consell Comarcal s’han dirigit ja a la Plataforma per intentar
veure si hi ha alguna possibilitat de trobar alguna fórmula d’entesa. No sé si serà possible,
però també està bé que si nosaltres aprovem aquesta moció en la que se li encomana a la
regidora de Serveis Socials que encapçali això, crec que és el que toca i estarem tots al
costat per tirar endavant això.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. El senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Sí, bona tarda una altra vegada. Aquesta és una moció que a nosaltres
ens desperta un sentiment divergent o ambivalent. I ho diem perquè nosaltres tenim una
norma afecte amb “a” respecte a la Plataforma Deixem de Ser Invisibles, però al mateix
temps tenim un afecte i un respecte molt important cap el que considerem que és una de
les empreses més importants de la ciutat que destaca pel seu esperit cooperatiu, pel seu
esperit social, pels quatre-cents vint llocs de treball que genera i per la bona feina que
aquest ple, unànimement, els hi va reconèixer en una moció que es feia ressò dels trenta
anys d’activitat de cooperativa d’Ambulàncies La Pau a Badalona. Per tant, tenim aquest
doble sentiment. Un sentiment d’empatia respecte als usuaris i la gent de la Plataforma
Deixem de Ser Invisibles, però al mateix temps, un sentiment d’empatia també cap a
l’empresa. Dic això per introduir un factor que no és menor i que jo crec que hem de saber
temperar. Està bé que discutim sobre aquesta qüestió, està bé que en parlem, està bé que
demanem al Consell Comarcal que revisi aquesta decisió, però no estaria gens bé que li
féssim cap mal favor a una empresa que està a les portes d’un concurs important del Servei
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Català de la Salut per renovar la prestació d’aquest servei i què, des d’un punt de vista de
la seva reputació, no hauria de veure’s malmesa per una qüestió que jo crec que és, ha de
ser vaja, resoluble. Ho dic perquè també ens interessa a tots com a ciutat que aquesta
empresa pugui renovar el seu compromís de servei públic, pugui continuar sent la
concessionària d’aquest servei en aquesta zona del país, pugui garantir aquest quatrecents vint llocs de treball i que, per tant, sapiguem entre tots defensar-la per la trajectòria i
per la professionalitat que ha demostrat durant tants anys. Aquest és un tema que,
francament, nosaltres varem parlar amb els representants de la Plataforma Deixem de Ser
Invisibles, varem contrastar les seves informacions amb l’empresa. L’empresa ens
contesta, primer una cosa que és evident, que és que ells van guanyar aquest concurs de
manera legal perquè la seva oferta, no només econòmica sinó també tècnica era millor,
nosaltres no estem en la... vaja, en Josep Pera sí que és conseller comarcal, però nosaltres
en aquesta administració, jo particularment, no hi sóc i, per tant, he de confiar que aquest
va ser un concurs que efectivament, el va guanyar perquè mereixia guanyar-lo. També ens
expliquen que aquests vehicles el 14 de maig estaran els que s’usen per aquesta finalitat,
estaran adequadament pintats sembla que d’un color verd, perquè no hi hagi ni rastre de
què allò pugui semblar, en cap moment, que es va amb una ambulància, i ens donen unes
enquestes de satisfacció dels usuaris que sembla que són positives, a més a més de dirnos que han fet nou-cents cinquanta-nou serveis al mes de febrer i que només vuit han
estat en modalitat de transport compartit, sis dels quals demanat expressament per part
dels usuaris. Però nosaltres no volem entrar amb polèmiques ni amb la Marina ni amb la
gent que ve aquí, perquè ens posem en el seu lloc i entenem que, home, que si tu tens la
sensació de què et porten en ambulància i tu ets una persona que no et consideres que
estàs malalta, doncs la teva percepció pot ser la que ells ens han expressat avui aquí, i per
tant, estem d’acord en el que en el fons és la seva reclamació. I no sabem si aquest és un
tema que té solució o no. Nosaltres confiem que el Consell Comarcal, qui governa el
Consell Comarcal que és tots els grups que estem en aquest ple, llevat del Partit Popular,
sapiguem trobar una solució satisfactòria que garanteixi el dret de l’empresa a prestar un
servei d’acord amb un concurs que ha guanyat legalment, però també que millori la
percepció i que doni satisfacció amb un exercici d’empatia que crec que també l’empresa
ha de poder fer respecte els usuaris que en aquest moment tenen aquesta percepció de
què no se’ls està tractant com a ciutadans de primera que és el que jo crec que han vingut
a explicar-nos avui aquí. Per tant nosaltres donarem suport a la moció i esperem i desitgem
que l’ajuntament, que el seu govern, faci un esforç, si cal extraordinari, per facilitar que
empresa i administració, en aquest cas el Consell, arribin a un acord que sigui satisfactori
per tothom.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Senyor Serra.
SENYOR SERRA: Sí.... (algú aplaudeix)
SENYOR ALCALDE: Normalment ni s’aplaudeix ni es xiula (se sent una veu de fons). Molt
bé.
SENYOR SERRA: Bé, doncs, molt breument perquè ja s’ha dit molt. Jo crec que el fons
d’aquesta moció tal i com està presentada, que nosaltres votarem a favor, insta a negociar,
insta a que hi hagi negociacions que ja estan i que em consta que el Consell Comarcal la
setmana que ve les farà amb diferents plataformes d’afectats per aquest transport. Per tant,
crec que s’ha de continuar trobant la millor solució per tothom, tenint en compte, com s’ha
dit abans, que l’empresa que es va presentar —Ambulàncies La Pau— es va presentar per
guanyar el concurs aquest pel Barcelonès Nord i el va guanyar fent una baixa del 20% i, per
tant, el va guanyar, i és que el va guanyar, i això és el que em diuen a mi des del Consell
Comarcal. No és que el va guanyar perquè no se què el va guanyar, perquè l’empresa de
taxis que fins ara feia el servei d’alguna manera no va presentar cap millora i l’altre va fer
una millora i una baixa del 20% i per tant és que no podia no guanyar, m’explico? I el
mateix passa perquè es veu que també... bé, el mateix passa no ho sé perquè no sabem
qui es presentarà, però hi ha un altre concurs en marxa del mateix servei de transport
adaptat que fa l’Àrea Metropolitana per Barcelona i per L’Hospitalet que em sembla que
aquell és bastant més alt que aquest, per tant, aquest transport surt a concurs, fins ara
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sembla que es presentaven només taxis i per tan, com només es presentaven, sempre
guanyaven, i aquesta vegada s’ha presentat una empresa que, com s’ha dit abans, és de
Badalona, té més de quatre-cents treballadors, té problemes amb l’altre sector
d’ambulàncies perquè cada vegada té més retallades i per tant, ha optat per presentar-se i
per obrir nous camps i ha trobat aquest servei que abans segurament ni es presentava i per
tant, com que han fet una baixa l’han guanyat. Ara jo crec també que dins d’aquí, per
puntualitat, per servei, per millores i per tot això, és pel que s’ha d’acabar d’arribar a un
acord amb el Consell Comarcal perquè si no ho tinc mal entès, l’adjudicació del concurs era
per quatre anys, si no m’equivoco. Sembla ser que sortia per dos més dos, per tant, clar,
vostès han dit que això era del mes de desembre, portem tres mesos i per tant, em sembla
que del que es tracta és trobar la millor de les solucions perquè el servei sigui eficaç per
tothom i que no es perdi qualitat respecte el que es feia abans, per això s’ha de negociar i
s’ha de parlar, perquè també, d’alguna manera... clar, quan des d’una administració... jo
crec que vostès tenen raó en la seva manera de fer perquè hi ha un canvi respecte de la
manera a com s’estava fent, i per tant, és normal que digueu, escolta, volem fer-lo com ho
fèiem abans que estava millor, ara, també el Consell Comarcal suposo que en aquest cas i
també Ambulàncies La Pau, doncs és clar, tenen uns drets en aquest moment i per tant, el
que hem de mirar és que hi hagi un acord que sigui el millor per tothom i jo entenc que aquí
que l’Ajuntament de Badalona, però sobretot el Consell Comarcal, perquè això és per Santa
Coloma, Sant Adrià i Badalona, doncs puguin trobar la millor de les solucions per tothom i
entenc i tinc entès que això ja és així, que d’alguna manera hi ha negociacions i que hi ha la
voluntat, pel que jo he pogut parlar amb la gent que m’ha informat de com ha anat tot de la
part del Consell Comarcal, de que això és així, que hi ha una reunió a començaments
d’abril i suposo que després hi hauran més i per tant es tracta de mirar de trobar la millor de
les solucions perquè tothom estigui a gust i es trobi amb un bon servei, amb puntualitat i
sobretot que no perdi qualitat respecte al que tenia fins ara i, des d’aquest punt de vista
nosaltres recolzem la moció, doncs per això, perquè es trobi el punt d’equilibri i sobretot el
punt en el que, com deia abans, tothom trobi que el servei que fins ara tenia, no ha perdut
gens amb el nou servei.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. La regidora de Serveis Socials, la Sònia Egea.
SENYORA EGEA: Sí. Hola, bona tarda a tothom i bé, seguint amb la línia que s’estava
comentat, nosaltres ja vam tenir una reunió amb la Plataforma Deixem de Ser Invisibles,
hem parlat amb el Consell Comarcal i hem adreçat també una carta al president del Consell
Comarcal reclamant-li allò que la Plataforma diu, que és que el que volen és tenir el mateix
servei que han estat tenint tots els anys, des del 2005 que es va dignar el primer conveni
per aquest servei de taxi adaptat. Nosaltres, per la nostra banda, no tenim cap problema en
convocar la Comissió tècnica, tal i com estipula ja el propi conveni que està regulat que
aquesta Comissió es pot reunir una o dos vegades a l’any, però crec que s’hauria d’anar
més enllà, perquè, clar, els tres grups que estan a l’oposició formen l’equip de govern del
Consell Comarcal. Jo penso que hem de tenir una implicació, no només per part meva, com
a regidora de Serveis Socials, sinó que jo demano als grups municipals que s’impliquin i
que intentin que els seus grups que estan i que tenen poder de decisió en el Consell
Comarcal insisteixin en el tema i mirin de solucionar aquest conflicte, perquè és un conflicte
que no només afecta a Badalona, sinó que afecta a Santa Coloma i a Sant Adrià, i bé,
donar el suport a aquesta moció i endavant.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. No sé si fa falta un segon torn. Sí? Té dos minuts i mig.
SENYORA NIETO: Bé, vull que recordin que el primer que he comentat abans de començar
a parlar ha estat de què nosaltres no tenim res en contra de La Pau, trobem que és un
servei excel·lent, això ho he dit molt clar i el primer de tot. Aleshores ens estan parlant de
què, bé, ja parlarem, ja quedarem d’acord amb el Consell, els hi pintarem els cotxes de
color verd... ni que siguin vermells, ni que siguin roses.... és discriminatori. Vostès no
agafen un cotxe de color rosa o de color verd per anar a veure un fill, vostès agafen un taxi.
És que no s’ha entès la nostra posició, no s’ha entès en absolut. El Consell Comarcal està
en negociacions... quines negociacions? Fer que els cotxes estiguin més bonics, que
estiguin pintats, que siguin còmodes? No. Continuen sent discriminatoris. Entengui-ho,
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entengui-ho, si us plau, és molt discriminatori, és humiliant per nosaltres. No som unes
persones normals, ens estan tractant de marginats, no es tracta de canviar-li el color, es
tracta de què no és un servei acceptable, no ho és en absolut. Jo sento molt que La Pau
necessiti guanyar aquest concurs però pensin que també l’altra part també són treballadors,
també perden una quantitat de diners que han invertit en aquests taxis que és molt gran la
inversió que han de fer per portar unes persones com nosaltres al darrera i no es tracta de
quina és la competència de cadascú, es tracta de que no sigui discriminatori, sigui del color
que sigui. És que no entenc com això no els hi entra al cap. És discriminatori, sigui com
sigui el color. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Fa falta un segon torn?
SENYOR SAGUÉS: Molt curt. Només per dir que a la meva intervenció ja ni m’he referit al
cas de les Ambulàncies La Pau recollint el comentari que havia fet la senyora Nieto només
començar, que no estaven qüestionant el cas d’aquesta empresa, que no es posava en
dubte res i que en cap moment hi havia cap pretensió de deixar-la d’alguna manera en mal
lloc perquè fos criticada d’alguna forma. Res més lluny de la realitat i en la moció no se’n fa
referència ni en cap moment hi ha l’opinió, ni val la pena, penso jo, dedicar-hi més estona a
destacar els valors que pugui tenir aquesta empresa i l’interès que pugui haver per part de
ser una empresa badalonina doncs de què pugui continuar fent la seva feina i tirar endavant
durant molts anys i que els hi vagi molt bé. Això no es qüestiona. El que sí que està... el cas
que hi ha és el que ens expliquen les persones afectades que realment crec que queda
molt clar i que tampoc ens podem posar en el seu lloc per dir-lo d’una forma més
entenedora del que s’està dient. Per altra banda, estem parlant d’un concurs guanyat,
adjudicat i fer segur, amb tothom complint amb tots els procediments legals, per tant, s’ha
de veure com s’afronta aquesta situació que és prou complexa i veure quin resultat és el
millor que se’n pot treure a partir de tot el que sigui possible, a partir del moment en el que
estem i en la situació en la que estem. Dir-li només a la senyora Egea que en la meva
intervenció inicial que nosaltres ens posàvem al costat del que s’hagi de fet, vull dir que no
hi ha cap problema en treballar conjuntament per veure de trobar aquí la millor sortida que
es pugui trobar, el màxim que es pugui trobar a partir del que hi ha en aquests moments
sobre la taula.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Alguna paraula més? No? Doncs, anem a veure, jo per
tancar una mica dir que respectem la reclamació, respectem tot el funcionament i alhora el
que deia el senyor Sagués que es posen a disposició del govern per al que faci falta. A
veure, aquesta és una responsabilitat, és una competència, com s’ha dit per activa i per
passiva, del Consell Comarcal del Barcelonès. Al Consell Comarcal del Barcelonès està
governant Convergència i Unió, Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i Iniciativa per
Catalunya, per tant, el que haurien de fer, senyor Sagués, apart de fer aquests oferiments
que estan molt bé aquí, és agafar els seus companys de grup i forçar una solució...
SENYOR SAGUÉS: Això, ja està fet. Però és que aprovem una moció que diu que es
convoqui la Comissió....
SENYOR ALCALDE:... Però, deixi’m, deixi’m... jo l’he escoltat. Aleshores, nosaltres podem
fer les comissions que facin falta. Les podem fer, les hem fet i les farem. Podem fer els
pronunciaments que facin falta. S’està parlant amb el Consell Comarcal per activa i per
passiva. Si no s’ha parlat quinze vegades amb el Consell Comarcal no se n’ha parlat cap
d’aquest tema. Però al final, al final, després de totes les comissions i de totes les reunions
que fem a l’ajuntament, quin pren la decisió amb una línia o una altra és el Consell
Comarcal. I jo el que els hi estic dient és que vostès estan governant al Consell Comarcal
del Barcelonès i que, per tant, a part d’aquestes accions, doncs a qui haurien de pressionar
són als seus companys de Santa Coloma i de Sant Adrià que estan representats en el
govern del Consell Comarcal del Barcelonès, és que és senzill, no? Aleshores, això no treu
que els de Badalona fem el que faci falta, el que sigui convenient,però al final les
responsabilitats les tenen vostès en el Consell Comarcal i és el que és, no ho podem fer
d’una altra manera diferent. No obstant, jo crec que és positiu que votem a favor tots
plegats aquesta proposta i la part que li pertoca a l’ajuntament d’intentar pressionar per
trobar una solució satisfactòria la tindrem. Jo al fil del que apuntava la senyora Nieto, amb
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tot el respecte, agradarà més o agradarà menys el servei, i jo ho respecto i ho puc
compartir, però el fet d’utilitzar un transport de l’empresa La Pau no em sembla a mi que
sigui indigne, ni molt menys. El que es pot estar d’acord o no, es pot estar d’acord o no en
què no és el més adequat, però dir que és indigne... indigne no ha utilitzat... ha utilitzat una
paraula més o menys... perdó? humiliant, humiliant, tampoc no ho acabo de veure així,
tampoc no ho acabo de veure així. Però, no obstant, anem a treballar tots plegats per
intentar resoldre aquest conflicte que ja fa mesos que dura. Per tant, moltes gràcies. Queda
aprovada la moció amb l’acord de tothom.
Votació.
La moció precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
SENYOR ALCALDE: Passaríem a la següent paraula que és el senyor Marc Prat Duran en
representació de l’AMPA Escola Lola Anglada. Assumpte moció per tal que l’Escola Lola
Anglada es converteixi en un institut. Aquesta és una proposta que han presentat tots els
grups polítics, em sembla, oi que sí? I que ara el senyor secretari llegiria la part dispositiva i
després intervé vostè.
AP-2014/2844 Moció que presenten tots els grups municipals, a proposta de la
comunitat educativa de Lola Anglada i l'AV. Canyadó, perquè l'escola Lola Anglada
es converteixi en institut.
La nova escola Lola Anglada, després de múltiples endarreriments, finalment ha pogut ser
acabada. Allò ha permès que, per fi, s’acabi amb els maldecaps que per mestres, famílies i
sobretot nens i nenes, suposaven desenvolupar l’activitat docent en dos edificis.
Eren evidents les dificultats i la precarietat en les que es trobaven els diferents grups de
primària a l’antiga edificació.
Afortunadament, gràcies a la constància i el compromís de la Comunitat Educativa, les
Associacions de Veïns del districte 1 i la complicitat d’algunes forces polítiques, s’ha
aconseguit solucionar aquesta vella reivindicació.
Ara el problema es centra en aconseguir amb urgència la rehabilitació i transformació del
vell edifici en un nou equipament educatiu tal com es contempla al protocol signat entre
l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya per crear l’Institut Escola Lola Anglada.
Atès que la vella escola Lola Anglada va ésser inaugurada aviat farà vuitanta-quatre anys i
l’estat de conservació és clarament deficient.
Atès que des de sempre aquest vell edifici ha estat destinat a un ús educatiu.
Atès de les necessitats educatives derivades del increment actual de població de la zona.
Atès de la insuficient manca d’oferta d’ensenyament secundari en aquest territori.
Atès les molèsties i els problemes derivats del desplaçament dels nens i nenes a altres
barris de la ciutat per continuar els estudis obligatoris.
Atès que es va presentar al Parlament de Catalunya el 31 de gener de 2014, una proposta
de resolució en que s’instava al govern de la Generalitat a realitzar un estudi de necessitat i
viabilitat tècnica de convertir en un institut d’ensenyament secundari l’antic edifici de
l’escola Lola Anglada.
Els grups municipals proposen a l’Ajuntament en ple l’adopció dels següents acords:
ACORDS.
Primer.- Instar al govern de la Generalitat a que és dissenyi i elabori un projecte de
rehabilitació durant l’any 2015 a partir del corresponent estudi demogràfic de necessitats de
la zona.
Segon.- Que el nou edifici sigui destinat a l’ensenyament secundari adscrit a les dues
escoles de la zona 6 del mapa d’escolarització.
Tercer.- Que les obres de rehabilitació es realitzin durant l’any 2016.
Quart.- Que el nou centre pugui iniciar la seva activitat a l’inici del curs 2016-2017.
Cinquè.- Transmetre la present moció a tots els sectors representats al CEM, a la
Comunitat Educativa de l’escola Lola Anglada, a la coordinadora d’Associacions de Veïns
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del Districte 1, als Grups Polítics del Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Endavant.
AP-2014/2853 PARAULA Senyor Marc Prat Durán / Núria Aparicio, en rep. de l'AMPA
Escola Lola Anglada. Assumpte: Moció perquè l'escola Lola Anglada es converteixi
en institut.
SENYOR PRAT: Bona tarda, alcalde, regidores, regidors. Aprofitant la moció conjunta que
presenten tots el grups...
SENYOR ALCALDE: Perdó un segon que hi ha una petita modificació...
SENYOR FERNANDEZ: Sí. Abans de què faci la intervenció el representant de l’AMPA,
amb l’acord de tots els grups polítics, de la comunitat educativa i de l’Associació de Veïns
volíem incorporar quatre punts a la moció a proposta del govern i que tothom hi està
d’acord i que, si de cas, el secretari podria llegir.
Esmena “in voce” presentada per tots els grups municipals.
Esmena “in voce” presentada per tots els grups municipals consistent en incorporar dos
atesos a la part dispositiva de la moció, els redactats són els següent:
“Atès que en data 24 de novembre de 2010 es va signar un acord entre la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Badalona de planificació i creació de places d’educació
secundària obligatòria i d’estudis postobligatoris a la ciutat.
Atès que el protocol signat per la Generalitat i l’Ajuntament amb data 24 de novembre de
2010 fixa el full de ruta i les fases per la tramitació de les noves construccions d’educació
secundària.”
Així mateix, modificar els acords primer i tercer de la part expositiva amb els textos
següents:
“Primer.- Instar a la Generalitat al compliment dels acords del protocol de 24 de novembre
de 2010 pel que fa referència a la planificació dels estudis secundaris i d’estudis
postobligatoris a la ciutat.”
Tercer.- Instar a la Generalitat que projecti una rehabilitació integral de l’edifici antic del
Lola Anglada i adaptar-lo a les necessitats de l’educació secundària i que introdueixi una
dotació pressupostària al proper pressupost de la Generalitat de Catalunya de l’any 2015.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Ara sí.
SENYOR PRAT: Bé, torno a començar, doncs. Bona tarda, alcalde, regidores i regidors.
Aprofitant la moció conjunta que presenteu tots el grups municipals que tracta de la
conversió de l’edifici de l’antiga escola Lola Anglada en un institut de secundària, nosaltres,
l’AMPA i la comunitat educativa de la qual formem part, volem expressar la nostra opinió.
Ens agradaria començant recordant el perquè ara aquest edifici està buit i els alumnes de
l’escola estan en un nou edifici a l’altra banda de la riera Canyadó dins el parc de Ca
l’Arnús. La construcció de la nova escola Lola Anglada no és un tema oportunista ni molt
menys recent. Un edifici de vuitanta-quatre anys, la rehabilitació del qual se’n parla des de
fa molt de temps però que no s’hi ha fet res perquè la intervenció havia de ser del tot
integral. Al 2008 comença a prendre forma la construcció d’una nova escola al parc de Ca
l’Arnús que després de diverses modificacions i diverses reunions, totes elles
documentades, ha acabat sent una escola de dues línies on a hores d’ara ja hi tenim a tots
els alumnes, amb alguna dificultat però ja estem tots allà. La idea del nou edifici del Lola
Anglada neix de la necessitat de poder fer la reforma de l’edifici antic que amb el pas del
temps i els estudis de les necessitats escolars, finalment es planteja com a institut-escola,
ubicant l’institut a l’edifici antic. Nosaltres creiem que aquest projecte és del tot necessari,
d’això no en tenim cap mena de dubte. Primer, perquè la necessitat d’escolars de places de
secundària a Badalona van en augment. D’això, segur que el Departament d’Estadística us
ha aportat les dades necessàries. Entre les dues escoles públiques de la Zona VI, el Lola
Anglada i l’Artur Martorell, a partir dels alumnes que actualment cursen cinquè de primària
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hi ha tres línies. Aleshores una bona manera de solucionar el problema és rehabilitar i
adaptar aquest edifici per oferir aquestes places tant necessàries. El bloc de pisos de
l’antiga caserna s’ha omplert de famílies amb fills en edat escolar, el solar del Cristall
s’urbanitzarà i farà que augmenti la demanda de places escolars a tota la zona. Els instituts
que tenim adscrits són l’Institut Albèniz i el Pompeu Fabra, tots dos queden per sobre la
barrera de l’autopista que parteix la nostra ciutat en dos, als quals no hi ha cap transport
públic que, tot i les reiterades demandes, tinguin un recorregut que acosti als alumnes fins a
les instal·lacions. És per això que ara és el moment de crear un institut en aquesta zona i
vostès tenen l’obligació d’oferir aquestes places públiques. Segon, perquè tot i que
l’antiguitat de l’edifici i l’arquitectura que l’han fet esdevenir un edifici històric catalogat
dificulti el projecte de rehabilitació, és aquest també el motiu pel qual ha de ser conservat i
quina millor manera de fer-ho que mantenir-lo com a equipament educatiu, tal i com va ser
concebut des dels seus inicis. Tots sabem que si es deixa un edifici buit durant alguns anys,
sense mantenir-lo ni fer-li cap actuació, el deteriorament és cada cop més gran i s’accelera i
es converteix el cost econòmic del projecte encara molt més elevat. En aquest punt,
senyors regidors i regidores, és la vostra responsabilitat que això no passi i que tot aquest
procés s’iniciï ara mateix. Per concloure volem que la moció que avui presenten tots els
grups municipals serveixi, al nostre parer, per diverses coses: per posar en valor l’Escola
Lola Anglada, tot el procés que ha portat la construcció de la nova escola i la conseqüència
de la necessitat de tenir un institut a la zona per ratificar les necessitats educatives de la
zona que ja es van detectar al Consell Escolar del període 2007-2011 i van culminar amb la
signatura entre l’Ajuntament i la Generalitat del protocol de secundària i d’estudis postobligatoris a la ciutat, en data 24 de novembre de 2010, per implicar a tots els grups polítics
en defensa i lluita per al nou institut, i voldríem afegir també que no ens agrada massa la
data que la moció proposa per començar el nou institut, ja que és en el curs escolar 20152016 quan els alumnes de les tres línies escolars que estan pujant el necessitaran, però
que ho acceptem si això comporta una major força per defensar el projecte. Així mateix,
reclamem en paral·lel l’aprovació de la moció als següents punts: que el govern de la ciutat
porti a la propera taula mixta de planificació la present moció; que la defensi en tots els
seus termes; i que es doni compta a la comunitat educativa del Lola Anglada i al Consell
Escolar Municipal de les seves gestions; que el partit que està al govern de la Generalitat
defensi aquesta moció i els seus termes davant la Conselleria d’Ensenyament i que doni
compta a la Comunitat Educativa del Lola Anglada i al Consell Escolar Municipal de totes
les seves gestions; i per últim que la resta de grups defensin aquesta moció al si dels seus
grups parlamentaris, de tal forma que el nou institut per a la Zona educativa VI de Badalona
sigui una prioritat per a tots ells, per a tots vostès. Això esperem de tots vostès. Moltíssimes
gràcies i molt agraït.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies. Jo crec que la moció la compartim com ha quedat clar
tots. Em sembla que no faria falta cap intervenció, tots anem amb la mateixa línia. Hem
presentar esmenes. No sé, si hi ha algú que vol intervenir que intervingui, però em sembla
que és unànime, per tant la compartim tots plegats si...
SENYOR SAGUÉS: Senyor alcalde, si, un minut...
SENYOR ALCALDE: D’acord. Endavant.
SENYOR SAGUÉS: Crec que l’exposició que ens han fet per part de l’AMPA és molt clara i
molt concisa i el nostre grup municipal estem absolutament d’acord. Està molt bé que ho
puguem presentar per unanimitat, l’única cosa a insistir és que hem de fer que aquesta
moció es converteixi en una realitat com reclamem sempre que es porta una moció a
aprovació a aquest ple. Que està molt bé, aprovem, tothom es posiciona d’una manera o
d’una altra, però després el que ens cal és que garantim que realment això es porti a terme.
Jo penso que les incorporacions que s’han fet in voce per part del regidor d’Educació que ja
havíem parlat prèviament doncs acaben de donar-li a aquesta moció la força que no tenia
abans d’incorporar-hi això. A partir d’aquí nosaltres ens en sentim representats amb
aquesta moció, coincidim amb el que comenta també el representant de la comunitat
educativa, però bé, si es tracta de què la puguem aprovar per unanimitat doncs posem això
per davant d’altres coses i la votem i la defensarem on calgui.
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SENYOR ALCALDE: Molt bé. Senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Sí. Una intervenció molt ràpida. Jo crec que és d’agrair que la
intervenció del senyor Prat en nom de la comunitat educativa del Lola Anglada hagi estat
feta amb termes pragmàtics, positius, ferms i d’idees clares en que ha estat exposat.
Nosaltres recollim tot el conjunt de la seva intervenció, ens la fem nostra. És el nostre
compromís i crec que aquesta és una moció millor de la que s’havia presentat al principi
perquè malgrat potser que algú pensi, clar, ens hagués agradat que fos demà. Crec que per
tal que això fos un èxit i perquè ho puguem aconseguir entre tots, ens cal ser pragmàtics i
ens cal fer les coses una darrera l’altra i els projectes que es puguin haver encarregats pel
2014 ja estan encarregats i començar fent una moció demanant que es redacti un projecte
que sabem que no es podrà redactar al 2014 em sembla que es millor per tots que ho
convertim en una moció que tècnicament pugui ser viable que sigui perfectament
traslladable en forma de proposta de resolució perquè la Comissió d’Educació del
parlament de Catalunya la pugui també avalar, però que més enllà d’això que la pugui
avalar l’actual govern de la Generalitat i el futur govern de la Generalitat si és que els
ciutadans decideixin que en sigui un altre, però en tot cas, en aquesta qüestió educativa i
en aquesta proposta que l’antiga escola Lola Anglada es converteixi en un institut nosaltres
estem compromesos, empenyerem, donarem les explicacions que faci falta, però crec que
poden estar segurs la comunitat educativa, el conjunt de les forces polítiques de Badalona i
el seu Ajuntament actual de què tot el que estigui a la nostra mà ho farem per fer-lo
possible.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Senyor Aniceto.
SENYOR RAMIREZ: Si. Bona tarda senyor alcalde, regidors, ciutadans. Bé, el nostre grup
municipal ja va presentar durant el mes de juny del 2013 quatre propostes de resolució al
Parlament de Catalunya a través també del nostre grup parlamentari, en la qual es
defensaven quatre escoles d’aquesta ciutat. Dos que estaven en construcció que
afortunadament ja s’han acabat, que són el Lola Anglada per una banda i per l’altra banda,
l’escola Bufalà II, i dintre la proposta de resolució que va defensar el nostre grup
parlamentari ja es va insistir en què era absolutament necessari desenvolupar un pla
estratègic, un pla en aquest sentit de tirar cap a endavant l’institut-escola que
afortunadament es va signar també amb el protocol de l’any 2010. Agrair que s’ha
incorporat in voce, doncs, aquests quatre punts que parlen del protocol del 2010 que es va
treballar durant més d’un any amb la comunitat educativa de tota Badalona i amb el Consell
Escolar Municipal i què per primera vegada se li ha donat importància a aquest acord
protocol·lari a què es va arribar per part de l’ajuntament que governava en aquell moment a
la Generalitat de Catalunya, que fins ara no havíem notat aquest suport dins d’aquest
Ajuntament. També per part del nostre grup creiem convenient destacar que el problema de
la secundària a Badalona no només es centra a l’Escola Lola Anglada, que té tot el nostre
suport, com així hem manifestat amb aquesta moció que es presenta, sinó que tenim
dificultats greus i que ja estaven contemplades en el protocol de l’any 2010. I és per això
perquè demanem formalment la convocatòria del Consell Escolar Municipal, de la qual el
president del Consell que és el senyor alcalde, té la potestat de convocar-lo directament, o
sinó, doncs intentarem aconseguir una quarta part dels representants per aquesta
convocatòria i que sigui un tema exclusivament per parlar de l’educació secundària i de les
necessitats d’aquesta educació secundària a Badalona. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. El regidor Juan Fernández.
SENYOR FERNANDEZ: Sí, gràcies alcalde. Hi ha una part positiva d’estar parlant d’això i
és que per fi tenim una escola nova del Lola Anglada al parc de Ca l’Arnús, per tant, hi ha
una part positiva de tot això i hi ha una segona part que és la reivindicació, una reivindicació
en la que jo crec que estem tots d’acord, que és un bon símptoma de què estem al costat
de la comunitat educativa i de les entitats veïnals de la zona, i què és una reivindicació justa
i sobretot necessària perquè és evident que d’aquí uns cursos, dos o tres cursos, a
Badalona tindrem problemes per absorbir tota la demanda de places de secundària i és per
això que la Generalitat, en aquest cas, s’ha de posar les piles i ha de prendre accions
concretes per poder absorbir aquesta demanda que es produirà d’aquí uns anys. I és per
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això que no podem deixar, com a ciutat també, que aquest edifici, un edifici històric de més
de vuitanta-quatre anys es degradi amb el pas dels anys i deixem passar l’oportunitat de fer
un institut en aquesta zona, la zona del centre, que crec que és molt necessari i per tant,
amb l’acord de tots els grups, la petició que ha fet l’AMPA de què aquesta reivindicació es
porti a la taula de planificació ja s’ha fet. Portem molts mesos en aquestes taules mixtes de
planificació portant la reivindicació de què el Lola Anglada en el futur es converteixi en
institut i això ja s’ha fet i, per tant, es continuarà fent fins que no es faci realitat aquest
institut al Lola Anglada. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, moltes gràcies. Jo crec que no fa falta un segon torn. Queda
clar el posicionament i el compromís de tots plegats i esperem que aquesta demanda acabi
convertint-se en una realitat el més aviat possible.
Votació de l’esmena “in voce presentada per tots els grups.
L’esmena “in voce” presentada a la moció s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
Un cop aprovada l’esmena, la moció va ser aprovada amb el redactat següent:
“La nova escola Lola Anglada, després de múltiples endarreriments, finalment ha pogut ser
acabada. Allò ha permès que, per fi, s’acabi amb els maldecaps que per mestres, famílies i
sobretot nens i nenes, suposaven desenvolupar l’activitat docent en dos edificis.
Eren evidents les dificultats i la precarietat en les que es trobaven els diferents grups de
primària a l’antiga edificació.
Afortunadament, gràcies a la constància i el compromís de la Comunitat Educativa, les
Associacions de Veïns del districte 1 i la complicitat d’algunes forces polítiques, s’ha
aconseguit solucionar aquesta vella reivindicació.
Ara el problema es centra en aconseguir amb urgència la rehabilitació i transformació del
vell edifici en un nou equipament educatiu tal com es contempla al protocol signat entre
l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya per crear l’Institut Escola Lola Anglada.
Atès que la vella escola Lola Anglada va ésser inaugurada aviat farà vuitanta-quatre anys i
l’estat de conservació és clarament deficient.
Atès que des de sempre aquest vell edifici ha estat destinat a un ús educatiu.
Atès de les necessitats educatives derivades del increment actual de població de la zona.
Atès de la insuficient manca d’oferta d’ensenyament secundari en aquest territori.
Atès les molèsties i els problemes derivats del desplaçament dels nens i nenes a altres
barris de la ciutat per continuar els estudis obligatoris.
Atès que es va presentar al Parlament de Catalunya el 31 de gener de 2014, una proposta
de resolució en que s’instava al govern de la Generalitat a realitzar un estudi de necessitat i
viabilitat tècnica de convertir en un institut d’ensenyament secundari l’antic edifici de
l’escola Lola Anglada.
Atès que en data 24 de novembre de 2010 es va signar un acord entre la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Badalona de planificació i creació de places d’educació
secundària obligatòria i d’estudis postobligatoris a la ciutat.
Atès que el protocol signat per la Generalitat i l’Ajuntament amb data 24 de novembre de
2010 fixa el full de ruta i les fases per la tramitació de les noves construccions d’educació
secundària.
Els grups municipals proposen a l’Ajuntament en ple l’adopció dels següents acords:
ACORDS.
Primer.- Instar a la Generalitat el compliment dels acords del protocol de 24 de novembre
de 2010 pel que fa referència a la planificació dels estudis secundaris i d’estudis
postobligatoris a la ciutat.
Segon.- Que el nou edifici sigui destinat a l’ensenyament secundari adscrit a les dues
escoles de la zona 6 del mapa d’escolarització.
Tercer.- Instar a la Generalitat que projecti una rehabilitació integral de l’edifici antic del
Lola Anglada i adaptar-lo a les necessitats de l’educació secundària i que introdueixi una
dotació pressupostària al proper pressupost de la Generalitat de Catalunya de l’any 2015.
Quart.- Que el nou centre pugui iniciar la seva activitat a l’inici del curs 2016-2017.
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Cinquè.- Transmetre la present moció a tots els sectors representats al CEM, a la
Comunitat Educativa de l’escola Lola Anglada, a la coordinadora d’Associacions de Veïns
del Districte 1, als Grups Polítics del Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat.
Votació de la moció amb l’esmena incorporada.
La moció prèvia incorporació de l’esmena va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 27.
SENYOR ALCALDE: Per tant, queda aprovada per unanimitat. S’haurien acabat les
paraules relacionades, totes les paraules, i aleshores ens quedaria una última moció que fa
referència... que presenta el grup socialista per garantir el compliment de les decisions
democràtiques adoptades al ple. Llegim la part dispositiva.
16 Mocions dels grups municipals.
AP-2014/2840 Moció que presenta el grup municipal del PSC, per garantir el
compliment de les decisions democràticament adoptades pel Ple.
Atesos els successius incompliments, de l'Alcalde i del Govern Municipal, dels acords
presos pel Ple, incomplint reiteradament l’obligació de respecte a les decisions
democràticament adoptades en aquest Consistori.
Atès que aquesta actitud entra en contradicció amb el gran interès que ha demostrat el
Partit Popular de Catalunya en exigir el compliment de les decisions adoptades pels plens
en diferents ajuntaments on el govern resta en minoria, com és el cas de Badalona.
Atès que aquest interès s’ha fet palès amb la presentació de mocions exigint als governs
municipals en minoria el respecte a les decisions democràticament adoptades per la
majoria del Ple.
Seguint l’exemple de la moció presentada el passat 27 de gener al Consell Plenari de
l'Ajuntament de Barcelona per Alberto Fernández Díaz, en la seva qualitat de RegidorPresident del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya i on demanava l’aprovació del
següent acord:
"Instar al Govern Municipal a executar els acords adoptats a les Comissions i el Plenari del
Consell Municipal, fins i tot aquells en què el grup municipal de CiU ha estat en desacord, i
especialment els que afecten a la lluita contra la crisi, la creació d’ocupació, el reforç de les
polítiques socials a les persones, la seguretat i la cohesió als barris."
El Grup Municipal Socialista proposa l’aprovació del següent
ACORD
Instar al Govern Municipal a executar els acords adoptats a Ple Municipal, fins i tot aquells
en què el grup municipal del PP ha estat en desacord, i especialment els que afecten a la
socialització de llibres de text, les polítiques de joventut, d’habitatge i les polítiques actives
d’ocupació.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. El senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Sí, bona nit a tothom altra vegada. Aquesta és la última moció
d’aquest ple, però com diu la dita “perquè sigui l’última, no és la menys important”, sinó que
és una moció que ha de portar en cascada el resultat d’altres mocions aprovades en aquest
ple al llarg d’aquest mandat. Hem discutit moltes vegades en aquest Ple la incapacitat del
govern o la no voluntat del govern de complir els acords que en les mocions aprova el ple.
És un govern que està en minoria. És veritat que la llei no els obliga amb el tema de les
mocions, sinó que és una acció voluntària, és una acció política i d’aquesta acció política,
en aquesta voluntat dons hi ha hagut poca. És un tema que nosaltres, durant temps, tota la
resta de l’oposició hem estant buscant quina era la solució per poder aconseguir que el
govern en minoria fes allò que la majoria dels regidors aquí presents decidim, de vegades,
en contra de la voluntat d’aquest govern en minoria. I vet aquí que hem trobat la solució. I la
solució és una intervenció del senyor Alberto Fernández Díaz en l’Ajuntament de
Barcelona. És una personalitat del PP i permeti’m llegir exactament el que va dir i podrem
comparar amb la proposició que avui portem. El senyor Fernández Díaz diu: “Instar al
govern municipal a executar els acords adoptats a les comissions i al plenari del consell
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municipal, fins i tot aquelles en què el grup municipal de Convergència ha estat en
desacord, i especialment, els que afecten a la lluita contra la crisi, la creació d’ocupació, el
reforç de les polítiques socials de les persones, la seguretat i la cohesió al barris”. A veure,
em seria molt difícil d’entendre que allò que el senyor Fernández Díaz diu a l’Ajuntament de
Barcelona, i sent un dels dirigents del seu partit, vostès aquí no ho complirien perquè seria
una acció, jo diria de cinisme polític i no crec que vostès estiguin en aquesta línia. Jo crec
que, possiblement, vostès no sabien aquesta intervenció del senyor Fernández DÍaz, jo els
hi porto, els hi recordo i confio en què vostès aplicaran la resolució de tots els acords
d’aquest plenari, tant en temes de llibres, en temes de beques menjadors, en temes de
joventut i en temes de portar el pressupost i les modificacions pressupostàries a aquest ple,
per tant, senyor Riera, crec que se li acumularà la feina perquè al proper ple haurà de
portar modificacions pressupostàries relacionades amb els llibres, relacionades amb
joventut i relacionades amb altres temes, perquè no em puc creure que demà el senyor
Fernández Díaz doncs sàpiga que el senyor Garcia Albiol ha desobeït una de les voluntats
d’un dels líders del PP a Catalunya. Per tant, confio, crec que és una de les mocions més
fàcils de defensar en aquest ple, perquè amb tota seguretat serà aprovada per majoria de
tothom i a més a més, resoldrà els conflictes i resoldrà els temes que tenim pendents a
totes les mocions presentades des de principi de mandat. Confio que la seva intervenció
sigui favorable al senyor Fernández Díaz sinó demà al matí doncs el trucaré i li diré.
SENYOR ALCALDE: El senyor Fernández Díaz no encerta sempre tampoc, encerta
normalment, normalment però no... però segur que li interessarà saber que el partit dels
Socialistes l’ha agafat com a exemple.
SENYOR SERRANO: Li recordo que l’estan gravant, eh?
SENYOR ALCALDE: Sí, sí. I jo he dit que no encerta sempre, normalment. No hi he entrat
al detall. Després ja contestarem. Alguna paraula per part de la resta dels grups, no?
SENYOR SAGUÉS: Només esperar que s’aprovi i que es compleixi i amb això ja ens
donaríem per satisfets.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Tindria la paraula la segona tinent d’alcalde, la senyora
Hervàs.
SENYORA HERVÀS: Gràcies alcalde. Anem a veure, senyor Serrano, d’una manera breu li
voldria contestar la seva moció. I és que li voldria fer un parell de consideracions. Una és
que aquest govern té un respecte ferm i estricte dels acords que emanen d’aquest saló de
plens, però també crec que val la pena recordar-li que els ajuntaments, les corporacions
locals estem subjectes o responem al principi de competència i estic absolutament segura
que vostè aquesta qüestió li sona, i per tant, aquesta no és una qüestió jeràrquica de qui
pot per sobre de qui, sinó que és una qüestió de competències, el ple en té unes, l’alcalde
en té unes altres i, per tant, cap òrgan pot envair les competències d’un altre, i vostè això
ho sap perfectament perquè han estat governant aquest Ajuntament durant molts anys i és
curiós que ara hagin patit un oblit. Vostè sap que aquesta no és una situació nova i que en
els darrers vint-i-nou o trenta anys ens regim tots, hi ha unes regles del joc que estan en la
Llei de bases de règim local i per tant, aquestes normes eren d’aplicació quan vostè
governava i quan governa el partit popular a la ciutat de Badalona. Per tant, una cosa són
les mocions, o la majoria de mocions que poden ser una declaració de voluntats o
d’intencions i una altra cosa són aquelles coses que es puguin materialitzar o que es puguin
arribar a materialitzar-se amb un expedient administratiu. Per tant, jo crec que hem de filar
tots molt prim, hem de complir, com no pot ser d’una altra manera la legalitat i en definitiva,
aquest govern, senyor Serrano, respecta els acords que es prenen en aquest plenari, com
no pot ser d’una altra manera perquè a més a més no és una opció, sinó que és una
convicció democràtica, i el que no poden vostès pretendre és que aquest govern executi
acords en els quals vostès no tenen competència i com que vostè a fet referència a
l’Ajuntament de Barcelona, jo com a anècdota també li diré que també hem buscat i també
no massa lluny d’aquí, fa uns tres anys, aproximadament, o quatre, quan encara estava
governant l’alcalde Hereu la ciutat de Barcelona i llavors, en aquell cas el cap de l’oposició,
el senyor Trias, els hi reclamava la mateixa qüestió que vostè diu ara en aquesta moció, el
seu primer tinent d’alcalde, el primer tinent d’alcalde del PSC a l’Ajuntament de Barcelona
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deia que “el govern sempre ha estat escrupolós amb el compliment de la llei en funció de
l’actual ordenament jurídic”, és a dir, en funció de les responsabilitats i les competències
que li corresponen, tant al plenari, com aquelles que li corresponen exclusivament a
l’alcalde. Res mes.
SENYOR ALCALDE: Bé, posats a fer referències a l’Ajuntament de Barcelona, ho han fet
vostès, vostès ho han fet del PP, la meva companya li ho ha fet del Socialistes de
Barcelona i si ens centréssim aquí seria fantàstic. Jo crec que queda... fa falta una altra
intervenció? Doncs vinga, endavant.
SENYOR SERRANO: Només era per manifestar la meva sorpresa perquè no m’esperava
que el PP la votaria en contra. M’ha deixat vostè bocabadat, pensava que s’afegiria a una
moció del senyor Fernández Díaz. Miri, em sembla que si vol parlar de Badalona em
sembla que vostè senyor Garcia Albiol té una alguna cosa a veure, té rellevància amb el
seu partit respecte a allò que és política municipal i, per tant, estic convençut de què el
senyor Fernández Díaz va intervenir amb el seu beneplàcit, ja que vostè és un dels dirigent
que porta la política municipal del seu partit, no crec que fos capaç el senyor Alberto
Fernández Díaz d’intervenir sobre temes que no tingués autorització d’aquell que
pertoqués. Nosaltres insistim, ara més enllà de la ironia, amb aquest ple vostès estan en
minoria, vostè em pot parlar de trenta anys, però nosaltres hem perdut molt poques
mocions, pot ser una o dues per legislatura, hem estat en majoria i per tant, les mocions
que el govern no considerava convenients quedaven rebutjades, no com a no executades.
Vostès estan en minoria i més enllà del que digui la legislació estem en el mateix debat que
abans al pressupost, hi ha o no hi ha la voluntat política. Quan vostès perden un debat
polític, quan vostès escolten i perden i saben quina és la voluntat de setze regidors
d’aquest ple, jo crec que per evitar que la ciutadania, insisteixo en la paraula i prengui-se-la
en el sentit més laic possible, perquè la ciutadania no entengui que aquí el que estem fent
és una “pamplina” i que hi ha cinisme polític, jo crec que quan vostès perden una votació
haurien d’executar la voluntat de la majoria.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, moltes gràcies. Molt, molt breu. Com aclariment, eh? Jo no
porto la política municipal del PP a Catalunya, la vaig portar en el seu dia, però ara sóc el
responsable de la política d’immigració del PP a Catalunya.
SENYOR SERRANO: Em torna a donar una altra sorpresa.
SENYOR ALCALDE: Per si no ho sabien, els hi dic.
SENYOR SERRANO: No m’imaginava...
SENYOR ALCALDE: Jo sóc el vicesecretari amb responsabilitats en immigració.
SENYOR SERRANO: No m’imaginava... d’aquí la seva relació amb les cases regionals
d’orient mitjà.
SENYOR ALCALDE: Jo li aclareixo, eh? Jo li aclareixo. Aleshores, aclarida aquesta
qüestió. Miri, jo li vaig a posar tant sols un exemple... home no, d’això riuen... no aniré tant
desencertat quan sóc el responsable d’immigració del meu partit. Les propostes que fem
son seran tan equivocades. No miri, ara en serio, en el ple del mes passat, aquí es va
aprovar una moció amb tots els grups a favor i amb l’únic vot en contra del grup del govern
i, per tant, vam perdre la votació, nosaltres vam votar en contra però vostès van guanyar,
que feia referència a que l’Ajuntament de Badalona s’adherís al recurs d’inconstitucionalitat
en contra de la reforma local del govern central. Nosaltres van perdre la votació. Al cap de
quatre dies o cinc, senyor secretari, jo estava davant el notari firmant el document perquè
era la meva obligació, i per tant, molt a pesar nostre, l’Ajuntament de Badalona s’ha afegit a
un recurs on el PP va votar en contra, i com que era d’obligat compliment es va fer sense
cap tipus de problema en menys d’una setmana i s’ha tramitat. Que li vull dir? Que des del
govern estem intentant sempre complir al màxim de manera escrupolosa la legalitat. Que
en ple es fan declaracions polítiques i que moltes o algunes d’aquestes declaracions
polítiques no es poden dur a terme al cent per cent, sinó amb una part, o es fan complir, vull
dir, això aquí hem viscut exemples. S’està produint a l’ajuntament de Barcelona governat
per CIU, es produïa quan governava a l’ajuntament de Barcelona el Partit Socialista... o
sigui, quan hi ha un govern en minoria això passa. Això els hi passava a vostès a Barcelona
a l’anterior legislatura i ara li passa a Convergència i ens passa a nosaltres aquí i passa a
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molts altres municipis important. Però l’important és no desviar-se de la legalitat vigent i els
acords polítics, si són possibles, tirar-los endavant, però també governar amb les
limitacions econòmiques que nosaltres tenim en aquests moments ens condiciona moltes
accions que aquí es demanen de forma legítima, però perdoni l’expressió, en alguns casos
alegrement, però després a la pràctica és impossible. Per tant, entenc que aquesta moció
vostès la voten a favor, Iniciativa per Catalunya, que fa?
SENYOR SAGUÉS: A favor.
SENYOR ALCALDE: A favor. Convergència i Unió?
SENYOR FALCÓ: A favor.
SENYOR ALCALDE: També, bé. Ui, li direm a en Xavier Trias. Posats a dir, ells avisaran al
senyor Fernández Díaz i jo avisaré al senyor Xavier Trias. Abstenció del regidor no adscrit i
el vot en contra del govern.
Votació.
La moció precedent s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 16, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa,
Vots en contra: 10, del grup municipal del Partit Popular.
Abstencions: 1, del regidor no adscrit.
17 Precs i preguntes.
SENYOR ALCALDE: Hauríem acabat les mocions, algun prec, alguna pregunta? Senyora
Rius.
SENYORA RIUS: Bé, bona nit a tothom. Jo volia fer un prec a l’alcalde, no se si li sona la
finca del carrer Rector, 84, però des de mitjan de juliol a petició de l’associació de veïns de
Coll i Pujol estem demanant que l’Ajuntament faci alguna actuació en una casa que està
causant moltes molèsties als veïns. És una casa en la qual es va mirar la propietat, no està
identificat el propietari, però s’ha demanat repetides vegades que es faci alguna actuació.
Concretament el regidor de Via Pública s’hi va comprometre, al setembre, a fer alguna
actuació de neteja i després d’insistir vàries vegades i que membres de l’associació de
veïns van demanar que si no es feia res demanarien paraula al Ple. El regidor va dir que
actuaria, s’hi va comprometre i finalment al gener va intentar anar a netejar i la resposta
que ens va donar, és, o és que això no és un solar, és una casa, quan des del
començament en els primers correus se’ls havia dit que allò era una casa, que estava
tapiada, s’hi van adjuntar fotografies i realment els veïns s’ho van agafar com una burla. És
a dir, portaven sis mesos en els quals se’ls havien anat donant llargues i no s’ha fet res. Ara
en aquests moments l’associació de veïns ha demanat hora amb l’alcalde i jo el que li
demano, és, portem vuit mesos en els quals els veïns se’ns estan queixant d’això i sisplau
doni’ls hora ara, rebi’ls i facin alguna cosa perquè ja porten molt de temps aguantant
aquesta situació. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: D’acord, jo no li puc parlar d’un tema que desconec, desconec el
tema, però sí que m’ha fet un senyal el regidor de Via Pública que ho coneix, i per tant, a
veure si pot aclarir alguna qüestió.
SENYOR GRÀCIA: Bé, tenim una finca que pensàvem que era una finca municipal, al fer la
consulta a Plànol de la Ciutat ens varem adonar que no era una finca municipal i alhora
d’entrar els serveis jurídics ens varen recomanar que al ser una finca privada, que abans
havíem d’iniciar un expedient administratiu abans d’entrar en una finca, en una casa
privada, que a més està tapiada i que s’ha de derruir el tapiat, els murs que impedeixen
l’accés i estem en aquest procés. Entenem, en tot cas el malestar dels veïns, però a
vegades des de l’administració pública i més tenint en compte que és una finca privada,
doncs l’accés no és el fàcil que ens agradaria i estem en aquest procés, per poder-hi entrar
i netejar aquest espai que està causant molèsties als veïns de l’entorn.
SENYOR ALCALDE: Ara li dono la paraula, però jo pel que diu el regidor, jo si que li faig
una reflexió. Evidentment que els veïns això no els preocupa, viuen una situació pel que
m’estan dient insostenible, inadmissible i volen una resposta, però també no oblidem una
cosa, i és que en aquests moments les garanties jurídiques que tenen els propietaris dels
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solars, respecte a l’administració i respecte a la propietat, alerta, perquè en aquest
Ajuntament d’anteriors legislatures tenim algun precedent que s’ha volgut actuar amb
situacions de l’anterior legislatura en situacions que s’entenia que s’estava envaint un espai
privat, un àmbit privat i s’ha acabat en el jutjat, estic parlant de l’anterior legislatura i s’ha
acabat en els jutjats. Per tant, cal tenir molta cura perquè en aquest tema els jutges estan
molt a sobre, alerta.
SENYORA RIUS: Jo si em permet contestar, l’únic que li diré és que tot això ho tenim
claríssim i precisament des de la regidoria ja es va fer la consulta a Patrimoni i des del
primer mail que varem enviar el mes de juliol, ja varem advertir que aquesta finca no era
municipal. Per tant, això es s’havia des del començament, no havíem d’esperar al gener a
començar aquest procediment, d’això és del què ens estem queixant. Per tant, el que estem
demanant és donar-li la màxima celeritat possible.
SENYOR ALCALDE: Estaríem d’acord i mirarem d’accelerar-ho. Alguna paraula més?
senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Seguint amb el barri de Coll i Pujol, també, i de brutícia i de necessitat
de neteja i d’actuació també el solar que hi ha al carrer Vila Vall Llebrera davant de l’antiga
fàbrica LLamas que ja han fet una reclamació també que en aquests moments a part de Ple
de deixalles de tot tipus d’una vegetació. Doncs bé que gairebé que no se li pot dir
vegetació pel malmesa que està i fora de lloc etc... està també la tàpia trencada, està
absolutament obert i amb el que això provoca de problemàtiques diverses, tal com ja hem
escrit i hem demanat i tal. M’agradaria saber en aquests moments quina és la situació,
quina actuació hi ha prevista de fer i com s’intervindrà en aquests moments i podríem dir
que tenim alguna solució prevista a un curt termini de temps, perquè sobretot perquè no
continuï com a mínim, com a mínim si no s’hi pot fer res més, ja veurem que em diuen, però
com a mínim tornar-lo a tapiar perquè deixi de ser un espai on també hi ha d’altres tipus de
problemàtiques a part de la brutícia.
SENYOR ALCALDE: El regidor Daniel Gràcia.
SENYOR GRACIA: Gràcies senyor alcalde. Lamento senyor Sagués no poder donar-li
resposta perquè aquest solar no el tinc ara present i no sé si és privat, si hi ha un expedient
obert. Entenc que pel que vostè descriu de la situació del solar deu haver-hi expedient
perquè els tenim detectats, identificats i hi estem a sobre del solar. En tot cas, l’informaré
per escrit de quina és la situació d’aquest solar, qui és el propietari i quines mesures estem
prenent des de la regidoria. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, alguna pregunta més? no.
SENYOR SAGUÉS: Un prec. Prec seria que es torni a convocar, el nom exacte, en sembla
que en dèiem la Comissió Tècnica de Sant Crist, que es va aprovar en una moció constituirla per treballar sobre la problemàtica general del barri, per parlar de quines havien de ser
les necessitats i les intervencions prioritàries etc. etc... Finalment va haver-hi després de
molt insistir, hi va haver una convocatòria amb un compromís que ens havíem de tornar a
trobar i fa, parlo ja de fa molt temps, ho estic dient de memòria, però bé, el que sí que és
clar és que no ens hem tornat a trobar i que de fet, bé tocava ja amb escreix haver-nos
reunit. Per tant, el meu prec és que es torni a convocar i que es tingui en compte també la
presència dels representants veïnals en aqueta comissió.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs prenem nota, em sembla raonable i a veure si amb la
màxima celeritat ho podem convocar. Algun prec, alguna pregunta? no, doncs bona nit.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les vint-i-una hores i quinze 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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