Secretaria General

NÚM.:
7
ÒRGAN:
Ple de l'Ajuntament
SESSIÓ:
ORDINÀRIA
DATA:
28 de maig de 2013
HORA:
18:00
DOCUMENT: ACTA
_________________________________________________________________
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial en: 1ª convocatòria.
ASSISTENTS:
ALCALDE
REGIDORS

SECRETARI GENERAL ACC.
INTERVENTOR

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

ABSENTS
Jordi Crisol González

Tresorer

ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2013/2604 DONAR COMPTE. Resolució de l'Alcaldia de data 24 d'abril de 2013
referent a la suplència del regidor senyor Ramón Riera Macia als consells d'administració
de l'IMPS i de l'IMPO.
3 AP-2013/2610 DICTAMEN. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal,
núm. 11, reguladora de la taxa per ensenyaments especials.
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4 AP-2013/2605 DICTAMEN. Aprovació de l'expedient de contractació del subministrament
d'energia elèctrica i de gas de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i determinades
societats municipals.
5 AP-2013/2611 DICTAMEN. Aprovació de l'expedient de contractació dels serveis de
neteja d'edificis, dependències municipals, centres docents, instal.lacions esportives i vials
dels cementiris.
6 AP-2013/2606 PROPOSTA. Aprovació de la proposta de modificació del pressupost
general de 2013, en pròrroga del de 2012.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
7 AP-2013/2602 DICTAMEN. Aprovació de les fases de redacció, temporalització i dels
òrgans de redacció del Pla Director de Joventut de Badalona 2013-2016.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
8 AP-2013/2603 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local, de data 10 de
maig, de donar per verificat el Text refós del Pla especial per a l'ampliació d'aforament a la
discoteca Carpa Titus al polígon de Can Ribó.
9 Proposicions urgents.
10 TORN OBERT DE PARAULES
AP-2013/2613 Senyor Andrés Oscar Mora Ramírez/ Mª Carmen Arias González, en rep. de
l'Assemblea d'aturats. Assumpte: Situació de l'atur a Badalona
AP-2013/2614 Senyora Mª Isabel Castillo Benítez, en rep. de FAMPAS. Assumpte: Projecte
socialització i reutilització llibres de text
AP-2013/2615 Senyor Joaquín Callejón Plaza, en rep. del comitè de neteja de FCC.
Assumpte: Plecs de clàusules administratives i tècniques del servei de neteja
AP-2013/2616 Senyor Mariano Hidalgo Arenas, en rep. del professionals i usuaris de la
sanitat de Badalona. assumpte: Retallades als centre sanitaris de Badalona
AP-2013/2617 Senyor Jordi Rincón Hermoso/Adrian Ridao garcía. Assumpte: Projecte
esportiu Montigalà Sant Crist
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2607 Moció presentada pel grup municipal ICV-EUIA contra l'atur.
AP-2013/2608 Moció presentada per el grup municipal ICV-EUIA contra les retallades en
sanitat.
AP-2013/2609 Moció presentada pel grup municipal ICV-EUIA reclamant la dimissió o
cessament de la delegada del Govern a Catalunya.
AP-2013/2612 Moció presentada pel grup municipal de CiU en defensa del model educatiu i
lingüístic de Catalunya i de rebuig de la LOMCE.
12 Precs i preguntes.
SENYOR ALCALDE: Si els sembla aniríem començant el Ple. Fem un minut de silenci com
fem cada Ple, en record a les dones que han estat víctimes de la violència masclista.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'Acta de la sessió anterior.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió anterior que va
tenir lloc el passat dia 30 d’abril de 2013, la qual és aprovada per unanimitat.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2013/2604 DONAR COMPTE. Resolució de l'Alcaldia de data 24 d'abril de 2013
referent a la suplència del regidor senyor Ramón Riera Macia als consells
d'administració de l'IMPS i de l'IMPO.
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Identificació de l'expedient
Tipus d’acord: Donar compte de la resolució de l’Alcaldia de data 24 d’abril de 2013 referent
a la suplència del vicepresident dels consells d’administració de l’IMSP i de l’IMPO.
Òrgan al que s'adreça: Ple municipal
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa.
L’Alcaldia, en data 24 d’abril de 2013, ha dictat una resolució que, literalment diu el
següent:
“Vista la resolució de l’Alcaldia de data 20/02/13, de la qual es va donar compte a la sessió
plenària de 19/03/13 en relació a la composició del Consell d’administració de l’Institut
Municipal de Serveis Personals, el qual estava format per els següents membres:
President/a:
Xavier Garcia Albiol
Vicepresident/a:
Ramón Riera Macia
Consellers/es:
Daniel Gràcia Álvarez
Juan Fernández Benítez
Sònia Egea Pérez
Antonio García Martínez
Teresa González Moreno
Ma. Mercè Rius Serra
Carles Sagués Baixeras
Vista la resolució de l’Alcaldia de data 16/07/12, de la qual es va donar compte a la sessió
plenària de 20/07/12 en relació a la composició del Consell d’administració de l’Institut
Municipal de Promoció de l’Ocupació, el qual estava format per els següents membres:
President/a:
Xavier Garcia Albiol
Vicepresident/a:
Ramón Riera Macia
Consellers/es:
Rosa Bertran i Bartomeu
Daniel Gracia Álvarez
Juan Fernández Benítez
Salvador Lerma Timonel
Dessirée Garcia Roig
Jordi Subirana Ortells
Montserrat Maresma Soler
Atesa la situació de baixa mèdica del senyor Ramón Riera Macia, titular de la
vicepresidència dels consells d’administració dels organismes autònoms abans esmentats,
es considera necessari suplir-lo temporalment formalitzant la designació de suplents que
desenvolupin les funcions pròpies del càrrec fins la seva reincorporació. Així mateix,
procedeix el nomenament d’un nou conseller, en representació del grup municipal del PPC,
en cadascun d’aquests consells d’administració, de conformitat amb el punt primer de
l’acord de Ple de data 12 de juliol de 2011.
Atès que conforme estableix l’art. 10 dels estatuts, tant de l’Institut Municipal de Serveis
Personals, com de l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació, l’òrgan competent per a la
designació del vicepresident és l’Alcalde i que, per tant, conforme l’esmentat art. 17 de la
Llei 30/1992, correlativament, també és a l’Alcalde a qui correspon designar els suplents
d’aquest càrrec.
Ateses la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, decret legislatiu
2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova la refosa de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, estatuts de l'organisme autònom de referència i d'altres
d'aplicació.
Per tant, en exercici de les referides atribucions legals, DISPOSO:
PRIMER. Designar a la regidora senyora Sònia Egea Pérez per suplir temporalment el
titular de la vicepresidència de l’organisme autònom Institut Municipal de Serveis Personals,
mentre es perllongui la seva absència per raó de malaltia, a l’empara i als efectes regulats
per l’art. 17 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, sense que la suplència impliqui alteració de la
competència.
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SEGON. Nomenar a la senyora Elisa de Mata Arnaldo com a consellera del Consell
d’administració de l’organisme autònom Institut Municipal de Serveis Personals, mentre es
perllongui l’absència del regidor senyor Ramon Riera Macia per raó de malaltia.
Conseqüentment, la composició del Consell d’administració de l’esmentat organisme
autònom és la següent:
President/a:
Xavier Garcia Albiol
Vicepresident/a:
Sònia Egea Pérez
Consellers/es:
Daniel Gràcia Álvarez
Juan Fernández Benítez
Antonio García Martínez
Elisa de Mata Arnaldo
Teresa González Moreno
Ma. Mercè Rius Serra
Carles Sagués Baixeras
TERCER. Designar a la regidora senyora Rosa Bertran i Bartomeu per suplir temporalment
el titular de la vicepresidència de l’organisme autònom Institut Municipal de Promoció de
l’Ocupació, mentre es perllongui la seva absència per raó de malaltia, a l’empara i als
efectes regulats per l’art. 17 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, sense que la suplència impliqui alteració de
la competència.
QUART. Nomenar a la senyora Gemma González Poveda com a consellera del Consell
d’administració de l’organisme autònom Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació,
mentre es perllongui l’absència del regidor senyor Ramon Riera Macia per raó de malaltia.
Conseqüentment, la composició del Consell d’administració de l’esmentat organisme
autònom és la següent:
President/a:
Xavier Garcia Albiol
Vicepresident/a:
Rosa Bertran i Bartomeu
Consellers/es:
Daniel Gracia Álvarez
Juan Fernández Benítez
Salvador Lerma Timonel
Gemma González Poveda
Dessirée Garcia Roig
Jordi Subirana Ortells
Montserrat Maresma Soler
CINQUÈ. Donar compte al Ple de la present resolució i notificar-la a les persones
interessades.”
3 AP-2013/2610 DICTAMEN. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança
Fiscal, núm. 11, reguladora de la taxa per ensenyaments especials.
Identificació de l’expedient:
Tipus de resolució :
Aprovació provisional de la modificació de la ordenança fiscal núm.
11, reguladora de la taxa per ensenyaments especials
Òrgan que resol:

L’ajuntament ple

Caràcter de la resolució:

No exhaureix la via administrativa

Núm. expedient:

9/ORD-2/13

Fets
1. A requeriment del gerent del Patronat de la Música mitjançant acord del Consell
d’administració del 17 de maig de 2013, aquest Servei ha iniciat en data 21 de maig de
2013 els tràmits d’aprovació de la modificació de la redacció actual de la ordenança fiscal
11, reguladora de la taxa per ensenyaments especials, per tal de proposar-la a l’òrgan
municipal competent.
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2. En relació amb l’esmentat encàrrec, el Patronat de la Música, organisme autònom
municipal, ha tramés a aquest servei certificació de l’acord del Consell d’administració de
data 17 de maig de 2013 que es detalla tot seguit:
“Ricard Brotat Jubert, Llicenciat en Dret i Secretari delegat del Patronat de la Música de
Badalona
CERTIFICO:
Que el Consell d’Administració del Patronat de la Música de Badalona en sessió celebrada
el dia 17 de maig de 2013 ha adoptat el següent acord:
PRIMER: Aprovar la proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 11, d’acord amb la
següent redacció:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 REGULADORA DE LES TAXES PER ENSENYAMENTS
ESPECIALS
GESTIÓ
Les persones interessades en realitzar estudis a l’Escola Municipal de Música, Escola de
Música Moderna i Conservatori Professional de Música hauran de formalitzar la sol·licitud
d’inscripció i matrícula a les oficines del centre corresponent.
El pagament de la taxa de matrícula es farà efectiu per domiciliació bancària durant el mes
de juliol. Les taxes acadèmiques es faran efectives en 8 mensualitats (octubre - maig) pels
serveis docents del Conservatori Professional i en 9 mensualitats (octubre- juny) per als
serveis docents de les Escoles de Música. Els rebuts es cobraran per domiciliació bancària,
mesos avançats, entre el dia 1 i 5 de cada mes.
Només en el cas que el Patronat del a Música suspengui el servei o l’ensenyament concret
per al qual s’ha efectuat el pagament de la taxa de matrícula, es farà efectiva la devolució
de l’import.
La taxa per drets d’exàmens per les proves d’accés al grau professional s’haurà de fer
efectiva, mitjançant ingrés bancari, en el moment de formalitzar la sol·licitud. La no
realització de la prova d’accés a l’ensenyament de música de grau professional per causes
no imputables al Conservatori, no donarà lloc a la devolució de la taxa.
BAIXES ADMINISTRATIVES
En cas que l’alumne abandoni els estudis al llarg del curs, haurà de sol·licitar per escrit la
baixa emplenant un imprès, (en cas de menors d’edat) els seus pares o tutors i presentarlo a la secretaria del centre. Aquest tràmit és requisit indispensable per donar de baixa a
l’alumne.
No es retornarà l’import pagat durant el mes en curs en que es produeixi la baixa .Cal
doncs notificar la baixa abans del dia 25 i s’ efectuarà la suspensió del cobrament dels
terminis a partir del mes següent de la presentació de la sol·licitud.
INFRACCIONS
En aquells casos en què s’acumulin rebuts pendents de pagament al llarg del curs, no es
podrà efectuar la reserva de plaça per al curs següent. Així mateix no es podran admetre
noves matrícules d’alumnes que tinguin rebuts pendents al centre.
El Patronat de la Música podrà donar de baixa a l’alumne si es donés el cas que
s’acumulessin més de tres rebuts consecutius durant l’esmentat curs després d’haver-li
comunicat per escrit.
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la imposició
de sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei General
tributària, el Real Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament
General de règim sancionador tributari, la normativa vigent d’aplicació i d’Ordenança fiscal
general.
REDUCCIONS I RECÀRRECS
Escoles de Música (estudis no reglats):
Les famílies nombroses empadronades a Badalona gaudiran de la bonificació del 50 o
100% si compleixen els requisits previstos a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de
protecció a les famílies nombroses, i la restant normativa d’aplicació, prèvia presentació de
l’original i fotocòpia del títol oficial en vigència al moment de formalitzar la matrícula.
Els alumnes amb grau de minusvalidesa mínim del 33% tindran una reducció del 50% de
l’import establert.
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Les famílies monoparentals s’equipararan a les famílies nombroses respecte a les
bonificacions esmentades.
Els alumnes de l’escola de música moderna que es matriculin de vàries assignatures
tindran les següents bonificacions en els rebuts mensuals:
Per tres assignatures

25€

Per quatre assignatures

50€

Per cinc assignatures

75€

Per sis assignatures

100€

La bonificació per la matrícula de vàries assignatures serà prèvia a l’aplicació de qualsevol
altre descompte que correspongui per situació socioeconòmica.
Conservatori professional (estudis reglats)
Les famílies nombroses gaudeixen de la bonificació del 50 o 100% si compleixen els
requisits previstos a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies
nombroses, i la restant normativa d’aplicació, prèvia presentació de l’original i fotocòpia del
títol oficial en vigència al moment de formalitzar la matrícula.Els alumnes amb grau de
minusvalidesa mínim del 33% tindran una reducció del 50% de l’import establert.
Les famílies monoparentals s’equipararan a les famílies nombroses respecte a les
bonificacions esmentades.
Els alumnes del Conservatori - Grau professional de música- que assoleixin la qualificació
de Matrícula d’honor al final de curs, tindran una reducció del 100% a l’import íntegre de la
taxa que s’aplicarà a la matriculació del curs següent (matrícula + mensualitats).
El Consell escolar del Conservatori, a proposta de l’equip directiu, podrà atorgar un màxim
de 3 beques a l’excel·lència musical, equivalents a la reducció del 75 % de l’import de totes
les taxes. Podran optar a aquesta bonificació els alumnes que demostrin un gran
aprofitament del estudis rebuts amb una nota mitjana d’excel·lent durant el curs anterior.
La repetició de curs al Grau Professional del Conservatori suposarà un recàrrec del 50%
sobre les quotes mensuals que corresponguin.
La repetició del 6è curs de Grau Professional, d’acord amb la normativa de la LOE, quan
es cursi un màxim de dues assignatures, tindrà un descompte del 25% sobre les quotes
mensuals de 6è de Grau Professional.
Promoure curs al Grau Professional arrossegant assignatures del curs anterior generarà un
recàrrec del 50% sobre l’import de les taxes de matriculació del curs acadèmic.
Els alumnes que cursen doble especialitat al Grau professional tindran un descompte del
25% sobre l’import establert.
En general, no es podran aplicar més de dues reduccions a un mateix alumne. Quan a un
alumne li correspongui més d’una reducció aquestes s’aplicaran de forma acumulativa és a
dir aplicant la primera bonificació, i sobre l’import resultant aplicar la segona. Per exemple
dues bonificacions del 50%, el resultat final equival a la reducció del 75% de la tarifa.
BONIFICACIONS SOCIOECONÒMIQUES
El Patronat de la Música determina la concessió de bonificacions en les quotes d’escolaritat
del alumnes matriculats als centres que gestiona.
Podran sol·licitar bonificació aquells alumnes que realitzin estudis de Grau Professional al
Conservatori Professional de Música a l’Escola de Música de Grau Elemental i a l’Escola de
Música Moderna de Badalona.
Es preveu que es destinarà aproximadament un 10% dels ingressos a percebre dels
usuaris a bonificacions per a famílies amb majors dificultats econòmiques i socials, a fi de
facilitar la seva escolarització.
Aquestes bonificacions s’atorguen a les famílies amb una situació socioeconòmica més
desfavorida i poden arribar fins el, 70%, 50%, 25% del preu públic, segons els casos.
Requisits econòmics per a la sol·licitud de bonificacions:
Podran sol·licitar bonificació en les quotes mensuals d’escolaritat els alumnes que
compleixin els següents requisits:
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-Haver aprovat el curs anterior o haver superat la prova d’accés pels alumnes de
nova incorporació.
-Estar l’interessat empadronat al municipi de Badalona.
-Estar al corrent de pagament de les obligacions amb el patronat de la Música de
Badalona.
-No posseir ni l’interessat ni cap de les persones de la unitat familiar altres
immobles i propietats excepte l’habitatge propi.
-No superar la unitat familiar, d’acord amb la disposició del Ministeri d’educació que
estableix els llindars de renda per a les beques i ajuts a persones en situacions
socioeconòmiques desfavorides, els següents llindars de renda:
Membres de la unitat familiar
Llindar màxim renda
1
10.668
2
17.377
3
22.820
4
27.069
5
30,717
6
34.241
7
37.576
8
40.882
A partir del 8è membre de la unitat familiar, s’afegiran 3.282 €
per cada nou membre
computable.
El factor determinant serà el total de renda familiar disponible associat al nombre de
membres de la unitat familiar. Per establir la basa de càlcul anual de la unitat familiar i
saber en quin tram de bonificació es troba, es calcula la suma dels ingressos anuals que
per qualsevol concepte percep aquesta unitat i es relaciona el total d’ingressos amb el
nombre total de membres de la unitat familiar.
Es computaran com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar
durant l’any corresponent al darrer exercici fiscal liquidat en el moment de cada
convocatòria.
Qui es considera membre computable de la unitat familiar a efectes de bonificació?
Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de la unitat
familiar:
- El pare i la mare o tutors/es legals de l’alumnat (ingressos considerats
al 100%). En cas de divorci o separació legal, no és membre
computable aquell/a ex cònjuge que no convisqui amb el nen/a, però
tanmateix sí serà membre computable el/la nou cònjuge o unit per
anàloga relació, així com les seves rendes.
- Els/les germans/es solters/es menors de 25 anys que convisquin en el
domicili familiar a 31 de desembre de l’any anterior (ingressos
considerats al 50%)
- Germans i germanes majors de 25 anys només amb discapacitat física,
psíquica o sensorial (els seus ingressos, en el seu cas, es consideren
al 50%)
- Ascendents que justifiquin la seva residència (els seus ingressos, en el
seu cas, es consideren al 50%)
En els casos en què el/la sol·licitant al·legui la seva dependència econòmica, qualsevol que
sigui el seu estat civil, haurà d’acreditar aquesta circumstància, els mitjans econòmics amb
què compta i la titularitat o lloguer del seu domicili. De no justificar suficientment aquests
extrems, la sol·licitud serà denegada.
Com es calcula la renda de la unitat familiar?
La renda es calcularà de la següent manera:
Per els membres de la família que hagin presentat declaració de l’IRPF es sumarà la base
imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent els saldos nets negatius de
pèrdues i guanys patrimonials corresponents a exercicis anteriors, així com el saldo net
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negatiu de rendiments de capital mobiliari que constitueixin la renda de l’estalvi
corresponent a exercicis anteriors.
Per els membres de la família que obtinguin ingressos propis però no hagin presentat
declaració de l’IRPF, que presentaran certificat d’imputacions d’Hisenda, es sumarà la base
imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent els saldos nets negatius de
pèrdues i guanys patrimonials corresponents a exercicis anteriors, així com el saldo net
negatiu de rendiments de capital mobiliari que constitueixin la renda de l’estalvi
corresponent a exercicis anteriors.
Sobre aquest càlcul dels ingressos per unitat familiar es podran aplicar una sèrie de factors
de correcció en els següents casos:
- Si es tracta de famílies nombroses o monoparentals de categoria
general o especial es deduiran 500,00 ò 765,00 euros, respectivament,
dels ingressos anuals per a cada fill.
- Quan hi hagi acolliment es considerarà com a membre de la unitat
familiar i es deduirà de la renda com si fos un fill en el cas de ser família
nombrosa o monoparental.
- Si existeixen casos de discapacitat superior al 33 ò 65% es deduiran
1.811,00 ò 2.881,00 euros, respectivament, per a cada afectat.
Els percentatges de bonificació són els que es determinen en el següent quadre en funció
de la renda de la unitat familiar:
Membres família
1
2
3
4
5
6
7
8

Bonificació 70%
5.334
8.689
11.410
13.535
15.359
17.121
18.788
20.441

Bonificació 50%
7.468
12.164
15.974
18.948
21.502
23.969
26.303
28.617

Bonificació 25%
10.668
17.377
22.820
27.069
30.717
34.241
37.576
40.882

Sol·licituds i documentació:
L’interessat o el representant legal de l’alumne/a, si aquest és menor d’edat, formalitzarà
l’imprès de sol·licitud, que estarà a disposició de les persones interessades a la secretaria
del centre, adjuntant la següent documentació:
-Certificat municipal de convivència dels membres de la unitat familiar (actual).
-Documentació econòmica de tots els membres de la unitat familiar:
-Fotocòpies completes de l’ última declaració de Renda de tots els membres de la
unitat familiar.
En cas de que algun dels membres no estigui obligat a fer declaració de renda
s’haurà d’aportar certificat d’imputacions expedit per Hisenda de cadascun d’ells.
En cas d’haver algun membre de la família en atur caldrà aportar el justificant o
demanda d’ocupació emès per l’Oficina de treball i de recepció de prestacions i/o
subsidis per atur.
En cas de ser pensionistes: - Certificat de pensió
Per acreditar la resta de dades familiars:
-Fotocòpia del carnet de família nombrosa, si és el cas.
-Documentació que acrediti la situació de monoparentalitat, si no queda reflectida al
Llibre de família: sentència judicial de separació o divorci, o altres documents que
acreditin aquesta situació.
-Certificats que acreditin si algun membre de la unitat familiar pateix algun tipus de
discapacitat física o psíquica.
Termini de presentació:
Hi haurà un únic període de presentació de sol·licituds durant la primera quinzena de juliol i
de l’1 al 7 de setembre; amb caràcter extraordinari, podran demanar l’ajut posteriorment al
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termini indicat l’alumnat que hagi tingut canvis importants en la situació familiar,
degudament acreditat.
La resolució es comunicarà per correu ordinari als pares o tutors sol·licitants durant el mes
de setembre.
En el cas de que la documentació aportada en la sol·licitud sigui insuficient o incorrecte es
considerarà inicialment desestimada la concessió de la bonificació, la qual cosa es
comunicarà al sol·licitant per tal que pugui adjuntar en el termini que li sigui requerit la
documentació pertinent.
ANNEX:
A) ESCOLA DE MÚSICA

Taxa de matriculació per assignatura i curs
Material

Euros
65,00
20,00

Quotes mensuals ( 9 quotes d'octubre a juny)
Sensibilització P-4

35,00

Iniciació a la música 1

35,00

Iniciació a la música 2

46,28

Iniciació a la música 3
Llenguatge musical 1r i 2n GE
Llenguatge musical 3r i 4t GE
Instrument
Cant Coral optatiu
Nivell professional
Nivell Professional assignatures teòriques
B) CONSERVATORI DE GRAU PROFESSIONAL

51,42
52,56
60.56
52.56
10,00
123,75
60,56
Euros

Prova d’accés al Grau Professional

97,57

Euros
Taxes matriculació curs acadèmic
Repetició assignatura/curs
Quotes mensuals ( 8 quotes d'octubre a maig)
1r curs de grau professional
2n curs de grau professional
3r curs de grau professional
4t curs de grau professional
5è curs de grau professional
6è curs de grau professional
B.1) Assignatures optatives de grau professional:
Instrument complementari
Perfeccionament Instrumental
Optatives tipus B (determinat al PCC)
Optatives tipus C (determinat al PCC)
Cursos intensius (únic pagament per curs)
Curs de Corda alumne del Conservatori

146,46
63.23
92,00
92,00
92,00
92,00
95.50
95.50
40,00
40.00
20.00
8,00

110,00
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Curs de Corda alumne extern
Curs d’educació corporal
Curs de pedagogia de l’instrument
Curs de Llenguatge musical alumne del Conservatori
Curs de Llenguatge musical alumne extern
C) ESCOLA DE MÚSICA MODERNA DE BADALONA

132,00
120,00
120,00
140,00
168,00
Euros

Taxa de matriculació per curs acadèmic:
Matricula d’una assignatura solta

95,00

Matricula dues assignatures o més

130,00
Euros

Quotes mensuals ( 9 quotes d'octubre a juny):
Llenguatge musical
Cant Coral
Instrument de tres quarts d’hora de classe setmanal
Instrument d’una hora de classe setmanal
Educació de l’oïda
Combos
Instrument Complementari (mitja hora de classe setmanal)
harmonia
Tec. d’improvisació
Big Band
Assignatures específiques prep. Superior
Composició
Conjunt Instrumental
Arranjaments

46,00
25,00
75,00
100,00
46,00
46,00
50,00
46,00
46,00
25,00
25,00
46,00
46,00
46,00

SEGON: Elevar el precedent acord a l’Ajuntament Ple als efectes de la seva aprovació
definitiva.
Es fa constar la circumstància que, de conformitat amb les previsions de l’article 27.5 de la
Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú, la present certificació de l’acord específic adoptat en la
referida sessió és emesa amb anterioritat i sense perjudici de l’ulterior aprovació de l’acta
corresponent.
I per a que així consti, lliuro la present certificació, amb el vist-i-plau del Vicepresident del
Patronat. a la ciutat de Badalona el día 17 de maig de 2013.”
3. Consta en l’expedient l’informe tècnic-econòmic emès pel gerent del patronat, respecte a
la proposta formulada. En l’informe referit com ‘estudi econòmic aportació alumnes al cost
del servei (curs 2013-2014)’ es fa una previsió d’ingressos i de costos en el que es detalla
que el percentatge d’increment es d’un 14,47% i que el percentatge de participació de les
taxes respecte del cost del servei es del 26,44%.
Fonaments de dret
1. Les modificacions proposades són expressió de la manifestació de la potestat
reglamentària de les corporacions locals en matèria d’ordenació dels tributs municipals,
conforme al que preveuen, entre d’altres, els articles 15 i 16 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març (TRLRHL).
2. Quant a la proposta de modificació de tarifes i/o quotes formulada, s’ajusta a les
previsions dels articles 20 i següents, i 57 i següents del TRLRHL esmentat, i hi consta el
pertinent informe tècnic-econòmic, conforme al que preveuen els articles 24, 25, i/o 57 de la
pròpia norma, no obstant, la taxa esta causalment vinculada al manteniment del servei,
encara que no es necessari que es correspongui al cost exacte del mateix, tot i que ha de
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ser representativa del mateix. Per altra part, per a la determinació de la quantia es podran
tenir en compte criteris genèrics de capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisferles.
Les taxes, com a font de finançament, es regeixen pel principi de benefici o d’equivalència
econòmica, d’acord amb el qual el cost dels serveis prestats i les activitats realitzades ha de
satisfer, totalment o parcial, mitjançant una prestació exigida als usuaris, sense que el seu
import sobrepassi, en conjunt, el cost real o previsible del servei o activitat prestada o
realitzada respectivament.
3. L’article 16, apartat 1, últim paràgraf, i apartat 2, últim paràgraf del TRLRHL, reiterat,
disposa que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova
redacció de les normes afectades i les dates de la seva aprovació i del començament de la
seva aplicació.
4. L’òrgan competent per adoptar acords de modificacions d’ordenances fiscals 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).
5. Per a l’adopció d’aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del
nombre legal de membres de la Corporació presents en el moment de la votació, d’acord
amb l’article 47.1. de la LRBRL i 26.4 de la LRJPAC.
6. Per a l’adopció d’aquest acord, serà necessari l’informe previ de l’interventor d’acord amb
el que disposa l’article 214 i ss del reiterat TRLRHL aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, i
conforme les previsions de l’article 123.1 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
caldrà sotmetre aquesta proposta a estudi, informe i consulta de la Comissió Informativa de
l’àmbit de Govern, Economia i Hisenda.
7. El procediment d’aprovació de les modificacions proposades a la vigent ordenança fiscal
serà el que s’estableix en els articles 17,18 i 19 del TRLRHL, i als articles 49 i 70.2 i 111 de
la LRBRL.
8. A tenor de les previsions de l’article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROASEL)
les ordenances s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el butlletí
informatiu local, quan n’hi hagi, inserir-se, en tot cas en el tauler d’anuncis de la corporació i
anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la referència del Butlletí Oficial
de la Província en que s’hagi publicat íntegrament el text de la modificació definitivament
aprovada.
9. De conformitat amb el que es preveu en l’article 10.2 de la Llei del Parlament de
Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i el que disposa el reglament per a
l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Badalona, malgrat que el català, com a llengua
pròpia de Catalunya, és la llengua de totes les institucions de Catalunya, i en especial, i
entre d’altres, de l’administració local, l’administració ha de lliurar a les persones
interessades que ho sol·licitin un testimoni traduït al castellà de tot allò que els afecti.
10. Un cop adoptat l’acord provisional, aquest haurà d’ésser sotmès a informació pública i
audiència als interessats per un termini de trenta dies hàbils, 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 i en un diari dels de major difusió en el mateix
àmbit territorial, per tal que es puguin formular reclamacions i suggeriments que de produirse 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 el que preveuen els preceptes
indicats.
11. D’acord amb el que preveuen els article 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 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
l’alcalde per tal que, amb l’informe previ de l’interventor general municipal, inclogui a l’ordre
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del dia de l’ajuntament ple per a la seva ulterior resolució, si escau, la següent proposta:
PRIMER. APROVAR provisionalment les modificacions del text de la ordenança fiscal núm.
11, reguladora de la taxa per ensenyaments especials, amb efectes a partir de que es
compleixin els requisits establerts per l’article 17.4 de la llei d’hisendes locals, d’acord amb
les següents modificacions:
La modificació es refereix a:
On diu:
Gestió
Les persones interessades en realitzar estudis a l’Escola Municipal de Música, Escola de
Música Moderna i Conservatori Professional de Música hauran de formalitzar la sol·licitud
d’inscripció i matrícula a les oficines del centre corresponent.
El pagament de la taxa de matrícula es farà efectiu per domiciliació bancària durant el
mes de juliol. Les taxes acadèmiques es faran efectives en 8 mensualitats (octubre-maig)
per domiciliació bancària, mesos avançats, entre dia 1 i 5 de cada mes.
Només en el cas que el Patronat del a Música suspengui el servei o l’ensenyament
concret per al qual s’ha efectuat el pagament de la taxa de matrícula, es farà efectiva la
devolució de l’import.
La taxa per drets d’exàmens per les proves d’accés al grau professional s’haurà de fer
efectiva, mitjançant ingrés bancari, en el moment de formalitzar la sol·licitud. La no
realització de la prova d’accés a l’ensenyament de música de grau professional per
causes no imputables al Conservatori, no donarà lloc a la devolució de la taxa.
Baixes administratives
En cas que l’alumne abandoni els estudis al llarg del curs, haurà de sol·licitar per escrit la
baixa emplenant un imprès, (en cas de menors d’edat) els seus pares o tutors i
presentar-lo a la secretaria del centre. Aquest tràmit és requisit indispensable per donar
de baixa a l’alumne.
No es retornarà l’import pagat durant el mes en curs en que es produeixi la baixa .Cal
doncs notificar la baixa abans del dia 25 i s’ efectuarà la suspensió del cobrament dels
terminis a partir del mes següent de la presentació de la sol·licitud.
Infraccions
En aquells casos en què s’acumulin rebuts pendents de pagament al llarg del curs, no es
podrà efectuar la reserva de plaça per al curs següent. Així mateix no es podran admetre
noves matrícules d’alumnes que tinguin rebuts pendents al centre.
Els rebuts impagats generaran unes despeses de gestió de 3 € per rebut.
El Patronat de la Música podrà donar de baixa a l’alumne si es donés el cas que
s’acumulessin més de tres rebuts consecutius durant l’esmentat curs després d’haver-li
comunicat per escrit.
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la
imposició de sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei
General tributària, el Real Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de règim sancionador tributari, la normativa vigent d’aplicació i
d’Ordenança fiscal general.
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Reduccions i recàrrecs
Les famílies nombroses gaudeixen de les bonificacions previstes per la Llei 40/2003, de
18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, i la restant normativa d’aplicació,
prèvia presentació de l’original i fotocòpia del títol oficial en vigència al moment de
formalitzar la matrícula.
-Família nombrosa de categoria general, una reducció del 50% de l’import establert.
-Família nombrosa de categoria especial, una reducció del 100% de l’import establert.
Els alumnes amb grau de minusvalidesa mínim del 33% tindran una reducció del 50% de
l’import establert.
Les famílies monoparentals s’equipararan a les famílies nombroses respecte a les
bonificacions esmentades.
Els alumnes del Conservatori - Grau professional de música- que assoleixin la qualificació
de Matrícula d’honor al final de curs, tindran una reducció del 100% a l’import íntegre de
la taxa que s’aplicarà a la matriculació del curs següent (matrícula +rebuts).
La repetició de curs al Grau Professional del Conservatori suposarà un recàrrec del 50%
sobre les quotes mensuals que corresponguin.
La repetició del 6è curs de Grau Professional, d’acord amb la normativa de la LOE, quan
es cursi un màxim de dues assignatures, tindrà un descompte del 25% sobre les quotes
mensuals de 6è de Grau Professional.
Promoure curs al Grau Professional arrossegant assignatures del curs anterior generarà
un recàrrec del 50% sobre l’import de les taxes de matriculació del curs acadèmic.
Els alumnes que cursen doble especialitat al Grau professional tindran un descompte del
25% sobre l’import establert.
Els alumnes de l’escola de música moderna que es matriculin un mateix curs acadèmic
en tres assignatures tindran un descompte d’un 10% sobre les quotes mensuals. Si és en
quatre el descompte serà del 20% (caldrà haver aprovat totes les assignatures del curs
anterior).
No es podran aplicar més de dues reduccions a un mateix alumne. Quan un alumne li
correspongui més d’una reducció aquestes s’aplicaran de forma acumulativa és a dir
aplicant la primera bonificació, i sobre l’import resultant aplicar la segona. Per exemple
dues bonificacions del 50%, el resultat final equival a la reducció del 75% de la tarifa.
Bonificacions socioeconòmiques
El patronat de la Música determina la concessió de bonificacions en les quotes
d’escolaritat del alumnes matriculats als centres que gestiona.
Podran sol·licitar bonificació aquells alumnes que realitzin estudis de Grau Professional al
Conservatori Professional de Música a l’Escola de Música de Grau Elemental i a l’Escola
de Música Moderna de Badalona.
Es preveu que es destinarà aproximadament un 10% dels ingressos a percebre dels
usuaris a bonificacions per a famílies amb majors dificultats econòmiques i socials, a fi de
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facilitar la seva escolarització.
Aquestes bonificacions s’atorguen a les famílies amb una situació socioeconòmica més
desfavorida i poden arribar fins el, 70%, 50%, 25% del preu públic, segons els casos.

REQUISITS ECONÒMICS PER A LA SOL·LICITUD DE BONIFICACIONS:
Podran sol·licitar bonificació en les quotes mensuals d’escolaritat els alumnes que
compleixin els següents requisits:
-Haver aprovat el curs anterior o haver superat la prova d’accés pels alumnes de nova
incorporació.
-Estar l’interessat empadronat al municipi de Badalona.
-Estar al corrent de pagament de les obligacions amb el patronat de la Música de
Badalona.
-No posseir ni l’interessat ni cap de les persones de la unitat familiar altres immobles i
propietats excepte l’habitatge propi.
-No superar la unitat familiar, d’acord amb la disposició del Ministeri d’educació que
estableix els llindars de renda per a les beques i ajuts a persones en situacions
socioeconòmiques desfavorides, els següents llindars de renda:
Membres
familiar
1
2
3
4
5
6
7
8

de la unitat

Llindar màxim renda
10.668
17.377
22.820
27.069
30,717
34.241
37.576
40.882

A partir del 8è membre de la unitat familiar, s’afegiran 3.282 € per cada nou membre
computable.
El factor determinant serà el total de renda familiar disponible associat al nombre de
membres de la unitat familiar. Per establir la basa de càlcul anual de la unitat familiar i
saber en quin tram de bonificació es troba, es calcula la suma dels ingressos anuals que
per qualsevol concepte percep aquesta unitat i es relaciona el total d’ingressos amb el
nombre total de membres de la unitat familiar.
Es computaran com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar
durant l’any corresponent al darrer exercici fiscal liquidat en el moment de cada
convocatòria.
Qui es considera membre computable de la unitat familiar a efectes de bonificació?
Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de la unitat
familiar:
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-

El pare i la mare o tutors/es legals de l’alumnat (ingressos considerats al
100%). En cas de divorci o separació legal, no és membre computable
aquell/a excònjuge que no convisqui amb el nen/a, però tanmateix sí serà
membre computable el/la nou cònjuge o unit per anàloga relació, així com les
seves rendes.

-

Els/les germans/es solters/es menors de 25 anys que convisquin en el
domicili familiar a 31 de desembre de l’any anterior (ingressos considerats al
50%)

-

Germans i germanes majors de 25 anys només amb discapacitat física,
psíquica o sensorial (els seus ingressos, en el seu cas, es consideren al 50%)

-

Ascendents que justifiquin la seva residència (els seus ingressos, en el seu
cas, es consideren al 50%)

En els casos en què el/la sol·licitant al·legui la seva dependència econòmica, qualsevol
que sigui el seu estat civil, haurà d’acreditar aquesta circumstància, els mitjans econòmics
amb què compta i la titularitat o lloguer del seu domicili. De no justificar suficientment
aquests extrems, la sol·licitud serà denegada.
Com es calcula la renda de la unitat familiar?
La renda es calcularà de la següent manera:
Per els membres de la família que hagin presentat declaració de l’IRPF es sumarà la base
imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent els saldos nets negatius
de pèrdues i guanys patrimonials corresponents a exercicis anteriors, així com el saldo
net negatiu de rendiments de capital mobiliari que constitueixin la renda de l’estalvi
corresponent a exercicis anteriors.
Per els membres de la família que obtinguin ingressos propis però no hagin presentat
declaració de l’IRPF, que presentaran certificat d’imputacions d’Hisenda, es sumarà la
base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent els saldos nets
negatius de pèrdues i guanys patrimonials corresponents a exercicis anteriors, així com el
saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari que constitueixin la renda de l’estalvi
corresponent a exercicis anteriors.
Sobre aquest càlcul dels ingressos per unitat familiar es podran aplicar una sèrie de
factors de correcció en els següents casos:
-

Si es tracta de famílies nombroses o monoparentals de categoria general o
especial es deduiran 500,00 ò 765,00 euros, respectivament, dels ingressos
anuals per a cada fill.

-

Quan hi hagi acolliment es considerarà com a membre de la unitat familiar i
es deduirà de la renda com si fos un fill en el cas de ser família nombrosa o
monoparental.

-

Si existeixen casos de discapacitat superior al 33 ò 65% es deduiran 1.811,00
ò 2.881,00 euros, respectivament, per a cada afectat.

Els percentatges de bonificació són els que es determinen en el següent quadre en funció
de la renda de la unitat familiar:
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Membres
familia
1
2
3
4
5
6
7
8

Bonificació 70%

Bonificació 50%

Bonificació 25%

5.334
8.689
11.410
13.535
15.359
17.121
18.788
20.441

7.468
12.164
15.974
18.948
21.502
23.969
26.303
28.617

10.668
17.377
22.820
27.069
30.717
34.241
37.576
40.882

Sol·licituds i documentació:
L’interessat o el representant legal de l’alumne/a, si aquest és menor d’edat, formalitzarà
l’imprès de sol·licitud, que estarà a disposició de les persones interessades a la secretaria
del centre, adjuntant la següent documentació:
-Certificat municipal de convivència dels membres de la unitat familiar (actual).
-Documentació econòmica de tots els membres de la unitat familiar:
-Fotocòpies completes de la última declaració de Renda de tots els membres de la unitat
familiar.
En cas de que algun dels membres no estigui obligat a fer declaració de renda s’haurà
d’aportar certificat d’imputacions expedit per Hisenda de cadascun d’ells.
En cas d’haver algun membre de la família en atur caldrà aportar el justificant o demanda
d’ocupació emès per l’Oficina de treball i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur.
En cas de ser pensionistes:
- Certificat de pensió
Per acreditar la resta de dades familiars:
-Fotocòpia del carnet de família nombrosa, si és el cas.
-Documentació que acrediti la situació de monoparentalitat, si no queda reflectida al Llibre
de família: sentència judicial de separació o divorci, o altres documents que acreditin
aquesta situació.
-Certificats que acreditin si algun membre de la unitat familiar pateix algun tipus de
discapacitat física o psíquica.
Termini de presentació:
Hi haurà un únic període de presentació de sol·licituds durant la primera quinzena de juliol
i de l’1 al 7 de setembre amb caràcter extraordinari, podran demanar l’ajut posteriorment
al termini indicat, l’alumnat que hagi tingut canvis importants en la situació familiar,
degudament acreditat.
La resolució es comunicarà per correu ordinari als pares o tutors sol·licitants durant el
mes de setembre.
En el cas de que la documentació aportada en la sol·licitud sigui insuficient o incorrecte es
considerarà inicialment desestimada la concessió de la bonificació, la qual cosa es
comunicarà al sol·licitant per tal que pugui adjuntar en el termini que li sigui requerit la
documentació pertinent.
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ANNEX:
C)

ESCOLA DE MÚSICA

Taxa de matriculació per assignatura i curs
Material

Euros
65,00
20,00

Quotes mensuals ( 8 quotes d'octubre a maig)
Iniciació a la música 1

35,00

Iniciació a la música 2

46,28

Iniciació a la música 3
Llenguatge musical 1r i 2n GE
Llenguatge musical 3r i 4t GE
Instrument
Cant Coral optatiu
Nivell professional
Nivell Professional assignatures teòriques
D)

51,42
52,56
60.56
52.56
10,00
123,75
60,56

CONSERVATORI DE GRAU PROFESSIONAL

Euros
Prova d’accés al Grau Professional

97,57

Euros
Taxes matriculació curs acadèmic

146,46

Repetició assignatura/curs
Quotes mensuals ( 8 quotes d'octubre a maig)
1r curs de grau professional
2n curs de grau professional
3r curs de grau professional
4t curs de grau professional
5è curs de grau professional
6è curs de grau professional
B.1) Assignatures optatives de grau professional:
Instrument complementari
Perfeccionament Instrumental
Optatives tipus B (determinat al PCC)
Optatives tipus C (determinat al PCC)

63.23

Cursos intensius (únic pagament per curs)
Curs de Corda alumne del Conservatori
Curs de Corda alumne extern
Curs de Llenguatge musical alumne del Conservatori

80,00
80,00
80,00
80,00
92.50
92.50
40,00
40.00
20.00
8,00

110,00
132,00
140,00
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Curs de Llenguatge musical alumne extern
E)

168,00

ESCOLA DE MÚSICA MODERNA DE BADALONA
Euros

Taxa de matriculació per assignatura i curs

65,00
Euros

Quotes mensuals ( 8 quotes d'octubre a maig)
Llenguatge musical
Cant Coral
Instrument de tres quarts d’hora de classe setmanal
Instrument d’una hora de classe setmanal
Educació de l’oïda
Combos
Instrument Complementari (mitja hora de classe setmanal)
harmonia
Tec. d’improvització
Big Band
Orquestres
Composició
Conjunt Instrumental
Arranjaments

46,00
20,00
75,00
100,00
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00

Ha de dir:
GESTIÓ
Les persones interessades en realitzar estudis a l’Escola Municipal de Música, Escola de
Música Moderna i Conservatori Professional de Música hauran de formalitzar la sol·licitud
d’inscripció i matrícula a les oficines del centre corresponent.
El pagament de la taxa de matrícula es farà efectiu per domiciliació bancària durant el
mes de juliol . Les taxes acadèmiques es faran efectives en 8 mensualitats (octubre
- maig) pels serveis docents del Conservatori Professional i en 9 mensualitats (octubrejuny) per als serveis docents de les Escoles de Música. Els rebuts es cobraran per
domiciliació bancària, mesos avançats, entre el dia 1 i 5 de cada mes.
Només en el cas que el Patronat del a Música suspengui el servei o l’ensenyament
concret per al qual s’ha efectuat el pagament de la taxa de matrícula, es farà efectiva la
devolució de l’import.
La taxa per drets d’exàmens per les proves d’accés al grau professional s’haurà de fer
efectiva, mitjançant ingrés bancari, en el moment de formalitzar la sol·licitud. La no
realització de la prova d’accés a l’ensenyament de música de grau professional per
causes no imputables al Conservatori, no donarà lloc a la devolució de la taxa.
BAIXES ADMINISTRATIVES
En cas que l’alumne abandoni els estudis al llarg del curs, haurà de sol·licitar per escrit la
baixa emplenant un imprès, (en cas de menors d’edat) els seus pares o tutors i
presentar-lo a la secretaria del centre. Aquest tràmit és requisit indispensable per donar
de baixa a l’alumne.
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No es retornarà l’import pagat durant el mes en curs en que es produeixi la baixa .Cal
doncs notificar la baixa abans del dia 25 i s’ efectuarà la suspensió del cobrament dels
terminis a partir del mes següent de la presentació de la sol·licitud.

INFRACCIONS
En aquells casos en què s’acumulin rebuts pendents de pagament al llarg del curs, no es
podrà efectuar la reserva de plaça per al curs següent. Així mateix no es podran admetre
noves matrícules d’alumnes que tinguin rebuts pendents al centre.
El Patronat de la Música podrà donar de baixa a l’alumne si es donés el cas que
s’acumulessin més de tres rebuts consecutius durant l’esmentat curs després d’haver-li
comunicat per escrit.
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la
imposició de sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei
General tributària, el Real Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de règim sancionador tributari, la normativa vigent d’aplicació i
d’Ordenança fiscal general.

REDUCCIONS I RECÀRRECS
Escoles de Música (estudis no reglats):
Les famílies nombroses empadronades a Badalona gaudiran de la bonificació del 50 o
100% si compleixen els requisits previstos a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de
protecció a les famílies nombroses, i la restant normativa d’aplicació, prèvia presentació
de l’original i fotocòpia del títol oficial en vigència al moment de formalitzar la matrícula.
Els alumnes amb grau de minusvalidesa mínim del 33% tindran una reducció del 50% de
l’import establert.
Les famílies monoparentals s’equipararan a les famílies nombroses respecte a les
bonificacions esmentades.
Els alumnes de l’escola de música moderna que es matriculin de vàries assignatures
tindran les següents bonificacions en els rebuts mensuals:
Per tres assignatures

25€

Per quatre assignatures

50€

Per cinc assignatures

75€

Per sis assignatures

100€

La bonificació per la matrícula de vàries assignatures serà prèvia a l’aplicació de
qualsevol altre descompte que correspongui per situació socioeconòmica.
Conservatori professional (estudis reglats)
Les famílies nombroses gaudeixen de la bonificació del 50 o 100% si compleixen els
requisits previstos a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies
nombroses, i la restant normativa d’aplicació, prèvia presentació de l’original i fotocòpia
del títol oficial en vigència al moment de formalitzar la matrícula.
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Els alumnes amb grau de minusvalidesa mínim del 33% tindran una reducció del 50% de
l’import establert.
Les famílies monoparentals s’equipararan a les famílies nombroses respecte a les
bonificacions esmentades.
Els alumnes del Conservatori - Grau professional de música- que assoleixin la qualificació
de Matrícula d’honor al final de curs, tindran una reducció del 100% a l’import íntegre de
la taxa que s’aplicarà a la matriculació del curs següent (matrícula + mensualitats).
El Consell escolar del Conservatori, a proposta de l’equip directiu, podrà atorgar un
màxim de 3 beques a l’excel·lència musical, equivalents a la reducció del 75 % de l’import
de totes les taxes. Podran optar a aquesta bonificació els alumnes que demostrin un gran
aprofitament del estudis rebuts amb una nota mitjana d’excel·lent durant el curs anterior.
La repetició de curs al Grau Professional del Conservatori suposarà un recàrrec del 50%
sobre les quotes mensuals que corresponguin.
La repetició del 6è curs de Grau Professional, d’acord amb la normativa de la LOE, quan
es cursi un màxim de dues assignatures, tindrà un descompte del 25% sobre les quotes
mensuals de 6è de Grau Professional.
Promoure curs al Grau Professional arrossegant assignatures del curs anterior generarà
un recàrrec del 50% sobre l’import de les taxes de matriculació del curs acadèmic.
Els alumnes que cursen doble especialitat al Grau professional tindran un descompte del
25% sobre l’import establert.
En general, no es podran aplicar més de dues reduccions a un mateix alumne. Quan a un
alumne li correspongui més d’una reducció aquestes s’aplicaran de forma acumulativa és
a dir aplicant la primera bonificació, i sobre l’import resultant aplicar la segona. Per
exemple dues bonificacions del 50%, el resultat final equival a la reducció del 75% de la
tarifa.
BONIFICACIONS SOCIOECONÒMIQUES
El Patronat de la Música determina la concessió de bonificacions en les quotes
d’escolaritat del alumnes matriculats als centres que gestiona.
Podran sol·licitar bonificació aquells alumnes que realitzin estudis de Grau Professional al
Conservatori Professional de Música a l’Escola de Música de Grau Elemental i a l’Escola
de Música Moderna de Badalona.
Es preveu que es destinarà aproximadament un 10% dels ingressos a percebre dels
usuaris a bonificacions per a famílies amb majors dificultats econòmiques i socials, a fi de
facilitar la seva escolarització.
Aquestes bonificacions s’atorguen a les famílies amb una situació socioeconòmica més
desfavorida i poden arribar fins el, 70%, 50%, 25% del preu públic, segons els casos.
Requisits econòmics per a la sol·licitud de bonificacions:
Podran sol·licitar bonificació en les quotes mensuals d’escolaritat els alumnes que
compleixin els següents requisits:
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-Haver aprovat el curs anterior o haver superat la prova d’accés pels alumnes de nova
incorporació.
-Estar l’interessat empadronat al municipi de Badalona.
-Estar al corrent de pagament de les obligacions amb el patronat de la Música de
Badalona.
-No posseir ni l’interessat ni cap de les persones de la unitat familiar altres immobles i
propietats excepte l’habitatge propi.
-No superar la unitat familiar, d’acord amb la disposició del Ministeri d’educació que
estableix els llindars de renda per a les beques i ajuts a persones en situacions
socioeconòmiques desfavorides, els següents llindars de renda:

Membres
familiar
1
2
3
4
5
6
7
8

de la unitat

Llindar màxim renda
10.668
17.377
22.820
27.069
30,717
34.241
37.576
40.882

A partir del 8è membre de la
unitat familiar, s’afegiran 3.282
€
per cada nou membre
computable.

El factor determinant serà el
total de renda familiar disponible
associat al nombre de membres
de la unitat familiar. Per establir
la basa de càlcul anual de la unitat familiar i saber en quin tram de bonificació es troba, es
calcula la suma dels ingressos anuals que per qualsevol concepte percep aquesta unitat i
es relaciona el total d’ingressos amb el nombre total de membres de la unitat familiar.
Es computaran com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar
durant l’any corresponent al darrer exercici fiscal liquidat en el moment de cada
convocatòria.
Qui es considera membre computable de la unitat familiar a efectes de bonificació?
Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de la unitat
familiar:
- El pare i la mare o tutors/es legals de l’alumnat (ingressos considerats al
100%). En cas de divorci o separació legal, no és membre computable
aquell/a ex cònjuge que no convisqui amb el nen/a, però tanmateix sí serà
membre computable el/la nou cònjuge o unit per anàloga relació, així com les
seves rendes.
-

Els/les germans/es solters/es menors de 25 anys que convisquin en el
domicili familiar a 31 de desembre de l’any anterior (ingressos considerats al
50%)

-

Germans i germanes majors de 25 anys només amb discapacitat física,
psíquica o sensorial (els seus ingressos, en el seu cas, es consideren al 50%)
Ascendents que justifiquin la seva residència (els seus ingressos, en el seu
cas, es consideren al 50%)

-
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En els casos en què el/la sol·licitant al·legui la seva dependència econòmica, qualsevol
que sigui el seu estat civil, haurà d’acreditar aquesta circumstància, els mitjans econòmics
amb què compta i la titularitat o lloguer del seu domicili. De no justificar suficientment
aquests extrems, la sol·licitud serà denegada.
Com es calcula la renda de la unitat familiar?
La renda es calcularà de la següent manera:
Per els membres de la família que hagin presentat declaració de l’IRPF es sumarà la base
imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent els saldos nets negatius
de pèrdues i guanys patrimonials corresponents a exercicis anteriors, així com el saldo
net negatiu de rendiments de capital mobiliari que constitueixin la renda de l’estalvi
corresponent a exercicis anteriors.
Per els membres de la família que obtinguin ingressos propis però no hagin presentat
declaració de l’IRPF, que presentaran certificat d’imputacions d’Hisenda, es sumarà la
base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent els saldos nets
negatius de pèrdues i guanys patrimonials corresponents a exercicis anteriors, així com el
saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari que constitueixin la renda de l’estalvi
corresponent a exercicis anteriors.
Sobre aquest càlcul dels ingressos per unitat familiar es podran aplicar una sèrie de
factors de correcció en els següents casos:
-

Si es tracta de famílies nombroses o monoparentals de categoria general o
especial es deduiran 500,00 ò 765,00 euros, respectivament, dels ingressos
anuals per a cada fill.

-

Quan hi hagi acolliment es considerarà com a membre de la unitat familiar i
es deduirà de la renda com si fos un fill en el cas de ser família nombrosa o
monoparental.

-

Si existeixen casos de discapacitat superior al 33 ò 65% es deduiran 1.811,00
ò 2.881,00 euros, respectivament, per a cada afectat.

Els percentatges de bonificació són els que es determinen en el següent quadre en funció
de la renda de la unitat familiar:
Membres
família
1
2
3
4
5
6
7
8

Bonificació 70%

Bonificació 50%

Bonificació 25%

5.334
8.689
11.410
13.535
15.359
17.121
18.788
20.441

7.468
12.164
15.974
18.948
21.502
23.969
26.303
28.617

10.668
17.377
22.820
27.069
30.717
34.241
37.576
40.882

Sol·licituds i documentació:
L’interessat o el representant legal de l’alumne/a, si aquest és menor d’edat, formalitzarà
l’imprès de sol·licitud, que estarà a disposició de les persones interessades a la secretaria
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del centre, adjuntant la següent documentació:
-Certificat municipal de convivència dels membres de la unitat familiar (actual).
-Documentació econòmica de tots els membres de la unitat familiar:
-Fotocòpies completes de l’ última declaració de Renda de tots els membres de la unitat
familiar.
En cas de que algun dels membres no estigui obligat a fer declaració de renda s’haurà
d’aportar certificat d’imputacions expedit per Hisenda de cadascun d’ells.
En cas d’haver algun membre de la família en atur caldrà aportar el justificant o demanda
d’ocupació emès per l’Oficina de treball i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur.
En cas de ser pensionistes: - Certificat de pensió
Per acreditar la resta de dades familiars:
-Fotocòpia del carnet de família nombrosa, si és el cas.
-Documentació que acrediti la situació de monoparentalitat, si no queda reflectida al Llibre
de família: sentència judicial de separació o divorci, o altres documents que acreditin
aquesta situació.
-Certificats que acreditin si algun membre de la unitat familiar pateix algun tipus de
discapacitat física o psíquica.
Termini de presentació:
Hi haurà un únic període de presentació de sol·licituds durant la primera quinzena de juliol
i de l’1 al 7 de setembre; amb caràcter extraordinari, podran demanar l’ajut posteriorment
al termini indicat l’alumnat que hagi tingut canvis importants en la situació familiar,
degudament acreditat.
La resolució es comunicarà per correu ordinari als pares o tutors sol·licitants durant el
mes de setembre.
En el cas de que la documentació aportada en la sol·licitud sigui insuficient o incorrecte es
considerarà inicialment desestimada la concessió de la bonificació, la qual cosa es
comunicarà al sol·licitant per tal que pugui adjuntar en el termini que li sigui requerit la
documentació pertinent.
ANNEX:
F) ESCOLA DE MÚSICA

Taxa de matriculació per assignatura i curs
Material

Euros
65,00
20,00

Quotes mensuals ( 9 quotes d'octubre a juny)
Sensibilització P-4

35,00

Iniciació a la música 1

35,00

Iniciació a la música 2

46,28

Iniciació a la música 3
Llenguatge musical 1r i 2n GE
Llenguatge musical 3r i 4t GE

51,42
52,56
60.56
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Instrument
Cant Coral optatiu
Nivell professional
Nivell Professional assignatures teòriques

52.56
10,00
123,75
60,56

G) CONSERVATORI DE GRAU PROFESSIONAL
Euros
Prova d’accés al Grau Professional

97,57

Euros
Taxes matriculació curs acadèmic
Repetició assignatura/curs
Quotes mensuals ( 8 quotes d'octubre a maig)

146,46
63.23

1r curs de grau professional
2n curs de grau professional
3r curs de grau professional
4t curs de grau professional
5è curs de grau professional
6è curs de grau professional
B.1) Assignatures optatives de grau professional:

92,00
92,00
92,00
92,00
95.50
95.50

Instrument complementari
Perfeccionament Instrumental
Optatives tipus B (determinat al PCC)
Optatives tipus C (determinat al PCC)

40,00
40.00
20.00
8,00

Cursos intensius (únic pagament per curs)
Curs de Corda alumne del Conservatori
Curs de Corda alumne extern
Curs d’educació corporal
Curs de pedagogia de l’instrument
Curs de Llenguatge musical alumne del Conservatori
Curs de Llenguatge musical alumne extern

110,00
132,00
120,00
120,00
140,00
168,00

C) ESCOLA DE MÚSICA MODERNA DE BADALONA
Euros
Taxa de matriculació per curs acadèmic:
Matricula d’una assignatura solta

95,00

Matricula dues assignatures o més

130,00
Euros

Quotes mensuals ( 9 quotes d'octubre a juny):
Llenguatge musical
Cant Coral
Instrument de tres quarts d’hora de classe setmanal

46,00
25,00
75,00
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Instrument d’una hora de classe setmanal
Educació de l’oïda
Combos
Instrument Complementari (mitja hora de classe setmanal)
Harmonia
Tec. d’improvisació
Big Band
Assignatures específiques prep. Superior
Composició
Conjunt Instrumental
Arranjaments

100,00
46,00
46,00
50,00
46,00
46,00
25,00
25,00
46,00
46,00
46,00

SEGON. APROVAR provisionalment les tarifes que s’inclouen.
L’ajuntament haurà d’assumir, consignant, si escau, les dotacions necessàries, les
diferències que resultin entre els costos dels serveis i l’import de les tarifes proposades,
d’acord amb l’informe tècnic del gestor del servei.
TERCER Aquestes modificacions entraran en vigor un cop s’hagin publicat íntegrament en
el Butlletí Oficial de la Província, i continuaran en vigor mentre no s’acordi modificar-les o
derogar-les.
QUART. SOTMETRE el seu contingut a informació pública i audiència dels interessats per
un termini de 30 dies hàbils, 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 i en un diari dels de major difusió en el mateix àmbit territorial, per 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.
CINQUÈ. ORDENAR la traducció al castellà del text íntegre de la ordenança fiscal
municipal, per la seva difusió entre les persones interessades que ho requereixin.
La Intervenció Municipal informa als efectes que preveuen els articles 214 i concordants del
TRLRHL.
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, proposo a la Comissió Informativa de l’àmbit de
govern, economia i hisenda que dictamini favorablement aquesta proposta i proposo a
l’ajuntament ple que resolgui de conformitat, si escau.
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 majoria absoluta.
Vots a favor: 17, dels grups municipals del Partit Popular, Convergència i Unió, Inicativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
Abstencions: 9, del grup municipal Socialista.
4 AP-2013/2605 DICTAMEN. Aprovació de l'expedient de contractació del
subministrament d'energia elèctrica i de gas de l'Ajuntament, els seus organismes
autònoms i determinades societats municipals.
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Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovació de l’expedient de contractació, licitació, i obertura del
procediment obert per a l’adjudicació del contracte de subministrament elèctric de mitja i
baixa tensió amb potència contractada superior a 10 kW i de gas (tarifes 3.4, 3.3, 3.2 i 3.1)
que ha d’abastir els centres i/o instal·lacions de l’ Ajuntament de Badalona i alguns dels
seus organismes autònoms i societats municipals íntegrament dependents del primer, pel
termini de dos anys, prorrogables per dos períodes de màxim un any més cadascun
Òrgan que resol: L’ Ajuntament Ple
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient: 27/OBR- 6/12
Fets
1. En data 5 de març de 2012 la cap del Servei (per assignació de funcions segons
Resolució de data 24/1/2012) va proveir l’ inici d’ un expedient de contractació
centralitzada per tal d’abastir d’ energia elèctrica els edificis i/o centres de l’Ajuntament
de Badalona, els seus organismes autònoms i les societats municipals íntegrament
dependents del primer, amb independència de la seva titularitat, atenent la propera
arribada de la data de finalització del contracte que actualment regula aquest tipus de
subministrament.
2. En el decurs del mes de març del 2012 es van dur a terme actuacions tendents a:
- Recopilar tota la informació d’ aquests punts de subministrament actualitzada per part dels
qui van ser designats com a responsables d’ aquests punts en aquella licitació.
- Convidar a aquelles entitats públiques que, per l’ existència de contractes en vigor en el
moment de tramitar-se aquella licitació, van quedar fora d’ aquell contracte, a participar-hi
en la nova licitació que ara s’ endegava.
- Informar als gestors d’ aquests punts de la necessitat que aquells contractes que
corresponguessin a punts de consum elèctric ubicats a locals cedits a tercers, figuressin a
nom d’ aquests i no de l’ Ajuntament, l’ organisme autònom o la societat municipal cedent.
3. En data 6 de juliol de 2012 es va considerar, amb una reunió mantinguda amb els
gestors de cadascun dels punts de subministrament esmentat, l’ oportunitat de contractar
de forma centralitzada no només el subministrament d’ energia elèctrica sinó també el del
gas, amb la finalitat d’ obtenir uns millors preus.
4. En la data indicada, es dictà una provisió per part del cap del Servei, per delegació de
signatura del regidor segons resolució de data 14/07/2011 en virtut de la qual s’ estenia
l’abast de la contractació centralitzada al subministrament d’ energia gasista.
5. De conformitat amb l’ acordat amb aquella reunió i a la vista de la provisió d’ inici a què
s’ ha fet referència en el fet anterior, es sol·licità als departaments gestors d’ aquests tipus
de subministrament de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms i societats municipals
íntegrament dependents del primer, el seu interès a participar en aquest nou procediment,
que aglutina el subministrament elèctric i gasista i, cas que volguessin participar, la resta
d’informació escaient per tal de formar aquest expedient de contractació.
6. No és fins el dia 15 d’ abril d’ enguany que es recepciona en aquest Departament tota la
informació i/o documentació sol·licitada.
7. En data 15 de maig de 2013 ha tingut entrada en aquest Departament un informe de
motivació emès per la cap del Departament de Compres en data 13 de maig de 2013 en
què posa de manifest la necessitat de dur a terme la contractació de referència. Aquest
informe s’ acompanya del Plec de prescripcions tècniques particulars que es proposa per
regular aquest contracte, de la mateixa data i signat per la cap del Departament referència,
pel cap del Servei de Manteniment d’ Infraestructures i pel cap del Departament d’ Ecologia
Urbana i Sostenibilitat.
8. L’ objecte d’ aquest contracte el constitueix:
- D’una banda, el subministrament d’energia elèctrica que ha d’abastir els punts de consum
de mitja i baixa tensió amb una potència contractada superior a 10 kW de les següents
entitats:
-Ajuntament de Badalona (CIF P0801500J)
-Patronat de la Música de Badalona (CIF G08802043)
-Museu de Badalona (CIF Q0801670A)
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-Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (CIF P5801505H)
-Institut Municipal de Serveis Personals (CIF P5801502E)
-Ens de Gestió Urbanística SA (CIF A58187725)
-Reactivació Badalona SA (CIF A58184748)
-Badalona Comunicació SA (CIF A08808461)
-Badalona Serveis Assistencials SA (CIF A59551655)
-Badalona Cultura SL (CIF B65310062).
- De l’altra, el subministrament de gas que ha d’abastir els punts de consum amb tarifes
d’accés 3.4, 3.3, 3.2 i 3.1 de les següents entitats:
-Ajuntament de Badalona (CIF P0801500J)
-Patronat de la Música de Badalona (CIF G08802043)
-Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (CIF P5801505H)
-Institut Municipal de Serveis Personals (CIF P5801502E)
-Badalona Serveis Assistencials SA (CIF A59551655).
9. La durada d’ aquest contracte és de dos anys a comptar de l’ endemà de la seva
formalització o aquella altra data que s’ indiqui expressament al contracte, amb possibilitat
de pròrroga per dos períodes de màxim un any més cadascun d’ aquests.
10. Atenent les diverses característiques tècniques d’ ambdós tipus de subministrament, s’
ha considerat adient dividir l’objecte d’ aquest contracte en 3 lots, essent la seva
composició la que es detalla a continuació:
-Lot 1, format pels punts de subministrament d’ energia elèctrica de mitja tensió i de baixa
tensió amb una potència contractada superior a 10 kW de les entitats a què s’ha fet
referència en el fet vuitè d’ aquest document.
-Lot 2, format pels punts de subministrament gasista amb tarifes d’ accés 3.4, 3.3, 3.2 i 3.1
de les entitats a què s’ ha fet referència en el fet vuitè d’ aquest document.
-Lot 3 (també anomenat oferta integradora), format pels subministraments objecte dels dos
lots anteriors.
11. El valor estimat d’ aquest contracte és de 21.926.053,97 euros i inclou l’import estimat
del contracte atenent la seva durada inicial, establerta en dos anys (per un import total de
10.440.978,08 euros, a raó de 9.352.286,08 euros el lot 1 i 1.088.692,00 euros, el lot 2),
l’import corresponent a la seva possible pròrroga per dos períodes de màxim un any
cadascun d’aquests (10.440.978,08 euros) i un 10% del pressupost màxim estimatiu de
licitació establert per a aquest contracte (IVA exclòs), per un import de 1.044.097,81 euros,
en concepte de possible modificació contractual quan es donin els supòsits previstos a la
clàusula 24 del Plec de clàusules administratives particulars que es proposa per regir
aquest contracte. Tot això de conformitat amb el que preveu l’article 88 en els seus apartats
primer i setè del TRLCSP.
Tots els imports indicats són amb l’IVA al tipus vigent del 21% exclòs, resta d’impostos
d’aplicació als tipus de subministraments que en constitueixen l’objecte d’aquest contracte,
inclosos.
12. El pressupost màxim estimat de licitació d’aquest contracte és de 12.633.583,48 euros
(IVA i resta d’impostos inclosos) a raó de 10.440.978,08 euros el valor base d’aquest
contracte i 2.192.605,40 euros en concepte d’IVA al tipus del 21% vigent. Aquest import es
distribueix entre els lots en què s’ha dividit l’objecte d’aquest contracte, segons tarifes
d’accés, de la següent manera:
Lots

1

Tipus
subministrament

Tarifes
d’accés

Períodes
discriminació
horària

Elèctric

6.1
3.0A
2.1DHA

6 períodes
3 períodes
2 períodes

Pressupost
màxim
estimat de
licitació (en
euros, IVA
exclòs, resta
impostos
inclosos)
1.401.327,15
6.616.976,00
1.185.433,23

Import
corresponent
a l’IVA al
21%

294.278,70
1.389.564,96
248.940,98

Pressupost
màxim estimat
de licitació
(expressat en
euros, IVA al
tipus del 21% i
resta impostos
inclosos)
1.695.605,85
8.006.540,96
1.434.374,21
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2

Gasista

2.1A
TOTALS LOT 1:
3.4
3.3
3.2
3.1
TOTALS LOT 2:

Sense
Sense
Sense
Sense
Sense

3 (OFERTA INTEGRADORA) Subministrament
elèctric + gas

148.549,70
9.352.286,08
716.180,00
196.656,00
121.944,00
53.912,00
1.088.692,00
€

31.195,44
1.963.980,08
150.397,80
41.297,76
25.608,24
11.321,52
228.625,32 €

179.745,14
11.316.266,16
866.577,80
237.953,76
147.552,24
65.233,52
1.317.317,32
€

10.440.978,08

2.192.605,40

12.633.583,48

El pressupost màxim de licitació indicat per a cada lot en la taula abans transcrita és de
caràcter estimat atenent que s’ha determinat prenent com a referència els costos derivats
dels consums dels punts de subministrament d’energia elèctrica i gasista que integren
cadascun dels lots - que són, en el moment de preparar-se aquesta licitació, els que hi
consten en els annexos 6 i 7 del Plec de clàusules administratives a què acompanya aquest
document, respectivament - durant l’exercici precedent.
13. El sistema de determinació del preu del contracte és per preus unitaris d’ acord amb el
que preveu l’article 87.2 del TRLCSP, constituint el preu definitiu del contracte el que resulti
d’aplicar els preus kWh del terme energia que per cadascun dels períodes i/o tarifes resultin
adjudicats, al nombre de kWh que es consumeixin als centres i/o instal·lacions a què es
refereixen els annexos 6 i 7 del Plec de clàusules administratives particulars i també a
aquells altres centres i/o instal·lacions que s’ hagin donat d’ alta amb posterioritat, dins de la
vigència d’ aquest contracte.
14. Quant al finançament del contracte, cal significar que atenent la tipologia d’ aquest
procediment de contractació (obert harmonitzat), l’ òrgan competent per a resoldre’l (de
caràcter col·legiat, com és l’Ajuntament Ple), el calendari de sessions d’aquest òrgan i allò
previst a la clàusula 21 del Plec de clàusules, es preveu que tot i que el contracte que se’n
derivi de la tramitació d’ aquest procediment es pugui formalitzar aquest exercici econòmic,
no se’ n derivi despesa del mateix fins a la propera anualitat (exercici 2014), de manera que
la despesa que s’ estima que se’n derivi d’aquest contracte per a l’ exercici 2014 i els altres
futurs exercicis que comprengui la seva execució així com les seves pròrrogues, cas que
aquestes siguin acordades, restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de
crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals corresponents a aquelles futures
anualitats, per atendre el seu pagament, d’ acord amb el que estableix l’article 110 del
TRLCSP i concordants del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG
2/2004, de 5 de març), havent-se de prendre en consideració aquest fet per part de l’
Ajuntament Ple en el procés d’ elaboració i aprovació del pressupost general que hagi
d’atendre aquests compromisos futurs assumits.
Quant als organismes autònoms i societats municipals participants en aquest procediment,
han atorgat, segons consta acreditat documentalment en l’ expedient de referència, el seu
compromís a dotar els seus pressupostos o les seves comptabilitats del crèdit adequat i
suficient a què s’ ha fet referència anteriorment.
De conformitat amb la legislació de contractes públics i als efectes d’allò que estableix la
disposició transitòria onzena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives, aquest contracte es podrà modificar per la necessitat d’aplicarhi mesures d’estabilitat pressupostària, les quals, d’acord amb aquella normativa,
constitueixen una raó d’interès públic per a tal fi. Els ajustos o reduccions derivats de
l’aplicació d’aquestes mesures no donaran per si mateixos dret a indemnització.
La manca o insuficiència de consignació pressupostària per atendre el pagament que del
contracte de referència se’ n derivi per a les futures anualitats podrà constituir causa per a
la modificació i/o resolució del contracte.
15. En compliment amb el que preveu l’article 275.1 apartat c) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i l’apartat setè de la disposició addicional segona
del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de
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contractes del sector públic, en data 15 de maig de 2013 aquest expedient administratiu s’
ha sotmès als preceptius informes previs de la Secretaria General i l’ Intervenció Municipal.
Fonaments jurídics
1.Aquest contracte es tipifica com un contracte administratiu de subministrament sotmès a
regulació harmonitzada, d’acord amb els articles 19.1 a), 9.1 i 15.1 b), respectivament, del
RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes
del sector públic (en endavant, TRLCSP).
2.El tipus de licitació del contracte és l’ assenyalat al Plec de clàusules administratives
particulars.
3.Ateses les característiques de la present contractació, s’ha optat pel procediment obert,
de manera que qualsevol empresari interessat que reuneixi els requisits de solvència i
capacitat de la clàusula 7 del Plec abans esmentat hi podrà concórrer presentant-hi una
proposició, de conformitat amb els articles 157 en relació amb l’article 173 del TRLCSP.
4.Es tracta d’ un contracte harmonitzat de subministrament de manera que la convocatòria
de la licitació es farà mitjançant publicació de l’anunci en el Diari Oficial de la Unió Europea,
en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el perfil de contractant de l’Ajuntament, d’acord amb el
que preveu l’article 142 del TRLCSP. Així mateix, serà susceptible de recurs especial en
materia de contractació d’acord amb el que preveuen els articles 40 i següents del
TRLCSP.
5. Aquest expedient de contractació seguirà la tramitació ordinària prevista al TRLCSP,
havent-se proposat el mes d’ agost inhàbil.
6. L’ expedient de contractació objecte d’ aquest document s’està elaborant segons el que
preveuen els articles 109 i 110 del TRLCSP.
7.D’acord amb l’article 88 del TRLCSP, el valor estimat d’ aquest contracte és de
21.926.053,97 euros i inclou l’import estimat del contracte atenent la seva durada inicial,
establerta en dos anys (per un import total de 10.440.978,08 euros, a raó de 9.352.286,08
euros el lot 1 i 1.088.692,00 euros, el lot 2), l’import corresponent a la seva possible
pròrroga per dos períodes de màxim un any cadascun d’aquests (10.440.978,08 euros) i un
10% del pressupost màxim estimatiu de licitació establert per a aquest contracte (IVA
exclòs), per un import de 1.044.097,81 euros, en concepte de possible modificació
contractual quan es donin els supòsits previstos a la clàusula 24 del Plec de clàusules
administratives particulars que es proposa per regir aquest contracte.
8.De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP i el
cartipàs municipal vigent, l’ òrgan competent en aquest cas per resoldre és l’ Ajuntament
Ple.
9.A l’ expedient s’acompanya el Plec de clàusules administratives particulars, elaborat per
la sotasignada, que es proposa per regir aquest contracte. El seu contingut s’ajusta a les
necessitats de gestió i a les exigències de procediment, en particular, al previst a l’article
115 del TRLCSP i 67 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, així com al plec de clàusules administratives generals vigents,
en tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal de contractació pública.
10.D’ acord amb el que preveu la disposició addicional segona, punt setè del TRLCSP, que
conté normes específiques de contractació per les entitats locals, l’aprovació del Plec de
clàusules administratives particulars ha d’anar precedida dels informes del secretari general
i de l’ interventor municipal.
11. L’ article 110 del TRLCSP preveu que un cop completat l’expedient de contractació, es
dictarà resolució motivada per part de l’ òrgan de contractació, aprovant el mateix i
disposant l’obertura del procediment d’ adjudicació i l’ aprovació de la despesa
corresponent, en el seu cas.
12. La proposta haurà de ser informada per la Comissió d’ Estudi, Informe o Consulta
corresponent, d' acord amb el que disposen els articles 82.2 i 123 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROFRJEL). De sotmetre’s la proposta de
resolució directament al ple sense el dictamen previ de la comissió informativa, atesa la
urgència de l’actuació, aquesta haurà de ser apreciada per la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació, de conformitat amb l’article 83 del ROFRJEL en relació
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amb l’ article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, reguladora de les bases de règim local (
LRBRL).
13. 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 d' acord amb el que preveu l’article 47.1 de
la LRBRL.
14.D’ acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo a
la regidoria de l’ Àmbit d’ Economia i Hisenda per tal que proposi previ informe de la
Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, a l’Ajuntament Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives
particulars que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 27/OBR-6/12
corresponent al següent contracte de subministrament:
- D’ una banda, d’energia elèctrica que ha d’abastir els punts de consum de mitja i baixa
tensió amb una potència contractada superior a 10 kW de les següents entitats:
-Ajuntament de Badalona (CIF P0801500J)
-Patronat de la Música de Badalona (CIF G08802043)
-Museu de Badalona (CIF Q0801670A)
-Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (CIF P5801505H)
-Institut Municipal de Serveis Personals (CIF P5801502E)
-Ens de Gestió Urbanística SA (CIF A58187725)
-Reactivació Badalona SA (CIF A58184748)
-Badalona Comunicació SA (CIF A08808461)
-Badalona Serveis Assistencials SA (CIF A59551655)
-Badalona Cultura SL (CIF B65310062).
-De l’altra, el subministrament de gas que ha d’abastir els punts de consum amb tarifes
d’accés 3.4, 3.3, 3.2 i 3.1 de les següents entitats:
-Ajuntament de Badalona (CIF P0801500J)
-Patronat de la Música de Badalona (CIF G08802043)
-Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (CIF P5801505H)
-Institut Municipal de Serveis Personals (CIF P5801502E)
-Badalona Serveis Assistencials SA (CIF A59551655).
Per una durada de dos anys a comptar de l’ endemà de la data de la seva formalització o
aquella altra data que expressament s’ indiqui en el contracte, prorrogable per dos períodes
de màxim 1 any cadascun d’ aquests i amb un pressupost màxim de licitació de
12.633.583,48 euros (IVA inclòs al tipus del 21%), a raó de 11.316.266,16 euros, el lot 1
(subministrament elèctric) i 1.317.317,32 euros, el lot 2 (subministrament gasista).
Es preveu la possibilitat que els licitadors formulin una oferta integradora (també
anomenada lot 3), que està integrada pels subministraments objecte dels dos lots abans
indicats, el pressupost màxim estimat de la qual el constitueix el sumatori del pressupost
màxim de licitació estimat per al lot 1 i per al lot 2, això és: 12.633.583,48 euros (IVA inclòs
al tipus del 21%).
SEGON.- Procedir a l’ obertura del procediment obert d’ adjudicació d’ aquest contracte
mitjançant tramitació ordinària, segons allò previst als articles 110, 150 i 157 del RDL
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del
sector públic, havent-se declarat el mes d’ agost inhàbil.
TERCER.- D’ acord amb l’ exposat a la relació fàctica d’ aquest document, sotmetre la
despesa que se’ n derivi de l’ execució d’aquest contracte per a l’ anualitat 2014 i les altres
futures anualitats que comprengui la seva execució així com les seves pròrrogues, cas que
aquestes siguin acordades, a la condició suspensiva de l’ existència de crèdit adequat i
suficient per atendre el seu pagament en els pressupostos municipals corresponents a
aquelles anualitats. L’ Ajuntament Ple haurà de prendre en consideració aquest fet quan
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hagi d’ elaborar i aprovar el pressupost general que hagi d’atendre els compromisos futurs
assumits.
Quant als organismes autònoms i societats municipals participants en aquest procediment,
han atorgat, segons consta acreditat documentalment en l’ expedient de referència, el seu
compromís a dotar els seus pressupostos o les seves comptabilitats del crèdit adequat i
suficient a què s’ ha fet referència anteriorment.
De conformitat amb la legislació de contractes públics i als efectes d’allò que estableix la
disposició transitòria onzena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives, aquest contracte es podrà modificar per la necessitat d’aplicarhi mesures d’estabilitat pressupostària, les quals, d’acord amb aquella normativa,
constitueixen una raó d’interès públic per a tal fi. Els ajustos o reduccions derivats de
l’aplicació d’aquestes mesures no donaran per si mateixos dret a indemnització.
Per al cas que en el pressupost corresponent la consignació econòmica per atendre la
obligació, sigui insuficient o no n’hi consti, el contracte s’entendrà modificat d’ acord amb
l’exposat anteriorment o, en el seu cas, resolt, per aquesta causa específica d’insuficiència
o manca de consignació. En ambdós casos, la modificació o resolució no donarà dret a
indemnització al contractista, llevat dels elements adscrits a l’execució del contracte que
restin pendents d’amortització.
QUART.- Procedir a la publicació de l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió
Europea, en el Butlletí Oficial de l’ Estat i en el perfil de contractant de l’ Ajuntament de
Badalona, d’acord amb les previsions de l’article 142 del RDL 3/2011, de 14 de novembre,
pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
CINQUÈ.- Facultar indistintament a l’alcaldia o Regidoria en que aquella tingui delegada
l’aprovació de les factures i altres actes de reconeixement d’ obligacions derivades d’
aquest contracte per tal que pugui aprovar i deduir-hi les penalitzacions a què es refereix la
clàusula 22 del Plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest contracte.
SISÈ.- Comunicar aquesta resolució a les persones que hi figuren com a responsables
d’aquest contracte en la clàusula cinquena del Plec de clàusules administratives particulars
regulador del mateix així com també a l’ Intervenció municipal.
Esmena de rectificació d’errades en el text dels plecs de clàusules administratives i
de prescripcions tècniques particulars reguladores del subministraments.
Tipus d’acord: Rectificacions del text dels plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars reguladors del subministrament d’energia elèctrica de
mitja i baixa tensió amb potència contractada superior a 10 kW i de gas (tarifes 3.4, 3.3, 3.2
i 3.1) que ha d’abastir els centres i/o instal·lacions de l’Ajuntament i els seus organismes
autònoms i societats de capital íntegrament municipal
Òrgan que resol: L’ Ajuntament Ple
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Antecedents
1. Amb data 21 de maig de 2013 la Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Economia
io Hisenda va aprovar, entre d’altres, el dictamen relatiu a l’aprovació dels plecs de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars, l’expedient de
contractació i la licitació de referència, per a una durada de dos anys, prorrogable per dos
períodes d’un any cadascun d’ells i amb un valor estimat de 21.926.053,97 euros.
2. Amb data d’avui ha tingut entrada al Departament Central de Contractació l’informe de
fiscalització de la Intervenció municipal mitjançant el qual realitza un seguit d’observacions
respecte a la redacció de diverses prescripcions i clàusules dels plecs que es proposen per
a regir el contracte i acompanyaven el dictamen de referència.
3. Analitzades aquestes observacions, els serveis tècnics de Compres, Via Pública i Medi
Ambient i Sostenibilitat redactors del plec de prescripcions tècniques particulars i els serveis
jurídics del Departament Central de Contractació han elaborat nous plecs de prescripcions
tècniques i de clàusules administratives, respectivament, que adapten, rectifiquen i/o
aclaren la redacció dels plecs inicials per motius d’oportunitat, en ordre a millorar la gestió
del contracte en fase d’execució per part de totes les entitats contractants i a procurar el
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màxim estalvi econòmic amb l’adjudicació del mateix per a totes aquestes entitats, en els
termes següents:
a) Pel que fa al plec de prescripcions tècniques particulars, s’incorporen totes les
recomanacions apuntades per la Intervenció Municipal en la redacció de les prescripcions
corresponents i d’altres concordants del mateix plec i també del plec de clàusules
administratives.
b) Pel que fa al plec de clàusules administratives particulars, s’incorporen així mateix les
recomanacions apuntades en la redacció formal de les clàusules i:
- Es clarifica que els efectes econòmics derivats de l’adjudicació d’aquest contracte no
tindran efectes abans de l’1 de gener de 2014 o data posterior que indiqui el contracte,
quedant condicionat el finançament del contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient
en els pressupostos de l’exercici 2014 i posteriors que comprengui l’execució del contracte.
- Els criteris de valoració de les ofertes queden concretats en dos, la millora del preu kWh
d’energia i la millora econòmica destinada a subministraments i actuacions d’eficiència
energètica. S’elimina així en el nou plec el criteri de millora en el sistema de revisió de
preus i es reorganitza la ponderació atribuïda a ells, passant el criteri de millora del preu
fins a 85 punts (abans fins a 65) i el criteri de la millora en eficiència energètica fins a 15
punts (abans fins a 25 punts).
- Es reforça l’objectivitat en la valoració del criteri de valoració de la millora destinada a
subministraments i actuacions d’eficiència energètica afegint-se la valoració/cost estimat
dels estudis de què disposa l’Ajuntament i cenyint la millora que puguin oferir els licitadors a
aquests estudis concrets, no a d’altres diferents addicionals ni alternatius que puguin
proposar, per evitar discrecionalitat en la seva apreciació.
Fonaments jurídics
1. L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú faculta l’Administració per
rectificar en qualsevol moment els errors materials, de fet o aritmètics que tinguin els seus
actes, com s’ha posat de manifest durant el tràmit de fiscalització en el text dels plecs de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que es proposen elevar al
Ple per a la seva aprovació amb l’expedient de contractació de referència.
2. L’article 97 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals (RD 2568/1986, de 28 de novembre) preveu l’esmena com el tipus d’intervenció en la
sessió plenària a través de la qual un membre de la corporació proposa la modificació d’un
dictamen o proposició, mitjançant escrit presentat al president abans d’iniciar-se la
deliberació de l’assumpte al qual es refereixi.
Proposta d’esmena
En conseqüència, d’acord amb l’article 172 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, no hi ha
cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la regidora Sra. Rosa Bertran
Bartomeu proposi a l’alcalde que adopti aquesta esmena i la sotmeti a l’Ajuntament Ple
prèviament a la deliberació del dictamen relatiu a l’aprovació dels plecs, l’expedient de
contractació i la licitació del subministrament de referència:
PRIMER.- Rectificar els errors materials advertits durant la tramitació de l’expedient de
contractació del subministrament d’energia elèctrica de mitja i baixa tensió amb potència
contractada superior a 10 kW i de gas (tarifes 3.4, 3.3, 3.2 i 3.1) que ha d’abastir els centres
i/o instal·lacions de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms i societats de capital
íntegrament municipal.
SEGON.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
particulars reguladors del contracte de referència i s’acompanyen a aquesta proposta de
resolució, un cop incorporades les observacions i recomanacions apuntades per la
intervenció Municipal en el seu informe de fiscalització de data 27 de maig de 2013, en els
termes indicats en l’expositiu 3.
TERCER.- Aquesta esmena només afecta el text dels plecs de clàusules administratives i
de prescripcions tècniques particulars informats per la CIAMB-GEH en data 21 de maig de
2013 en relació amb l’expedient de contractació de referència, mantenint la plena vigència
la resta de la proposta d’acord dictaminada.
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En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent, d’acord amb l’article 97 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, elevo
aquesta esmena a l’alcalde-president per al seu sotmetiment a la sessió plenària del dia 28
de maig de 2013, en relació amb l’aprovació dels plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars, l’expedient de contractació i la licitació del
subministrament elèctric i del gas de referència.
D’acord amb la proposta antecedent, proposo a l’Ajuntament Ple l’adopció d’aquesta
esmena.
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 (LRJPAC),
l’Ajuntament Ple accepta els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior
proposta d’esmena i el contingut dels informes tècnics precedents, i resol conformement.
SENYOR ALCALDE: Expliquem en trenta segons el que estem aprovant. Estem aprovant
treure a licitació el subministrament del llum i del gas de l’Ajuntament de Badalona i del
conjunt de les empreses, de les societats municipals, per intentar aconseguir un millor preu,
en un moment en què la competència ens pot permetre ajustar les tarifes que paga aquest
Ajuntament. D’acord? Passaríem al següent punt.
Votació de l’esmena.
L’esmena precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
Votació del dictamen.
El dictamen precedent s’aprova per majoria absoluta
Vots a favor: 23, dels grups municipals del Partit Popular, Socialista, Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i alternativa i el regidor no adscrit.
Abtencions: 3, del grup municipal de Convergència i Unió.
5 AP-2013/2611 DICTAMEN. Aprovació de l'expedient de contractació dels serveis de
neteja d'edificis, dependències municipals, centres docents, instal.lacions esportives
i vials dels cementiris. (RETIRAT)
6 AP-2013/2606 PROPOSTA. Aprovació de la proposta de modificació del pressupost
general de 2013, en pròrroga del de 2012.
Fets
L’Alcalde-President, 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 emès l’informe que transcrit literalment diu:
“Vistes les propostes de modificació del pressupost general de 2013, en pròrroga del de
2012, aquesta Intervenció
I N F O R M A:
• Amb relació a la subvenció que es proposa atorgar a Marina Badalona S.A., es fa
constar que només s’informa favorablement la proposta de modificació pressupostària
però no és possible manifestar-se sobre l’expedient de subvenció, per tant, la concessió
quedarà supeditada al compliment de la normativa vigent en matèria de subvencions i a
la seva posterior fiscalització.
• Pel que fa a les disminucions que es proposen, s’adjunta a l’expedient els informes
emesos pels responsables dels diferents serveis afectats, en els que es justifica que les
disminucions que es proposen no afectaran als objectius previstos en el pressupost ni
impossibilitaran el compliment de la prestació del servei en el present exercici.”
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
Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 7 / 28-05-13 pag. 33
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

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.
Un cop adoptat l’acord inicial de modificació, aquest haurà d’ésser sotmès a informació
pública i audiència als interessats per un termini de quinze dies, mitjançant exposició
pública del mateix en el Tauler d’Anuncis de la Corporació, així com publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que es puguin formular
reclamacions i suggeriments que de produir-se hauran de ser resoltes pel Ple de la
Corporació, i que, de no produir-se, farà que s’hagi de considerar l’acord aprovat
definitivament, conforme al que preveuen els preceptes indicats.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que, conforme amb
el que preveu l’article 123 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprovà el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals,
l'Ajuntament Ple, prèvia declaració d’urgència, adopti la següent proposta i la converteixi en
resolució:
PRIMER.MODIFICAR l’annex d’inversions municipal, tal com es detalla a
continuació:
Increments:
Expedient

Projecte
Aplicació
pressupostària
210-431062200003

Descripció
NOU
MERCAT
MAIGNÓN

2013006

020817MC2013/000020
020817MC2013/000021

441-132063200010
000-1553-74416

Caseta de la platja

2013008
2013010

020817MC2013/000021

211-9310-62901

020817MC2013/000020

Col·laboració
infraestructures Marina
Badalona S.A
Altres
inversions
funcionament operatiu
dels serveis

Núm. proposta
Import
384.330,93

2013007

201300000039

14.600,00

201300000039

763.190,00

201300000040

25.000,00

201300000040

1.187.120,93

Disminucions:
Expedient
020817MC2013/000020

Aplicació
pressupostària
331-330162336

020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817-

000-155074400
000-155374400
000-3204-

Descripció

Projecte

Import

Núm. Proposta

EQUIPAMENTS
I
INFRAESTRUCTURES
CULTURA
Engestur-Via
pública
Brigades
Engestur
Via
Pública
Obres
Engestur-Equipaments

2008326

68.930,93

201300000039

2009339
2008264
70-6

27.046,58

201300000040

853,84

201300000040

40.002,11

201300000040
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Expedient
MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021

Aplicació
pressupostària
74400
000-321074410
000-321074411
221-164062401
312-231062374
321-320462370
321-920062200051
331-336162200074
331-336175402
331-336262200008
331-336262200044
410-171163200040
410-920063200014
411-155360100027
411-155361108
411-155361109
411-155362200004
411-169462200009
411-332062360

020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021

411-431062200028
411-431062200048
421-155360100071
421-155462312
431-155360100096
431-171060100008
431-171060100019
431-172160100025
441-132062322

020817MC2013/000021

221-431062200049

020817MC2013/000021

210-431062200049

Descripció
escolars
Engestur Escoles Bressol
C/Industria
Engestur Escoles Bressol
Carrer de la Ciència
VEHICLES
EQUIPAMENTS CASALS
D'AVIS
EQUIPAMENTS
ESCOLES BRESSOL
ADEQUACIO
EDIFICI
OFICINA ESTRUCTURAL
ADEQUACIO
LOCAL
C/COSTA 13
URBANITZACIO
PCA.CONSTITUCIO
MUSEALITZACIÓ FONT I
CUSSÓ
CONNEXIO
MUSEU
PÇ.FONT I CUSSO
REHABILITACIÓ EDIFICI
PARC DE CA L'ARNÚS
REMODELACIO EDIFICIS
CORPORACIO
URBANITZACIÓ
C/
GUIFRÉ
Urbanització C/ Saragossa
Remodelació ascensor C/
Sant Felip i de Rosés
PROJECTES I CONTROL
QUALITAT
ADEQUACIO CAN PEPUS
EQUIPAMENT
BIBLIOTECA
CASACUBERTA
(PROJECTE)
REMODELACIO MERCAT
TORNER
MERCAT
LA
SALUT.REFORMA I ADEQ
XARXA
SANEJAMENT
CARRERS
MOBILIARI URBA
CONSTRUCCIO
BERENADOR CAN RUTI
REHABILITACIÓ
ESCOSSELLS
URBANITZACIONS
DIVERSES
RECUPERACIO ESPAIS
DEGRADATS
G.U.-EQUIPS
TRANSMISSIONS
I
MATERIAL TÈCNIC
Mercats reforma Mercat
Maignón-Projecte,
operacions i obres
Projecte Mercat Maignón

Projecte

2009352
2009353
2007233
223-1

Import

Núm. Proposta

612,88

201300000040

85,34

201300000040

0,10

201300000040

58,60

201300000040

70-7

4.452,43

201300000040

142-1

6.752,87

201300000040

225-3

172,84

201300000040

225-1

19.799,97

201300000040

2008312
147-1

3,12

201300000040

2.854,19

201300000040

2008253
142-1

30.000,00

201300000040

53.356,03

201300000040

2008267
2008250
2008250
2008260
89-1

18.641,57

201300000040

58.737,82

201300000040

1.997,90

201300000040

4.304,01

201300000040

15.527,43

201300000040

149-2

138.975,05

201300000040

95-9

14.079,51

201300000040

2008263
2008278
2008277
163-3

100.000,00

201300000040

48.659,40

201300000040

50.000,00

201300000040

10.713,05

201300000040

2008321
2008320
91-14

1.225,00

201300000040

8.364,67

201300000040

76.306,90

201300000040

275,86

201300000040

160-2

49.600,00

201300000040

2008301

4.730,93

201300000040

92-8

857.120,93
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SEGON.- APROVAR la modificació del Pressupost de l’Ajuntament 2013, en pròrroga del
de 2012, tal com es detalla a continuació:
Modificació de despeses
Increments:
Expedient

020817MC2013/000020
020817MC2013/000020
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021

Projecte
Aplicació
pressupostària
210-431062200003
441-132063200010
000-1553-74416

211-9310-62901

Descripció

Núm. proposta
Import

NOU
MERCAT
MAIGNÓN
Caseta de la platja

2013-006

384.330,93

201300000039

2013-008

14.600,00

201300000039

Col·laboració
infraestructures
Marina
Badalona S.A
Altres
inversions
funcionament
operatiu
dels serveis

2013-010

763.190,00

201300000040

2013-007

25.000,00

201300000040

1.187.120,93

Transferències positives:
Expedient
021025MC2013/000002
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019

Aplicació
pressupostària
214-3300-20200
100-3241-41100
212-0110-31000
212-0110-31100

020817MC2013/000019
020817MC2013/000019

212-9341-31001

020817MC2013/000019

312-3121-44202

212-9341-31100

Descripció

Projecte

Arrendaments d'edificis i
altres construccions-Cul
PMB-ORD
Aportació
ordinària
Interessos préstecs llarg
termini
Despeses
de
formalització,modif.i
cancel.lació
Interessos préstecs curt
termini
Despeses
de
formalització,modif.i
cancel.lació
BSAEmpreses Municiapls
Servei
assistencia
domicili

Import

Núm. proposta

12.000,00

201300000021

200.000,00

201300000038

30.003,36

201300000038

1.000,00

201300000038

283.000,00

201300000038

127.500,00

201300000038

1.000.000,00

201300000038

1.653.503,36

Disminucions:
Expedient
020817MC2013/000020
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817-

Aplicació
pressupostària
331-3301-62336

Descripció

Projecte

210-431062200049
221-1640-62401

EQUIPAMENTS
I
INFRAESTRUCTURES
CULTURA
Engestur-Via
pública
Brigades
Engestur
Via
Pública
Obres
Engestur-Equipaments
escolars
Engestur Escoles Bressol
C/Industria
Engestur Escoles Bressol
Carrer de la Ciència
REFORMA
MERCAT
MAIGNON
VEHICLES

221-4310-

REFORMA

000-1550-74400
000-1553-74400
000-3204-74400
000-3210-74410
000-3210-74411

MERCAT

Import

Núm. proposta

2008326

68.930,93

201300000039

2009339
2008264
70-6

27.046,58

201300000040

853,84

201300000040

40.002,11

201300000040

2009352
2009353
2008301
2007233
160-2

612,88

201300000040

85,34

201300000040

4.730,93

201300000040

0,10

201300000040

49.600,00

201300000040
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Expedient
MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021

Aplicació
pressupostària
62200049
312-2310-62374
321-3204-62370
321-920062200051
331-336162200074
331-3361-75402
331-336262200008
331-336262200044
410-171163200040
410-920063200014
411-155360100027
411-1553-61108
411-1553-61109
411-155362200004
411-169462200009
411-3320-62360

020817MC2013/000021
020817MC2013/000021

411-431062200028
411-431062200048

020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021
020817MC2013/000021

421-155360100071
421-1554-62312
431-155360100096
431-171060100008
431-171060100019
431-172160100025
441-1320-62322

Descripció
MAIGNON
EQUIPAMENTS CASALS
D'AVIS
EQUIPAMENTS
ESCOLES BRESSOL
ADEQUACIO
EDIFICI
OFICINA ESTRUCTURAL
ADEQUACIO
LOCAL
C/COSTA 13
URBANITZACIO
PCA.CONSTITUCIO
MUSEALITZACIÓ FONT I
CUSSÓ
CONNEXIO
MUSEU
PÇ.FONT I CUSSO
REHABILITACIÓ EDIFICI
PARC DE CA L'ARNÚS
REMODELACIO EDIFICIS
CORPORACIO
URBANITZACIÓ
C/
GUIFRÉ
Urbanització
C/
Saragossa
Remodelació ascensor C/
Sant Felip i de Rosés
PROJECTES I CONTROL
QUALITAT
ADEQUACIO
CAN
PEPUS
EQUIPAMENT
BIBLIOTECA
CASACUBERTA
(PROJECTE)
REMODELACIO MERCAT
TORNER
MERCAT
LA
SALUT.REFORMA
I
ADEQ
XARXA
SANEJAMENT
CARRERS
MOBILIARI URBA
CONSTRUCCIO
BERENADOR CAN RUTI
REHABILITACIÓ
ESCOSSELLS
URBANITZACIONS
DIVERSES
RECUPERACIO ESPAIS
DEGRADATS
G.U.-EQUIPS
TRANSMISSIONS
I
MATERIAL TÈCNIC

Projecte

223-1

Import

Núm. proposta

58,60

201300000040

70-7

4.452,43

201300000040

142-1

6.752,87

201300000040

225-3

172,84

201300000040

225-1

19.799,97

201300000040

2008312
147-1

3,12

201300000040

2.854,19

201300000040

2008253
142-1

30.000,00

201300000040

53.356,03

201300000040

2008267
2008250
2008250
2008260
89-1

18.641,57

201300000040

58.737,82

201300000040

1.997,90

201300000040

4.304,01

201300000040

15.527,43

201300000040

149-2

138.975,05

201300000040

95-9

14.079,51

201300000040

2008263

100.000,00

201300000040

2008278
2008277
163-3

48.659,40

201300000040

50.000,00

201300000040

10.713,05

201300000040

1.225,00

201300000040

8.364,67

201300000040

76.306,90

201300000040

275,86

201300000040

2008321
2008320
91-14
92-8

857.120,93

Transferències negatives:
Expedient
021025MC2013/000002
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019

Aplicació
pressupostària
214-9310-20200
001-9220-20200
001-9220-22601

Descripció
Arrendaments d'edificis i
altres construccions-His
Arrendaments d'edificis i
altres construccions-Alc
Atencions protocolaries i
representatives

Projecte

Import

Núm. proposta

12.000,00

201300000021

4.320,00

201300000038

2.203,29

201300000038
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Expedient
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019

Aplicació
pressupostària
001-9220-46604

Descripció

Projecte

Import

Núm. proposta

001-9431-46700

Associació Catalana de
Municipis
A Consorcis-Localret

100-1503-44900

Engestur - Llei de Barris

122.568,52

201300000038

100-2410-41100

IMPO-ORD
Aportació
ordinària
IMPO - OTL Oficina
tècnica laboral
IMPO Pactes Territorials

143.905,23

201300000038

9.636,50

201300000038

35.000,00

201300000038

Badalona Cultura S.LORD
BDN Cultura SL- Conveni

153.532,00

201300000038

9.468,00

201300000038

Reactivació
BadalonaORD
Serveis de missatgersLogística
A
Consorcis-CBS
Ap.Ordinària
Equips per processos
d'informació-Contracte
Arq.Te
Xarxa informàtica

60.332,72

201300000038

185.937,37

201300000038

15.000,00

201300000038

59.995,00

201300000038

12.199,98

201300000038

14.598,00

201300000038

36.644,62

201300000038

5.950,00

201300000038

5.950,00

201300000038

Assegurances
responsabilitat
civil
general
Assegurances
vida
accidents
Serveis de recaptacióTresoreria Padrons
Vestuari de personal

99.964,04

201300000038

10.000,00

201300000038

44.154,04

201300000038

12.000,00

201300000038

Arrendaments d'edificis i
altres construccions-Edu
Arrendaments d'edificis i
altres construccions-Sge
Arrendaments d'edificis i
altres construccions-His
Subvencions
Convocatòria Entitats
Consell Comarcal del
Barcelonès
Nord-ConvGossera
Publicitat i propaganda

66.000,00

201300000038

38.000,00

201300000038

42.280,00

201300000038

3.300,00

201300000038

6.370,00

201300000038

7.000,00

201300000038

Altres treballs realitzats
per altres empreses i p
BDN Cultura SL-Música i
Escola-Premi
Lola
Anglada
Subvencions
Convocatòria Entitats
Altres treballs realitzats
per altres empreses i p

30.500,00

201300000038

6.000,00

201300000038

12.100,00

201300000038

11.537,23

201300000038

100-2410-41104
100-2410-41105
100-3351-44900
100-3351-44905
100-4391-44900
100-9221-22204
100-9430-46700
102-4910-21600

020817MC2013/000019
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019

102-4910-21601

020817MC2013/000019
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019

210-9220-22405

020817MC2013/000019
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019

321-3201-22602

020817MC2013/000019
020817MC2013/000019

322-2321-48906

102-4910-21602
102-4910-22706
210-4390-48992
210-4390-48994
210-9202-22404

212-9340-22708
213-9204-22104
214-3200-20200
214-9220-20200
214-9310-20200
311-3130-48906
311-9421-46500

321-3203-22799
321-3351-44903

414-1512-22799

Manteniment aplicacions
informàtiques
Estudis i treballs tècnics
Unió
General
Treballadors
Comissions Obreres

de

1.780,00

201300000038

1.284,30

201300000038
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Expedient
020817MC2013/000019

Aplicació
pressupostària
414-9421-46500

020817MC2013/000019
020817MC2013/000019

430-1700-22602

020817MC2013/000019
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019
020817MC2013/000019

440-1692-48906

431-1720-21000

440-1694-46706
440-1696-48901
440-9241-48906
441-1320-22710

Descripció

Projecte

Import

Núm. proposta

Consell Comarcal del
Barcelonès
NordHabitatge
Publicitat i propaganda

62.225,64

201300000038

3.050,00

201300000038

Reparacions,
manteniment
i
conservació
Subvencions
Convocatòria Entitats
Fons Català Cooperació
al desenvolupament
Entitats Col·laboradores

6.100,00

201300000038

18.046,88

201300000038

106.596,00

201300000038

25.374,00

201300000038

85.600,00

201300000038

65.000,00

201300000038

Subvencions
Convocatòria Entitats
Serveis tècnics i auxiliarsContracte Servei de vi

1.653.503,36

Modificació d’ingressos
Increments:
Expedient
020817MC2013/000020

Aplicació
pressupostària
000-0-77003

Descripció
Paradistes
Maignón

Mercat

Projecte

Import

Núm. proposta

2013-006

330.000,00

201300000039

330.000,00

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.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució precedent, conforme a les previsions de l’article 82.3 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, dono plena conformitat al seu
contingut, la valido plenament, i, atenent raons de màxima eficàcia i eficiència en gestió
municipal n’ordeno la seva inclusió en l’ordre del dia de la propera i immediata sessió de
l’Ajuntament Ple que es celebri, pel seu debat i aprovació, si escau, prèvia declaració
d’urgència.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fets i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució formulada i
dels informes precedents als efectes previstos a l’article 89.5 de la Llei 30/1992,
l'Ajuntament Ple resol de conformitat i la converteix en resolució,.
SENYORA ASUNCIÓN GARCIA: Bona tarda a tothom, nosaltres abans de definir el nostre
vot ens agradaria fer algunes preguntes i si és possible que se’ns doni la contesta
adequada acabaríem dient quin és el nostre vot. Però primer de tot fer una reflexió. Es
veritat que a diferència del mes anterior les modificacions del pressupost, tan d’inversions
com de l’ordinari, en què de vegades es barregen algunes de les partides, no són tan
grans, de 250 que se’n van presentar el mes passar, aquest són unes 66, que hi ha hagut
alguna modificació d’última hora i no sé si és una més o una menys. La primera sorpresa és
que pensàvem, perquè així ho vam anunciar, que presentarien ja la proposta de pressupost
d’aquets any, això van dir en el Ple anterior. I bé, veure les modificacions ens ha sorprès
una miqueta, perquè continua sent un pressupost una miqueta camuflat, encara que amb
menys modificacions pressupostàries. Una de les primeres preguntes seria en el
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d’inversions, jo sé que se’ns va explicar en la informativa, però també vaig fer un prec, i és
que si fos possible convocar el Consell d’Administració de Marina, SA, perquè hi va una
partida, no sé si ahir que es va fer una nova informativa es va donar una informació o
puntualització que feia l’interventor. Voldríem que ens expliquessin aquesta partida que hi
va de Marina SA, en el pressupost d’inversions sobretot per això, perquè crèiem que era
necessari que el Consell d’Administració de Marina SA, s’hagués reunit i estigués una
miqueta més informat. En quant a l’ordinari, que com he dit les modificacions són al voltant
de 66, entenem que hi ha partides, que ara a l’última modificació s’han modificat una
miqueta, però que és veritat que intentem solucionar situacions complicades que tenim dins
de l’Ajuntament, com és el posar-nos al dia en els temes de serveis domiciliaris i altres
temes importants, però també és veritat que es toquen partides que per a nosaltres són
importants, sobretot en moments de crisi com el que estem vivint. Un d’ells és l’aportació
ordinària que es fa a l’IMPO, és una partida que cau 143.905 euros, cauen, no sé si es
podran retornar en algun moment. D’Engesgur, la Llei de barris, que afecta a barris molt
necessitats, cauen 122.568 euros. I en podríem anomenar d’altres. És veritat que han
rectificat el tema dels plans d’Entorn, suposo que per això pugui sortir endavant, i alguna
partida més, però sí que és curiós que d’alguna partida de convocatòria de subvencions a
entitats, en concret de les esportives, cauen també molts diners. Creiem que això és una
demostració de la mala gestió que estan fent i de no poder fer un nou pressupost, i que si
tenim necessitats i no podem fer un nou pressupost. Per què el govern no ha anat a fer una
operació d’endeutament a curt termini, si tenim alguna necessitat de diners d’immediat,
perquè clar, vestir un sant de necessitats per desvestir uns altres en un moment difícil,
continuo dient, per a la nostra ciutadania, com són l’IMPO, que després ja parlarem durant
el Ple de més temes que afecten als aturats de les nostres ciutats. O bé com poder
intervenir a dins dels barris més necessitats amb la Llei de barris, no entenem com
aquestes partides poden caure. Insistim, si ens donen una explicació, primer del tema de
Marina SA, com a inversió, i després d’aquest nou pressupost camuflat amb 66 com a
mínim, partides que es modifiquen, algunes que s’han rectificat, ho reconec, s’han rectificat
a última hora, i altres que no s’han rectificat, com són les de l’IMPO i les que els he
comentat com la de la Llei de Barris o altres com la recuperació d’espais degradats, etc.
etc.
SENYOR FALCÓ: Bona tarda a tothom. Jo alcalde, reiterar-li per una qüestió de formes, a
mi em sembla una qüestió d’ordre que el govern porta un dictamen, l’explica i el defensa, i
els grups de l’oposició el valoren i es posicionen. Això és el que passa a tots els plens de
tots els ajuntaments de tot el món mundial. Però a Badalona no, a Badalona el govern
presenta un dictamen i no l’explica i l’oposició hi diu la seva. Jo no acabo d’entendre aquest
funcionament, però en tot cas, ja que ens ha donat la paraula abans que el propi govern,
explicar que aquest és un dictamen que en el seu moment fa un mes, es va haver de retirar
perquè no comptava amb suficient majoria en aquest Ple per ser aprovat. Ha explicat una
mica la senyora Asun García que aquest era un dictamen que en el seu origen tenia 250
partides que patien modificacions a la baixa, i que no s’havia negociat suficientment amb
els grups de l’oposició, i que en conseqüència, essent com és aquest que treballa en
minoria, es va haver de retirar. Una mica el mateix que ha passat amb el dictamen anterior
que fa referència al contracte de neteja d’edificis municipals, que és la causa que avui a la
plaça hi hagi una manifestació. Tampoc no hi ha consens amb els grups de l’oposició i
tenint en compte que aquest és un govern que treballa en minoria, aquest és un dictamen
que s’ha de retirar. Dit això, aquest és un dictamen que torna al Ple i que en el seu origen hi
havia una discussió no sobre la bondat d’algunes de les partides que s’anaven a reforçar, la
bondat de reforçar la partida del Conservatori de Música, la bondat de reforçar Badalona
Serveis Assistencials, tot això eren bondats de la voluntat del govern en aquell moment,
però sí que hi havia diferència respecte d’on treure els diners per aconseguir aquet traspàs
de partides. Tenint en compte que el nostre grup municipal havia aprovat el pressupost avui
vigent, doncs ens va semblar que havíem de seure amb el govern a parlar d’aquesta
qüestió. Ens hem assegut a parlar amb el govern d’aquesta qüestió, el govern no havia
complert els compromisos que tenia amb la nostra força política respecte al compliment
d’aquest pressupost que vam aprovar ja l’any passat, suposo que per aquesta raó tampoc
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es veu en cor de prestar un pressupost per aquest any, però en tot cas sí que ha fet un
esforç per recuperar partides que havia pactat amb nosaltres en el pressupost original i
deixar-les tal i com estaven. Em refereixo a partides com les de la Fundació de Badalona
Treball pels Disminuïts, em refereixo a partides com les del Consorci Badalona Sud, em
refereixo a partides com les dels Plans Educatius d’Entorn, em refereixo a partides com són
les de les ajudes als comerciants de la ciutat, em refereixo a partides també a les ajudes als
mercats municipals, el pressupost per a les activitats culturals d’arrel tradicional catalana,
també el Consorci de Normalització Lingüística i a d’altres tipus de partides. Per tant, des
d’aquest punt de vista nosaltres creiem que tenint en compte que també cal fer una
modificació per reforçar el que dèiem al principi, i que era la voluntat primera d’aquest
govern, que eren les partides de Badalona Serveis Assistencials i també la del Conservatori
de Música, aquest és un dictamen que comptarà avui, a la segona, diguem, amb el nostre
vot favorable. Moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Falcó, un aclariment tant sols, ara li dono la paraula al
senyor Serrano. El govern no ha explicat primer aquest dictamen perquè la senyor Asun ha
aixecat de seguida el dit, i bé, he dit, li donaré primer la paraula, però que no hi hagués
hagut cap tipus de problema, perquè és cert, primer s’explica el dictamen després s’intervé,
però l’odre dels factors no altera el producte. Senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Bona tarda a tothom. Miri senyor alcalde, nosaltres ens abstindrem
perquè aquesta modificació pressupostària, els dos elements més importants ja han estat
anomenats, són el reforç a BSA i al Conservatori, i jo crec que hi ha una prioritat respecte a
consolidar dues entitats en el que sabem que bàsicament aquests diners són per pagar
sous. De tota manera, li hauríem de fer un parell de comentaris, dir-li que sabem que
aquestes dues entitats tenen dificultats perquè tenen deutes amb la Generalitat, i que
aquests deutes no es paguen, i nosaltres pensem que tantes notes de premsa, tantes
fotografies, tantes sortides a la premsa i a la televisió local de vostè, hi ha molt poques
intervencions en què vostè s’hagi dirigit en la forma de ciutat de primera, amb la forma
enèrgica que un alcalde de la tercera ciutat de Catalunya s’hauria d’adreçar al govern del
país en quant als deutes que té per al funcionament dels seus ciutadans. Crec que això
manifesta o poc interès, o debilitat o que vostè té alguna carta amagada o que sap alguna
cosa que en aquest Ple no se li explica. En qualsevol cas per a nosaltres crec que falta
energia d’aquest govern per reclamar uns deutes que hi ha amb d’altres administracions, i
que les vol arrglar modificant partides. Per un altre costat em referiré a Marina Badalona, jo
sé que vostès ens explicaran que això és per a l’IBI, i que llavors fa un conveni i que
s’envien uns diners, i aquests diners tornen, i que tal i qual, i que això arriba a zero. Però la
realitat, i no crec que el senyor Riera o la senyora Maritxu que ho porta ara, em
desmenteixin, és que la capacitat d’ingressos, la capacitat pressupostada d’ingressos, la
xifra total d’ingressos previstos baixarà 780.000 euros, que és la xifra que s compagina amb
Marina Badalona. Jo crec que això és un element important i que en qualsevol cas, clar,
això es deixa d’ingressar, i això torna a donar dificultats al pressupost municipal, amb
aquest quantitat que al mes passat era de summa importància pel tema d’inversions, de
cop ha desaparegut la importància en el tema d’inversions i passa a Marina Badalona, però
la realitat és que es deixarà d’ingressar aquests diners i només són per arreglar un
contenciós històric, que estic convençut que hi ha altres formes d’arreglar-ho, o hi ha
alguna altra manera jurídica de fer-ho. I per últim em referiré a un element que és important,
a l’últim Ple vostè va dir que hi hauria un Ple extraordinari per parlar d’aquesta modificació
pressupostària de cinc milions, no hi ha hagut Ple extraodrinari, ara ens movem en dos
milions i escaig, i vostè va anunciar que a finals d’aquest més, o sigui ara, portaria el
pressupost. Pressupost que nosaltres ja el donem perquè aquest any no el veurem, i això,
senyor alcalde, em porta a la reflexió de dir-li miri, el que marca les línies estratègiques d’un
govern és el pressupost. El fet de no portar-lo demostra que vostès, o no tenen projecte de
ciutat, o no volen passar el mal tràngol en aquest Ple, però jo crec que un acte de valentia,
un acte de valor, un acte de confirmació, de creença en les seves pròpies conviccions, en la
seva pròpia manera d’entendre la ciutat, vostè hauria de portar un pressupost encara que el
perdés, perquè vostè en aquest Ple hauria de defensar la seva manera d’entendre la ciutat,
la seva ideologia, el seu compromís amb la ciutat, i hauria de portar allò que vostè creu que
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és el millor per a la ciutat. I si vostè no ho guanya, doncs no ho guanya, això és el que
tenen els governs en minoria, però no portar-lo i anar passant els mesos, i dir, la setmana
que ve, d’aquí a quinze dies, d’aquí a un mes, a mi em sembla, no sé trobar-li una altra
expressió, a mi em sembla d’una certa covardia política. Vostè hauria de tenir el valor de
portar un pressupost encara que fos derrotat, perquè ens agradaria després de dos anys,
saber què pensa vostè de la ciutat i què és el que vostè, si pogués, faria amb la ciutat de
Badalona, perquè anar-se amagant darrera de modificacions, ara de cinc milions, ara de
dos, ara no sé quants, ara no sé què, a mi em sembla que això és de qui passa any
empeny, però això no és el lideratge a la ciutat. Jo crec que més valdria perdre un debat
pressupostari, si l’ha de perdre, si no el fa bé, però en tot cas, portar i que per fi, després
de dos anys coneixeríem quins són els seus puntes de vista, o què és el que vostè pensa, o
què és el que vostè opina que seria bo per a la ciutat. Nosaltres ens abstindrem pel que li
he dit al principi, perquè pensem que els hem d’ajudar a suplir les necessitats que poden
tenir alguns serveis de BSA i sobretot els sous i salaris del Conservatori, però li veiem poca
energia en reclamar a d’altres administracions, i li veiem flaquesa i poc lideratge per portar
endavant, per conèixer per primera vegada un pressupost de vostès en relació a Badalona.
Gràcies.
SENYORA HERVÀS: Gràcies alcalde. A veure, valgui dir d’entrada que jo crec que tots els
grups municipals, jo crec que val la pena fer constar, que ens hem reunit tots plegats, tant
en reunions formals com informals, per ampliar la informació relativa a aquesta modificació
pressupostària. En qualsevol cas hi ha dos aspectes primordials o principals d’aquesta
modificació que són l’aportació que es fa per cobrir el dèficit del Patronat de la Música i el
milió d’euros per continuar donant la prestació del servei de l’assistència domiciliària que es
presta a través del BSA, que són els dos aspectes fonamentals d’aquesta modificació. I si
hem reduït partides, senyora García, és justament a proposta de vostès i dels grups, que
els semblava que una modificació pressupostària de cinc milions era molt àmplia, i en
presentem ara una d’un milió i escaig, que és justament per fer front principalment a
aquestes dues partides. Pel que fa al comentari que fa vostè de Marina Badalona, és
voluntat d’aquest govern convocar el Consell d’Administració amb una certa celeritat. I per
tant, crec que aquest és un tema complex, que necessita d’informació àmplia i que el fòrum
d’un consell d’administració és el més adient per tractar aquesta qüestió. També sí que
m’agradaria dir per últim que les disminucions que es presenten en aquesta modificació,
justament crec que és molt important remarcar que no afecten en cap cas al funcionament
ordinari i el desenvolupament de les tasques que es fan a les àrees.
SENYORA ASUNCIÓN GARCÍA: El meu grup no s’ha pronunciat encara. Agraeixo els
aclariments i és veritat que s’ha renegociat aquesta modificació de pressupost, amb
partides importants, i ja he dit que això ho reconeixíem, de fa tres dies a avui o d’ahir a avui.
De tota manera, ens hagués agradat, jo crec que quan s’està en minoria i no es pot
presentar un pressupost, més enllà de les reunions que calgui i de amb qui s’hagi acordat
en l’exercici passat, jo crec que s’ha de parlar més encara amb la resta de l’oposició,
perquè hi ha partides que són importants per a tots i per a totes. Hi ha una qüestió també,
segons un ministre, el ministre Montoro, que suposo que tothom el coneixem, va dient que
donarà diners a les comunitats autònomes perquè es posin a zero amb els deutes que
aquestes tenen amb els ajuntaments, i que això serà aviat. Jo crec que aquest és un
element si més no, perquè surti que les modificacions que ara es fan en temes tan
importants com és l’IMPO, per a nosaltres, i d’altres que afecten a part de la ciutadania,
quan es rebin aquests diners es reposaran, o farem més accions per arribar a sectors que
avui estaran patint aquesta crisi, que no l’han creat ells, sinó tot al contrari. I sembla ser que
va de cert que arribaran, doncs planifiquem, planifiquem i mirem si no és possible la
proposta que hem fet nosaltres d’aquest endeutament a curt termini o no. Perquè sembla
ser que anem bé de diners. Doncs sí anem bé, potser no feia falta fer aquestes
modificacions. Nosaltres ens abstindrem, pels motius d’aquests dos criteris fonamentals i
perquè volem que allò que la Generalitat avui no fa arribar els diners necessaris per al seu
funcionament, des de l’Ajuntament ho assumim. Però que quedi constància que per a
nosaltres és greu que partides tan importants com la de l’IMPO i d’altres que he comentat,
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reconeixent que altres s’han modificat en positiu, no podem votar-ho a favor, ens
abstindrem. I ens agradaria saber això, quan arribin els diners, què farem?
SENYOR FALCÓ: Sí, una mica per completar la primera intervenció que havia fet, havent
escoltat també els grups de l’oposició, per dir algunes coses. Jo reitero que aquesta és una
proposta de modificació que evita un 28 % de retallada als comerciants, que és el que es
pretenia fer; i que evita que el Consorci Badalona Sud perdés 130.000 euros; que evita que
els Plans Educatius d’Entorn passessin de 238.000 euros a 6.000 euros. I altres partides, la
d’entitats esportives, si no vaig errat, crec que queda exactament igual com estava. És a
dir, que aquesta ha estat una negociació, en aquest cas, en la qual nosaltres ens hi hem
implicat, perquè d’alguna manera el pressupost que avui té l’Ajuntament també és la nostra
responsabilitat, doncs el vam votar l’any passat, que crec que és un dictamen millor del que
teníem aleshores. Ara bé, també m’agradaria dir-li al govern que això no possibilitat la
possible entrada d’un nou pressupost a l’Ajuntament perquè el paper ho aguanta tot, i el fet
de recuperar partides i de tornar a posar xifres originals al pressupost, no té res a veure
amb complir-lo, i nosaltres el que volem és que aquest pressupost es compleixi. I per tant,
el que li demanem al govern, abans de presentar un pressupost nou, és que compleixi amb
els acords que té amb nosaltres, que no és només no afaitar partides, sinó que és complir
amb les partides a les quals s’estava compromès, que vol dir, pagar a les entitats
esportives, pagar a les entitats de comerciants, pagar al Consorci Badalona Sud, pagar a la
Fundació de Treball per als Disminuïts, etc. etc. Això és el que nosaltres volem, perquè és
clar, és molt fàcil presentar un pressupost amb un superàvit d’un milió d’euros en base a no
pagar-li a ningú. El que és difícil és presentar un pressupost amb un milió d’euros de
superàvit teòric havent complert els compromisos polítics que es tenien. Per tant, el nostre
vot, reitero, és favorable, i és veritat, i em refereixo a la intervenció del Partit dels
Socialistes, que la Generalitat de Catalunya té deutes amb l’Ajuntament de Badalona,
deutes que són importants i que són notables, tant al que és Badalona Serveis
Assistencials com és en el Conservatoris. També ho és que hem fet gestions i que crec que
podem estar en la línia de resoldre el que és el deute amb el Conservatori de Música de
Badalona, però que en tot cas, com a Ajuntament jo també em sumo a fer les gestions
polítiques que calgui, l’alcalde ho sap perquè m’he posat a la seva disposició, per tal que la
Generalitat, en la mesura del possible, perquè tots vostès saben en quina situació es troba,
vagi poden satisfer aquests deutes que té amb el nostre Ajuntament.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Doncs el primer que jo voldria fer és agrair al grup de
Convergència i Unió el suport amb aquesta modificació del pressupost, que és important, i
també agrair als grups d’Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida i el Partit Socialista,
l’abstenció responsable. Ho deia la Maritxú Hervàs, és cert, durant les darreres setmanes,
durant els darrers dies s’ha parlat amb els grups, i s’ha portat una modificació que
bàsicament el que pretén és donar compliment al Pla d’ajust que es va aprovar en el seu
dia en aquest Ajuntament, i que és la nostra obligació. I el que pretenem amb aquesta
modificació és garantir que determinats serveis que són urgents en aquests moments, com
pugui ser el servei d’assistència domiciliària, per exemple, els treballadors puguin cobrar. I
aquesta circumstància no estigui complint els seus compromisos econòmics amb l’empresa
que porta per exemple el servei d’atenció domiciliària, es dóna perquè donades les
circumstàncies econòmiques del moment, hi ha una altra administració que no està podent
fer front als seus pagaments amb el calendari previst. I si aquesta administració no pot fer
front al pagament amb el calendari previst i nosaltres hem de pagar el servei, doncs aquí hi
ha dues opcions, o el deixes de pagar i per tant, el servei te’l deixen de prestar, o
l’Ajuntament ha de posar la seva part dels diners i afegir-ne per cobrir la part que encara no
s’ha pagat fins que no arribin els diners de qui li correspon posar-los. Bàsicament en termes
generals del que estem parlant és d’això. És cert que hi ha una novetat respecte a les
propostes que vam presentar ara fa un mes i que fa referència a Marina Badalona, jo estic
d’acord i ho teníem previst de convocar un consell d’administració en els propers dies, a la
primera quinzena de juny, per informar d’aquesta modificació. A ningú se li escapa que la
situació de Marina Badalona en aquests moments des d’un punt de vista de disponibilitat i
de tresoreria, que no d’actius, sinó de disponibilitat de tresoreria, és una situació molt
complexa, molt complexa, i el que estem fent és garantir una certa normalitat en aquesta
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societat. I després també per part d’Iniciativa per Catalunya – Esquerra Unida, s’ha fet una
referència a la Llei de barris, anem a veure, nosaltres podem afrontar els nous projectes de
la llei de barris en la part que li correspon a l’Ajuntament, quan els projectes que ja s’han
realitzat i que ja estan pagats per part nostra, a qui li correspon pagar-los ens paguin els
dos milions i mig d’euros que tenim pendents des de l’any 2010. Quan cobrem aquests
diners nosaltres podrem anar a projectes nous. Apuntava algú de vostès aquí, no recordo,
em sembla que ha estat Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya, deia del pla de
proveïdors, és cert, jo vaig tenir una trobada fa tres setmanes amb el Ministre Montoro, li
vaig preguntar concretament en quina situació quedava el pla de proveïdors i ell em va
traslladar que era la voluntat del govern d’Espanya que aquest pla de proveïdors es tirés
endavant i que servís per injectar diners a les administracions autonòmiques i que les
administracions autonòmiques pugui pagar als ajuntaments. I aquesta situació a nosaltres,
des d’un punt de vista de tresoreria ens aniria molt bé. I si la previsió del govern central és
la que han traslladat, la que am i em van traslladar i la que em sembla que ja ha començat
a sortir, seria que això es pogués produir fins i tot abans de l’estiu. Per tant, abans de
l’estiu, al mes de setembre o octubre, és probable que es doni aquesta circumstància, que
nosaltres ens aniria molt bé, com ens va anar molt bé el pla de proveïdors de l’any passat
que ens va servir per cobrir 30 milions d’euros de factures de l’any 2011. També aquí per
part del Partit Socialista s’ha assenyalat per tres vegades, s’ha fet referència al pressupost
municipal, i és cert, nosaltres van dir que l’intentaríem portar durant el mes de maig i no
l’hem portat, per què? Per què teníem una urgència en aquests moments que, el
pressupost vostès saben que s’aprova inicialment, i després s’ha d’aprovar provisionalment,
i nosaltres en aquests moments teníem una urgència, que és una qüestió de dies, que és el
tema que els he explicat, especialment del servei d’assistència domiciliària, que no podíem
esperar aquest temps, i per tant, hem primat més en anar a aquesta modificació del
pressupost de l’any 2012 perquè ens dóna una celeritat i ens dóna una rapidesa molt
superior a la que tindríem si ho féssim a través d’un pressupost municipal. Però jo li he de
dir, amb tota la cordialitat i amb el bon to amb què vostè ho ha expressat, de dir, home, a mi
senyor Serrano em sorprèn que vostè demani el pressupost dues vegades i que aquesta
demanda del pressupost vagi acompanyada de, “per què vostès han de presentar el
pressupost encara que li derrotem...”, jo l’únic que els demano és que no vagin amb idees
preconcebudes. Clar, si vostès no han vist el pressupost encara, com no l’han vist, a
l’Ajuntament de Barcelona o com no l’han vist a la Generalitat de Catalunya, que no és un
fet aïllat el cas de Badalona. En els governs on s’està governant en minoria, Barcelona amb
el Xavier Trias, i la Generalitat de Catalunya de Convergència i Unió, d’Artur Mas, també
estan amb un pressupost prorrogat, i la ciutat està funcionant, la ciutat ens està funcionant
bé. Però jo el que els dic és que ja diuen que el derrotaran sense haver-lo vist. La nostra
voluntat és, i aquí ho apuntava el senyor Falcó és dir, aquí hi ha una sèrie de compromisos,
i és cert, que es van adquirir amb els grup de Convergència i Unió respecte al pressupost
del 2012. Aquests compromisos, alguns d’ells, no s’han pogut dur a terme per una falta de
disponibilitat econòmica que tenia els comptes municipals, els volem acabar de consolidar, i
quan això ho acabem a consolidar nosaltres ens comprometem a abans de presentar
oficialment en aquest Ple el pressupost municipal, fer-ho arribar a tots els grups municipals,
perquè vostès pugin fer aquelles suggeriment o aquelles observacions que creguin
oportuntes. Jo també els dic una cosa, segurament no presentarem el pressupost que a
nosaltres o que a mi m’agradaria presentar, perquè a mi m’agradaria presentar un
pressupost que signifiqués gastar en més manteniment de la via pública, gastar en més
serveis socials, gastar en instal·lacions esportives, que estan el manteniment fet una pena.
Tot això és el que m’agradaria al meu pressupost, poder gastar en aquests temes que són
els urgents. Però els puc garantir que aquesta pressupost no anirà en aquesta direcció, i no
anirà en aquesta direcció perquè la disponibilitat econòmica de l’Ajuntament en aquest
moment és la que és, i estem obligats a presentar un pressupost d’equilibri, un pressupost
a on no es gasti més del que s’ingressa. I per tant, això ens obliga a actuar en una línia de
responsabilitat, de prioritzar aquells aspectes més prioritaris i de no poder fer segurament
altres qüestions que ens agradaria o que són necessàries també per a la ciutat. I ho deia la
representant d’Iniciativa, doncs poden anar i demanar un crèdit, escoltin, en aquests
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moments anar a demanar un crèdit és molt complicat, fa cinc anys a tothom, des d’una
família, fins a una empresa, fins una administració, et gastaves més del que ingressaves,
demanaves un crèdit, te’l donaven i endavant. En aquests moments no, en aquests
moments no. I per tant, el que està passant amb les famílies i les empreses també passa
amb les administracions públiques i amb els ajuntaments, i per tant, no es pot donar
aquesta circumstància. A mi em sembla que estem fent les coses d’una forma assenyada,
jo torno a agrair, especialment al grup de Convergència i Unió el seu vot favorable, però
també als grups de l’oposició aquest posicionament d’abstenció positiva i per tant, tiraríem
endavant la proposta i esperem en el futur més immediat poder tenir les garanties per poder
presentar un pressupost que sigui capaç de ser debatut amb els grups de l’oposició. Per
tant, quedaria aprovat amb els vots expressats.
Votació de la urgència.
La urgència de la proposta s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
Votació de la proposta.
La proposta d'acord precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 14, dels grups municipals del Partit Popular, Convergència i Unió i el regidor
no adscrit.
Abstencions: 12, dels grups municipals Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
7 AP-2013/2602 DICTAMEN. Aprovació de les fases de redacció, temporalització i dels
òrgans de redacció del Pla Director de Joventut de Badalona 2013-2016.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució
Aprovació de les fases de redacció, temporalització i dels òrgans
de redacció del Pla Director de Joventut de Badalona 2013-2016
Òrgan que resol:

Ple

Caràcter de l’acord:

Exhaureix la via administrativa

Núm. expedient:

90/W08.13

Antecedents
1. L’Ajuntament Ple en sessió de data 22 de desembre de 2009 va aprovar el Pla Director
de Joventut 2009-2011, que en data 24 de juliol de 2012 el Ple va resoldre declarar la seva
vigència fins a l’aprovació d’un nou Pla Director.
2. En data 15 de maig de 2013, el cap del departament de Joventut ha emès un informe
tècnic segons el qual, a la vista de les consideracions efectuades, proposa que s’aprovin
les fases de redacció del Pla director de joventut, la creació dels òrgans de redacció del
mateix i la seva temporalitat indicativa.
2.1. Respecte a les fases de redacció proposa les següents sis fases:
Fase 1: Diagnosi per al disseny i elaboració del PDJ 2013-2016:
1.1. Fase 1: Avaluació del Pla Director 2009-2011:
- Valoració quantitativa: a través de qüestionaris/fitxes adreçades a tècnics/ques.
- Valoració qualitativa: discussió tècnico-política/grups de treball.
1.2. Anàlisi de les polítiques de joventut:
- Recollida d’informació a través de l’elaboració de graelles i fitxes que recullin
les actuacions, ofertes i serveis en matèria de joventut adreçades a
tècnics/ques de l’Ajuntament de totes les àrees.
- Entrevistes amb experts .
- Discussió/ grup de treball tècnico-polític.
1.3. Anàlisi de la realitat juvenil:
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Anàlisi quantitativa de les característiques i condicions de vida dels joves, tenint
en compte la distribució segmentada per barris del municipi:
• Actualització de les dades i indicadors de joventut (padró d’habitants,
Idescat, altres fonts).
• Enquestes on-line als joves del municipi.
• Enquestes als joves dels instituts i altres espais joves.
- Anàlisi qualitativa: 4 grups de treball.
Fase 2: Diagnòstic i elaboració de propostes:
- DAFO per a la triangulació de les conclusions.
- Elaboració de conclusions.
- Retorn de resultats i elaboració de propostes: Fòrum amb joves amb grups de
treball.
- Enquestes als i les joves per a l’ elaboració de propostes.
Fase 3: Redacció del PDJ de Badalona 2013-2016:
- Marc estratègic: missió, visió i valors.
- Objectius generals.
- Destinataris.
- Eixos estratègics.
- Mesures.
- Metodologia del PLJ.
- Comunicació.
- Recursos.
- Pressupost i pla de finançament.
- Pla d’ avaluació i seguiment.
- Temporalització.
Fase 4: Aprovació i presentació del PDJ de Badalona 2013-2016.
- Debat i aprovació del PDJ per la Comissió Informativa Especial. En el cas que hi
hagi al·legacions, caldrà fer una segona sessió per tal de resoldre-les.
2.2. Respecte a la temporalització indicativa del Pla, expressa el següent:
• Fase 1: Maig - Juliol de 2013.
• Fase 2: Setembre de 2013.
• Fase 3: Octubre de 2013.
• Fase 4: Novembre de 2013
2.3. Respecte a la propostes d’òrgans de debat i redacció, expressa el següent:
1. Comissió Informativa Especial del Pla director de Joventut.
Per tal de dirigir el Pla, es creu necessari designar una comissió informativa, integrada
exclusivament per membres de la corporació, sense atribucions resolutòries, que la seva
funció és l’estudi, l’informe o consulta dels continguts i les propostes del Pla i, molt
especialment dels temes que hagin de ser sotmesos a l’aprovació del Ple municipal.
En tant que òrgan del Pla director de Joventut, hauria de tenir la mateixa durada que
aquest.
Aquesta Comissió hauria de tenir la mateixa proporció que les Comissions Informatives ja
creades en el Cartipàs Municipal.
Es proposa que actuï com a secretari un tècnic municipal amb veu però sense vot.
Els acords s’haurien de notificar a tots els grups municipals.
2. Comissió tècnica:
Per tal d’ elaborar el Pla en la seva globalitat es creu necessari crear una comissió tècnica
del Pla, constituïda per tècnics municipals dels diferents àmbits que desenvolupin accions
adreçades al col·lectiu juvenil de la ciutat.
Les funcions de la comissió tècnica seran recollir totes les accions dirigides a la joventut,
avaluar-les, proposar una intervenció més eficient i eficaç i, per últim, proposar noves
accions.
Es proposa com a president de la comissió al Cap del servei d’ Esports i Joventut i com a
secretari al Cap del Departament de Joventut.
Aquesta comissió es reunirà un màxim de tres vegades durant tot el procés.
-
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Àmbit d’ atenció a les Persones:
- Servei de Serveis Socials: 1 tècnic/a d’ atenció territorial polivalent i 1
tècnic/a de programes i producció de serveis.
- Servei de Salut: 1 tècnic/a de salut.
- Servei d’ Esports i Joventut: 1 tècnic/a d’ esports i una persona adscrita al
Departament de Joventut.
- Servei d’ Educació: 1 tècnic/a d’ educació i 1 tècnic/a de l’ OME.
- Servei Cultura i Ciutadania: 1 tècnic/a d’ acció cultural i 1 tècnic/a de
serveis territorials.
• Àmbit de Territori:
- Servei d’ ordenació del territori: 1 tècnic/a d’ habitatge.
- Servei de Via Pública i Mobilitat: 1 tècnic/a d’ infraestructures i
manteniment.
- Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat: 1 tècnic/a de medi ambient.
- Servei de Guàrdia Urbana: 1 representant de Guàrdia Urbana.
- Àrea de Seguretat, Convivència i Participació: 1 tècnic/a de participació
ciutadana i 1 tècnic/a de convivència.
• Àmbit d’ Hisenda i Recursos Interns:
- Servei de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme: 1 tècnic/a de
promoció econòmica i comerç.
• Àmbit de Govern:
- Servei de Comunicació i Imatge: 1 tècnic/a de comunicació i imatge.
- Servei d’ Informàtica i TIC: 1 tècnic/a d’ informàtica i TIC.
• Organismes autònoms:
- Institut Municipal de Promoció de l’ Ocupació: 1 tècnic/a de promoció de l’
ocupació i desenvolupament local.
- Consorci Badalona Sud: 1 tècnic/a de l’ àrea socioeducativa.
Fonaments de dret
1. Segons disposa l’art. 66.1 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el
municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot
promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer
les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns, i segons disposa l’article 71.1 del
mateix cos legal, per a la gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats
complementàries de les pròpies d'altres administracions públiques i, en particular, les
relatives a, entre d’altres, l’educació, la cultura, la joventut i l'esport.
2. L’art. 10.1 en relació amb l’art. 57 LBRL, expressa que l’administració local i la resta
d’administracions públiques poden cooperar econòmica, tècnica i administrativa. A la seva
vegada, la Llei 30/92 en els seus art. 4.1.d) i 4.3, disposa que serà necessari que en els
desenvolupament de les activitats de les administracions públiques es prestin la cooperació
i assistència necessària.
3. Segons disposa l’art. 123 del Real Decret 2568/1986, Reglament d’organizació,
funcionament i régim jurídic de les entitats locals, (en endavant ROF), estableix que les
Comissions informatives, integrades exclusivament per membres de la Corporació, són
òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels
assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple i de la Comissió de Govern quan
aquesta actuï amb competències delegades pel ple, excepte quan hagin d'adoptar-se
acords declarats urgents.
4. En el cas que ens ocupa, es vol constituir una comissió informativa especial per la
redacció del Pla Director de Joventut. Així doncs, el seu règim s’estableix a l’art 124.3, del
ROF. Així doncs, són Comissions informatives especials les quals el Ple acordi constituir
per a un assumpte concret, en consideració a les seves característiques especials de
qualsevol tipus. Aquestes Comissions s'extingeixen automàticament una vegada que hagin
dictaminat o informat sobre l'assumpte que constituïx el seu objecte, tret que l'acord plenari
que les va crear disposés altra cosa.
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5. A la vista del que disposa article 125, del ROF, a l’acord de ple de creació de les
Comissions informatives es determinarà, la composició concreta de les mateixes, tenint en
compte les següents regles:
a) L'Alcalde o President de la Corporació, és el President nat de totes elles; no obstant això,
la presidència efectiva podrà delegar-la en qualsevol membre de la Corporació, a proposta
de la pròpia Comissió, després de la corresponent elecció efectuada..
b) Cada Comissió estarà integrada de manera que la seva composició s’acomodi a la
proporcionalitat existent entre els diferents grups polítics representats en la Corporació.
c) L'adscripció concreta a cada Comissió dels membres de la Corporació que hagin de
formar part de la mateixa en representació de cada grup, es realitzarà mitjançant escrit del
Portaveu del mateix dirigit a l'Alcalde o President, i del que es donarà compte al Ple. Podrà
designar-se, d'igual forma, un suplent per cada titular.
6. Per últim, l’article 126 del ROF estableix que els dictàmens de les Comissions
informatives tenen caràcter preceptiu i no vinculant. En supòsits d'urgència, el Ple o la
Comissió de Govern, podrà adoptar acords sobre assumptes no dictaminats per la
corresponent Comissió informativa, però, en aquests casos, de l'acord adoptat haurà
d'adonar-se a la Comissió informativa en la primera sessió que se celebri. A proposta de
qualsevol dels membres de la Comissió informativa, l'assumpte haurà de ser inclòs en
l'ordre del dia del següent Ple a fi de que aquest deliberi sobre la urgència acordada, en
exercici de les seves atribucions de control i fiscalització.
7. El ple de l’Ajuntament en data 12 de juliol de 2011 va aprovar, entre d’altres acords, la
creació de les comissions informatives de caràcter permanent amb la següent proporció
dels representants municipals:
- 2 Representants del Grup Municipal del PPC
- 3 Representants del Grup Municipal del PSC
- 2 Representants del Grup Municipal del CIU
- 1 Representants del Grup Municipal del ICV-EUiA
8. L’òrgan competent per l’aprovació d’aquesta resolució és el Ple de la Corporació a la
vista del que disposa l’art. 124.3 del Real Decret 2568/1986, Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Proposta d’acord
En virtut del que s’ha exposat de conformitat amb l’article 38, apartat 9 de la vigent Llei
30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, 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, no hi ha cap tipus d’obstacle legal
ni reglamentari per tal que el Ple de l’Ajuntament converteixi en acord:
PRIMER.- Aprovar les fases de redacció del Pla Director de Joventut de Badalona 20132016, següents:
Fase 1: Diagnosi per al disseny i elaboració del PDJ 2013-2016:
1.1. Fase 1: Avaluació del Pla Director 2009-2011:
- Valoració quantitativa: a través de qüestionaris/fitxes adreçades a tècnics/ques.
- Valoració qualitativa: discussió tècnico-política/grups de treball.
1.2. Anàlisi de les polítiques de joventut:
- Recollida d’informació a través de l’elaboració de graelles i fitxes que recullin
les actuacions, ofertes i serveis en matèria de joventut adreçades a
tècnics/ques de l’Ajuntament de totes les àrees.
- Entrevistes amb experts .
- Discussió/ grup de treball tècnico-polític.
1.3. Anàlisi de la realitat juvenil:
- Anàlisi quantitativa de les característiques i condicions de vida dels joves, tenint
en compte la distribució segmentada per barris del municipi:
• Actualització de les dades i indicadors de joventut (padró d’habitants,
Idescat, altres fonts).
• Enquestes on-line als joves del municipi.
• Enquestes als joves dels instituts i altres espais joves.
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- Anàlisi qualitativa: 4 grups de treball.
Fase 2: Diagnòstic i elaboració de propostes:
- DAFO per a la triangulació de les conclusions.
- Elaboració de conclusions.
- Retorn de resultats i elaboració de propostes: Fòrum amb joves amb grups de
treball.
- Enquestes als i les joves per a l’ elaboració de propostes.
Fase 3: Redacció del PDJ de Badalona 2013-2016:
- Marc estratègic: missió, visió i valors.
- Objectius generals.
- Destinataris.
- Eixos estratègics.
- Mesures.
- Metodologia del PLJ.
- Comunicació.
- Recursos.
- Pressupost i pla de finançament.
- Pla d’ avaluació i seguiment.
- Temporalització.
Fase 4: Aprovació i presentació del PDJ de Badalona 2013-2016.
- Debat i aprovació del PDJ per la Comissió Informativa Especial. En el cas que hi
hagi al·legacions, caldrà fer una segona sessió per tal de resoldre-les.
SEGON.- Aprovar la temporalització indicativa del Pla Director de Joventut de Badalona,
següent:
• Fase 1: Maig - Juliol de 2013.
• Fase 2: Setembre de 2013.
• Fase 3: Octubre de 2013.
• Fase 4: Novembre de 2013
TERCER.- Aprovar la creació dels òrgans de redacció del Pla Director de Joventut de
Badalona, següents:
A. Comissió tècnica:
Per tal d’ elaborar el Pla en la seva globalitat es creu necessari crear una comissió tècnica
del Pla, constituïda per tècnics municipals dels diferents àmbits que desenvolupin accions
adreçades al col·lectiu juvenil de la ciutat.
Les funcions de la comissió tècnica seran recollir totes les accions dirigides a la joventut,
avaluar-les, proposar una intervenció més eficient i eficaç i, per últim, proposar noves
accions.
Es proposa com a president de la comissió al Cap del servei d’ Esports i Joventut i com a
secretari al Cap del Departament de Joventut.
Aquesta comissió es reunirà un màxim de tres vegades durant tot el procés
• Àmbit d’ atenció a les Persones:
- Servei de Serveis Socials: 1 tècnic/a d’ atenció territorial polivalent i 1
tècnic/a de programes i producció de serveis.
- Servei de Salut: 1 tècnic/a de salut.
- Servei d’ Esports i Joventut: 1 tècnic/a d’ esports i una persona adscrita al
Departament de Joventut.
- Servei d’ Educació: 1 tècnic/a d’ educació i 1 tècnic/a de l’ OME.
- Servei Cultura i Ciutadania: 1 tècnic/a d’ acció cultural i 1 tècnic/a de
serveis territorials.
• Àmbit de Territori:
- Servei d’ ordenació del territori: 1 tècnic/a d’ habitatge.
- Servei de Via Pública i Mobilitat: 1 tècnic/a d’ infraestructures i
manteniment.
- Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat: 1 tècnic/a de medi ambient.
- Servei de Guàrdia Urbana: 1 representant de Guàrdia Urbana.
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- Àrea de Seguretat, Convivència i Participació: 1 tècnic/a de participació
ciutadana i 1 tècnic/a de convivència.
• Àmbit d’ Hisenda i Recursos Interns:
- Servei de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme: 1 tècnic/a de
promoció econòmica i comerç.
• Àmbit de Govern:
- Servei de Comunicació i Imatge: 1 tècnic/a de comunicació i imatge.
- Servei d’ Informàtica i TIC: 1 tècnic/a d’ informàtica i TIC.
• Organismes autònoms:
- Institut Municipal de Promoció de l’ Ocupació: 1 tècnic/a de promoció de l’
ocupació i desenvolupament local.
- Consorci Badalona Sud: 1 tècnic/a de l’ àrea socioeducativa.
B. Comissió Informativa Especial del Pla director de Joventut.
Per tal de dirigir el Pla, es creu necessari designar una comissió informativa, integrada
exclusivament per membres de la corporació, sense atribucions resolutòries, que la seva
funció és l’estudi, l’informe o consulta dels continguts i les propostes del Pla i, molt
especialment dels temes que hagin de ser sotmesos a l’aprovació del Ple municipal en
aquesta matèria.
En tant que òrgan del Pla director de Joventut, la comissió tindrà la mateixa durada que
aquest, i a la seva vegada, estarà integrada de manera que la seva composició s’acomodi a
la proporcionalitat existent entre els diferents grups polítics representats en la Corporació.
Composició:
President: L’Alcalde, com a president nat, el qual podrà delegar la presidència efectiva en
qualsevol membre de la corporació.
Seran membres de la mateixa:
- 2 Representants del Grup Municipal del PPC
- 3 Representants del Grup Municipal del PSC
- 2 Representants del Grup Municipal del CIU
- 1 Representants del Grup Municipal del ICV-EUiA
Secretari: La lletrada del Servei Jurídic i administració General de l’Àrea d’Educació,
Esports i Joventut.
L'adscripció concreta a cada Comissió dels membres de la Corporació que hagin de formar
part de la mateixa en representació de cada grup, es realitzarà mitjançant escrit del
Portaveu del mateix dirigit a l'Alcalde o President, i del que es donarà compte al Ple. Podrà
designar-se, d'igual forma, un suplent per cada titular. Així mateix, el President podrà
decidir l’assistència a les sessions de la comissió de membres de la corporacions i/o tècnics
municipals, que en tot cas assistiran amb veu però sense vot.
Funcionament:
- La comissió Informativa Especial del Pla Director de Joventut celebrarà les seves sessions
en els dies i hores que estableixin l’Alcalde o el seu president, els quals podran també
convocar sessions extraordinàries o urgents de la mateixa. L’Alcalde o president estarà
obligat a convocar sessió extraordinària quan ho sol·liciti almenys la quarta part dels
membres de la Comissió,
- Les sessions es celebraran a la seu de la regidoria d’Educació, Esports i Joventut.
- Els dictàmens s’aprovaran sempre per majoria simple dels presents. En cas d’empat
dirimirà la presidència amb un vot de qualitat.
- En qualsevol cas en tot allò no previst seran d’aplicació les disposicions contingudes al
Real Decret 2568/1986, Reglament d’organizació, funcionament i régim jurídic de les
entitats locals.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
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8 AP-2013/2603 DONAR COMPTE. Acord de la Junta de Govern Local, de data 10 de
maig, de donar per verificat el Text refós del Pla especial per a l'ampliació
d'aforament a la discoteca Carpa Titus al polígon de Can Ribó.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 10 de maig de 2013 va aprovar el
següent acord:
“Per part de Planejament Urbanístic es presenta una proposta per donar per verificat el Text
refós del Pla especial urbanístic per a l’ampliació d’aforament a la discoteca carpa Titus al
polígon de Can Ribó de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 29 d’abril de 2013 pel Departament de Planejament
Urbanístic, el qual reproduït literalment diu:
“En la sessió plenària de Badalona de data de 24 d’abril de 2012, es va aprovar
provisionalment el Pla especial per a l’ampliació d’aforament a la discoteca Carpa Titus al
polígon de Can Ribó.
ANTECEDENTS
•
Previ a aquest tràmit la Junta de Govern Local, en data 18 de novembre de 2011, va
aprovar amb caràcter de nova aprovació inicial el Pla especial per a l’ampliació d’aforament
a la discoteca carpa Titus al polígon de Can Ribó. Tràmit fet a instància de la iniciativa
privada de Creativos Mar S.L. titular de la propietat i del desenvolupament de l’activitat. El
pla que es tramitava en aquest moment es va reconduir amb el compliment del número de
places d’aparcament proporcional a l’aforament que es proposava, en contraposició a
l’anterior proposta que substituïa les places d’aparcament normatives per estacionament en
via pública.
Durant el preceptiu període de d’exposició pública no es va presentar cap al·legació.
En relació a la proposta urbanística es recaptarem els informes sectorials:
- Informe favorable del Ministeri de Foment.
- Informe de l’Autoritat de Transport Metropolità (ATM) comunicant que l’expedient no
requeria cap informe de l’ATM, atès que el pla no es trobava dins dels supòsits que
disposa el decret 344/2006.
- Informe favorable de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i
Salvaments.
•
En data 22 de juny de 2012 l’expedient va tenir entrada en el Departament de Territori i
Sostenibilitat per que es procedís a la seva aprovació definitiva. No obstant el Departament
comunicà que perquè la Comissió pogués adoptar la resolució calia completar l’expedient
amb els informes de:
- Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de conformitat amb
l’article 117 de Lei de Costas.
- Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento.
- ADIF.
La recepció dels informes sol·licitats i requerits per la Comissió Territorial d’Urbanisme:
Recepció
sol·licitud

Informe

Administrador
d’infraestructures
Favorable amb
01/10/2012
21/11/2012
Ferroviàries (ADIF)
condicions
Direccion General de Infraestructuras
Favorable amb
01/10/2012
19/10/2012
Ferroviarias (Ministerio de Fomento)
condicions
Demarcación de Costas en Catalunya
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y 02/10/2012
28/11/2012
Favorable
Medio Ambiente)
•
La Comissió Territorial d’Urbanisme de l' àmbit metropolità de Barcelona, en la sessió
de 30 de gener de 2013, va acordar aprovar definitivament el Pla especial urbanístic per a
l' ampliació de l’aforament a la discoteca Titus, al polígon de Can Ribó, de Badalona,
supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text
refós, que incorporés les prescripcions:
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- 1.1 Que el document incorpori les condicions i observacions assenyalades en els informes
favorables de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, de la
Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento i d’Adif.
-1.2 Incloure en l’àmbit objecte del Pla especial els emplaçaments on es preveu situar les
reserves d’aparcament, així com deixar constància que caldrà acreditar, en tràmit de
llicència municipal, que es garanteix la impossibilitat que uns mateixos aparcaments puguin
servir per a diferents edificis.
En la resolució es recordava a l’Ajuntament que d’acord amb el Decret 112/2010, de 31
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, en
tràmit de llicència caldrà recaptar els corresponents informes preceptius de diversos
organismes, entre els que cal destacar: Protecció de la Salut, Protecció civil i Servei Català
de Trànsit.
COMPLIMENT DE LES PRESCRIPCIONS DE LA RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ
TERRITORIAL D’URBANISME DE L’ÀMBIT METROPOLITÀ DE BARCELONA
1.1
Consideracions del Informe de Dirección General de infraestructuras Ferroviarias
(Ministerio de Fomento)
“5.- CONCLUSIONES.
Una vez revisada la documentación recibida, y en al ámbito de las competencias del
Ministerio de Fomento, y dadas las circunstancias descritas, se considera que por parte del
mismo puede evacuarse un informe favorable respecto a que se continúe la tramitación del
Documento objeto del mismo. No obstante, deberán tenerse en cuenta las observaciones
siguientes:
5.1.- La utilización como aparcamiento (47 plazas) de la parcela cedida al Ayuntamiento por
"Creativos Mar, S.L.) debe hacerse en superficie. En caso de requerir algún tipo de obra,
deberá solicitarse autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF),
gestor de la línea ferroviaria.
5.2.- En la Memoria deberá recogerse como Legislación aplicable, además de las leyes
urbanísticas que se citan, la LEY DEL SECTOR FERROVIARI0 (Ley 3912003 de 17 de
Noviembre) y su REGLAMENTO (aprobado por R.D. 238712004 de 30 de Diciembre).
5.3.- En la Normativa, deberán citarse en el artículo 5 (normativa de aplicación), las citadas
normas ferroviarias sectoriales, en lo que se refiere a la antigua parcela de "Creativos Mar,
S.L.". Es decir, debe señalarse que en su ámbito serán de aplicación: la LEY DEL SECTOR
FERROVIARI0 (Ley 3912003 de 17 de Noviembre) y su REGLAMENTO (aprobado por
R.D. 238712004 de 30 de Diciembre).
5.4.- En los planos P-4 (planeamiento vigente) y P-7 (justificación de aparcamientos y
accesos máximos), deberán representarse con precisión suficiente junto a la traza de la
Línea Barcelona-Mataró, las líneas delimitadoras de la Zona de Dominio Publico, Zona de
Protección y de la Línea Limite de Edificación, ya que los planos de ordenación
anteriormente enumerados no especifican con suficiente detalle las zonas de afección
ferroviaria descritas en la normativa sectorial ferroviaria ni acotan las distancias exigidas
por Ley.
5.5.- Al respecto, debe tenerse en cuenta que, aun en las Zonas Verdes o Viales, que
quedan dentro de las zonas de afección ferroviaria, y aunque estos usos son compatibles
con la legislación sectorial ferroviaria, es preciso considerar: En las zonas de dominio
publico y de protección, para ejecutar cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o
provisionales, cambiar el destino de las mismas o el tipo de actividad, y plantar o talar
árboles, se requiere la previa autorización del ADIF. En los terrenos situados hasta la línea
limite de edificación, queda prohibido cualquier tipo de obra de edificación, reconstrucción o
ampliación, a excepción de las que resulten necesarias para la conservación y
mantenimiento de las edificaciones existentes, para lo que también se requerida la previa
autorización del ADIF.
5.6.- Debe recordarse, al respecto, que solo en virtud de la Orden Ministerial
FOM/2230/2005 de 6 de Julio (BOE 12 de Julio), en los tramos de las líneas que discurran
por zonas urbanas y siempre que lo permita el planeamiento urbanístico correspondiente, la
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distancia de la Linea Limite de edificación se reduce con carácter general a 20 metros. Esto
debe reflejarse en los planos anteriormente citados.
5.7.- Se deberá observar en su totalidad el contenido del informe que al respecto emita
ADIF. 5.8.- Por último, una vez aprobado definitivamente el "Plan Especial para la
ampliación de aforo a la discoteca CARPA TITUS en el polígono de Can Ribó" y antes de
ser publicada dicha aprobación en el DOGC, el Ayuntamiento de Badalona deberá remitir a
esta Subdirección General, una copia del Texto Refundido Final que se elabore, a fin de
comprobar que se han subsanado de forma coherente las observaciones expuestas.”
Consideracions del Informe de Administrador d’infraestructures Ferroviàries (ADIF)
A. Cuestiones generales.
Se trata de la aprobación provisional del Plan Especial que regula la ampliación del aforo
de un local de uso recreativo de discoteca, por encima de las 500 personas.
El ámbito del Pla Especial se encuentra en el polígono industrial de Can Ribó y parte del
ámbito de actuación resulta colindante al trazado ferroviario de la Línea de ancho
convencional denominada de Barcelona-Massanet Macaries por Mataró. Concretamente se
trata de una zona de aparcamiento de vehículos entre los puntos kilométricos 10/596 al
10/634.
B. Afectación por la normativa sectorial ferroviaria.
Este Plan Especial Urbanístico no modifica el planeamiento vigente en el municipio de
Badalona. Sin embargo está afectado por lo que determina la normativa legal citada, de la
que básicamente resaltamos lo siguiente:
a. Tanto en la Memoria como en las Normas Urbanísticas del PE se deben recoger las
limitaciones a la propiedad de la zona de dominio público ferroviario, la zona de Protección
y la línea limite de edificación, de acuerdo con la legislación sectorial ferroviaria vigente
(LSF y RSF).
b. En los planos de ordenación se ha de representar, con suficiente claridad, el Sistema
General Ferroviario, tanto en suelo urbano como en los suelos urbanizables y no
urbanizables.
c. El planeamiento urbanístico ha de tener en cuenta las determinaciones que contiene la
legislación sectorial, en relación al territorio y que, en consecuencia, limitan, condicionan o
impiden la urbanización, la edificación, la utilización y la división o la segregación de fincas.
Disposición adicional onceava del Decreto Legislativa 1-2010 del Texto Refundido de la
LUC. Estas determinaciones se tienen que reflejar en los planos de ordenación de los
planes urbanísticos y, en su caso, en los planos de información.
D. Aspectos concretos.
En los planos consultados no se han representado las zonas que corresponden a la Zona
de Dominio Público y de Protección ferroviarias, que en este caso por tratarse de un suelo
urbano consolidado son de CINC0 y de OCHO metros lineales desde la arista exterior de la
explanación ferroviaria.
Según los criterios expuestos en el punto anterior. En la Normativa del Plan Especial se ha
de figurar las limitaciones sectoriales que imponen básicamente los artículos 14 y 15 de la
Ley del Sector Ferroviario, cuyo texto se ha citado en el punto anterior.
E. Conclusión
A la vista de la documentación aportada, ADlF emite informe favorable a la aprobación del
instrumento de planeamiento que se cita en el asunto, si bien condicionado a la
subsanación de las deficiencias indicadas anteriormente y a las posteriores prescripciones
que se establezcan por Adif, durante la posible tramitación de la preceptiva Autorización de
obras que afecten a las zonas de influencia del ferrocarril, art. 28 al 33 del RSF.
Condicions de l’Iinforme de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments rebut el 12 de gener de 2012.
Conclusions
Vista la documentació presentada, s’emet informe favorable condicionat a l’adopció de les
següents mesures de seguretat contra incendis:
S’haurà de garantir que les diferents portes d’evacuació siguin sempre fàcilment operables,
segons punt 6.1 de la S3 del DBSI.
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Compliment de les prescripcions i consideracions dels informes sectorials introduïts al
document tècnic i el punt de la Resolució de CTUAMB, de definició de l’àmbit
- En la Memòria i la Normativa del Pla Especial s’ha recollit com a Normativa aplicable la
LEY DEL SECTOR FERROVIARI0 (Ley 3912003 de 17 de novembre) i el seu
REGLAMENT (aprovat per R.D. 238712004 de 30 de desembre).
L’article 6 - Condicions específiques respecte el sector ferroviari- recull les determinacions
dels dos informes, el del Ministerio de Fomento i el d’ADIF: s’especifica que la parcel·la
d’aparcament en superfície de la carretera de Mataró és objecte de les limitacions de
propietat de la zona de Domini públic, protecció i límit d’edificació, d’acord amb la legislació
d’aplicació, LEY DEL SECTOR FERROVIARI0 (LSF) i el Reglament de la mateixa (RSF).
Es defineixen les distàncies de 5, 8 i 20 i el criteri des de on s’han d’acotar.
- S’ha afegit a l’expedient el plànol 9, a escala 1/500 on es grafien clarament les línies de
domini, protecció i edificació del sistema ferroviari, que complementen els plànols 4 i 7 que
la seva escala fa difícil que es vegin amb claredat els diferents àmbits que delimiten les
línees de protecció.
- Quan a l’informe de la Direcció i Prevenció d’incendis i Salvaments s’ha introduït un punt
en l’article 7 -Tràmit de llicència- el text: Es garantirà que les diferents portes d' evacuació
siguin sempre fàcilment operables, segons punt 6.1 de la S3 del DBSI.
- S’han corregit en els plànols i en la Memòria i Normativa l’àmbit del pla, incorporant totes
les parcel·les on es concreten les places d’aparcament vinculat i la determinació que serà
una condició de llicència que els aparcaments vinculats puguin servir per a vincular-los a
altres edificis.
DESCRIPCIÓ DEL PLA ESPECIAL
Objecte
L’objecte del present Pla especial és la regulació de l’ampliació d’aforament d’un local d’ús
recreatiu, discoteca, per damunt de 500 persones d’aforament en compliment de
l’Ordenança d’Establiments de pública concurrència de l’Ajuntament de Badalona, aprovada
en la sessió del Ple de 25 d’octubre de 2005, la qual determina en l’article 1.f que per
aforaments superiors a 500 persones es requereix l’elaboració d’un pla especial que com a
mínim en determini les condicions d’ús, volum i aparcament.
En concret aquest pla especial es formula per iniciativa privada amb l’objectiu per part del
promotor d’ampliar l’aforament de la discoteca carpa Titus, i possibilitar la tramitació de la
llicència d’activitat amb les noves condicions d’ús.
Àmbit
L’àmbit d’aquest pla especial correspon, en primer lloc, a la finca que ocupa la discoteca
Titus, que es troba situada entre els carrers Ramon Martí Alsina, Joaquim Vayreda i la
carretera de Mataró, que està formada per les parcel·les 24, 25, 26, 27, 28 i 29, segons el
projecte de parcel·lació aprovat el 30 de novembre de 1988 que consten en cadastre amb
les
referències
8400811DF3980A0001HS,
8400810DF3980A0002ID
i
8400810DF3980A0004PG. La seva superfície és 1935 m².
En segon lloc, es comptabilitza també en l’àmbit les tres finques que ocupen les places
d’aparcament vinculades.
Planejament vigent
El planejament a que està subjecte l’àmbit del pla, pel que fa a l’objectiu que regula
l’Ordenança dels establiments de pública concurrència serà el que incideixi amb l’ús
específic de discoteca, el qual es regula segons el Pla general metropolità i el Pla Especial
d’ampliació d’usos del sector industrial situat entre el barris de Canyadó i Manresà.
Quant a les seves Normes urbanístiques estarà subjecte a la Modificació de determinats
articles de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, aprovada el 8 d’agost de
1988, i a la Modificació de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità al terme
municipal de Badalona, aprovada el 6 de juny de 2008.
La parcel·la objecte d’aquest pla especial es troba en el polígon industrial de Can Ribó,
sector de la ciutat on s’hi concentra la major part de l’activitat recreativa nocturna. Aquest
sector queda regulat segons el Pla Especial d’ampliació d’usos del sector industrial situat
entre el barris de Canyadó i Manresà, aprovat el 17 de juny de 1997.
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El Pla especial d’ampliació d’usos del sector industrial situat entre el barris de Canyadó i
Manresà concretava la compatibilitat de l’ús recreatiu de locals musicals amb l’ús industrial
del polígon, ampliant els condicionants de posició respecte les Normes Urbanístiques,
bàsicament per l’alternança d’horaris de les activitats i amb la voluntat de allunyar-ho dels
àmbits residencials.
Descripció de la proposta
L’activitat d’establiment de pública concurrència d’ús discoteca està admesa segons el Pla
especial d’ampliació d’usos del sector industrial situat entre el barris de Canyadó i Manresà.
El local té actualment un aforament de 494 places i es proposa la seva adequació per a
admetre un aforament de fins a 969 persones actualitzant el càlcul segons les condicions
que determina el CTE.
El Pla especial analitza els aspectes de la influència en la mobilitat de la trama urbana en
que està implantada l’activitat mitjançant un estudi de trànsit que s’aporta com annex adjunt
al planejament, justificant que el sector té la capacitat d’absorbir els desplaçaments cap als
punts d’aparcament vinculats a la discoteca. Aquest estudi recull també l’anàlisi de l’accés a
peu i en transport públic.
El local actual té vinculades 65 places d’aparcament, 18 a l’aparcament públic del carrer
Jaume Ribó cantonada Eduard Marquina i 47 places en recinte tancat a l’aire lliure a la
carretera de Mataró. Amb l’augment d’aforament en vincula 15 més al carrer Jaume Ribó
cantonada Joaquim Vayreda. Per aplicació de l’article 298.e de les NNUU s’ha de complir
amb les 80 places que proposa el present pla especial.
La influència directa d’ampliació d’aforament i les condicions especials de l’aparcament
proposades és l’augment de vianants en els carrers, que entren o surten del local i es
distribueixen cap a l’aparcament o cap a la parada de bus nocturn, que es troba pròxima.
Aquest sector està creuat per la carretera de Mataró, que si bé, representa un dels punts
d’accés a la zona industrial, també és un factor de risc d’accidents, segons estadístiques de
la Guàrdia Urbana.
Per tal de millorar aquest aspecte directament vinculat a aquest tipus d’activitat, es va
establir un conveni, signat el 5 de març de 2007 que obligava al promotor del pla a la
col·laboració econòmica en les obres de millora de la seguretat viària. Concretament la
senyalització horitzontal i la col·locació de tres passos amb semàfor en el tram de la
carretera de Mataró, entre el Torrent de Vallmajor i el carrer Ramon Martí i Alsina. Aquestes
millores són un aspecte positiu que influeix en la seguretat dels usuaris de la discoteca en
relació al sector.
El document incorpora els plànols del càlcul de l’aforament així com el plànol de les
condicions de protecció contra incendis, així com la ubicació i comptabilització de les places
d’aparcament vinculades a la discoteca.
Conclusió
El document de text refós que es presenta ha incorporat totes les determinacions de la
Resolució Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, i en conseqüència
s’ha completat en la Memòria, Normativa i Plànols els aspectes derivats dels informes
sectorials de la Dirección General de infraestructuras Ferroviarias (Ministerio de Fomento),
de Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) i de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.
Els canvis introduïts no són de caràcter substancial i atès que la documentació compleix
amb les prescripcions dels informes sectorials i la resolució de la CTUAMB i amb les
disposicions establertes en el Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, en el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, i en el Real Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel
qual s’aprova el text refós de la Ley de Suelo, s’informa que res s’oposa a prosseguir la
tramitació del Text refós del Pla Especial per a l’ampliació d’aforament a la discoteca carpa
Titus al polígon de Can Ribó de Badalona.”

En base aquests arguments, l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
de l’acord següent:
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PRIMER.- Donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic per a l’ampliació
d’aforament a la discoteca carpa Titus al polígon de Can Ribó de Badalona, el qual
incorpora les prescripcions de l’acord de la CTUAMB de data 30 de gener de 2013, amb el
benentès que els canvis introduïts a la memòria no tenen la naturalesa de canvis
substancials, en els termes que s’expressa l’article 112.2 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya (aprovat pel Decret 305/2006). Aquesta figura derivada de
planejament urbanístic es formula per la iniciativa privada i es tramita per aquesta
Corporació Municipal a l’empara de l’article 78 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
SEGON.- Donar trasllat de la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, als efectes que doni conformitat al
present text refós i aixequi la suspensió de la tramitació prevista a l’article 98 del TRLUC.
TERCER.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació municipal.”
9 Proposicions urgents.
No se’n va presentar cap.
En aquest moment entra al Saló de sessions el regidor Jordi Sobirana i Ortells, el qual
passa a ocupar el seu escó.
10 TORN OBERT DE PARAULES
AP-2013/2613 Senyor Andrés Oscar Mora Ramírez/ Mª Carmen Arias González, en
rep. de l'Assemblea d'aturats. Assumpte: Situació de l'atur a Badalona
SENYOR ANDRÉS OSCAR MORA: Bona tarda, regidors i regidores. Per a nosaltres, els
treballadors i treballadores desocupats és molt lamentable haver de tornar a presentar els
mateixos acords que ja s’havien pres. El comportament del senyor alcalde i del govern
municipal, són un clar exemple de com aprovar mocions perquè quedin bé publicades a
revistes i a la televisió local. Un exemple d’engany als que patim la crisi, un exemple de
mala política que els ciutadans no estan disposats a aguantar. Senyor Albiol, com pot dir
que li preocupa l’atur quan no ha complert cap dels punt acordats? Ni tan sols el punt que
era gratuït, el de convocar als agents socials i polític per estudiar idees i propostes per a la
reactivació econòmica. Els incompliments són del 90 %, vostès només han posat en marxa
el viver d’empreses, per cert, amb uns preus no assumibles per a emprenedors en atur. No
volem aprovacions buides, volem les següents respostes: per què a dia d’avui no està en
funcionament la subvenció de l’IBI a les famílies en atur i sense ingressos, com es va
acordar en el Ple de gener? Per què els plans municipals d’ocupació, posats en marxa al
cent per cent amb diners de l’Àrea Metropolitana, no s’han completat amb recursos
municipals com es va acordar al gener? Per què no s’ha respectat el repartiment de l’horari
en jornades de 4 hores amb un salari mínim de 664 euros mensuals, tal com ho contempla
l’Estatut de Catalunya? Per què s’exigeix un nivell c de català en llocs de treball que només
duren sis mesos? Per què ho exigeixen als aturats si els vostre discurs és espanyolista i en
castellà? Quins avenços ha fet aquest govern municipal per assegurar la gratuïtat del
transport públic a les persones aturades i sense cap prestació ni ingrés, tal i com va aprovar
aquest Ple en el mes de gener?
SENYORA ISABEL CASTILLO: Bona tarda. En aquest Ple l’expressió de voluntat popular o
democràtica a Badalona, la màxima representació democràtica, se les passa l’alcalde pels
nassos. I en quant als plans previstos, per què s’han inventat a Badalona uns requisits que
no utilitza a Badalona cap altre municipi de l’Àrea Metropolitana, de demanar un mínim de
tres anys d’empadronament a la ciutat per accedir als plans d’ocupació. Té menys drets un
aturat amb 2 anys i 9 mesos d’empadronament que un amb tres? Aquesta és la igualtat a
l’accés dels requisits públics? L’informem que aquest requisit l’hem denunciat davant del
Síndic de Greuges de Catalunya, i li sol·licitem formalment que estableixi els mecanismes
per anul·lar l’esmentat requisit, al nostre entendre, discriminatori, de cara al procés de
selecció del Pla d’ocupació en marxa. A més a més, s’aprofiten de la vida laboral per
catalogar la gent i el tipus de treball, i els aturats de llarga durada no hi estem disposats i
treballem amb el que sigui necessari. Com veu, la moció que avui es presenta reitera els
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acords incomplets, i hi figura un nou acord que com a Assemblea d’Aturats, la selecció final
per sorteig de les persones finalment seleccionades per als plans d’ocupació. Els recursos
són escassos, per tant, qualsevol mesura que fomenti la transparència l’equitat de
l’assignació dels mateixos és poca.
SENYOR MAÑAS: M’agradaria saber si contesten a la paraula abans de presentar la
moció.
SENYOR ALCALDE: Jo crec que si està relacionat, llegim la part dispositiva de la moció i
després obrim el torn com fem sempre.
SENYOR MAÑAS: Sí, però li pregunto, vostès contestaran a la paraula dels ciutadans
abans?
SENYOR ALCALDE: El govern de Badalona contesta sempre la paraula dels ciutadans.
SENYOR MAÑAS: Sí, però li he dit abans.
AP-2013/2607 Moció presentada pel grup municipal ICV-EUIA contra l'atur.
Atès que, segons les darreres dades trimestrals l’atur a la nostra ciutat afecta a 23.887
persones a mes de març de 2013 que suposen 20,50% de la població activa.
Atès que d’aquestes persones, més del 30% es troben sense cap tipus de prestació o a
punt de perdre-la.
Atès que avui degut a la crisi econòmica i les politiques salvatges d’ajust les perspectives
per el 2013 son de seguir destruint ocupació i que per aquest motiu la pobresa extrema
esta augmentant de forma alarmant.
Atès que degut a tot i això, la promoció econòmica i laboral, així com la garantia d’un mínim
vital de subsistència a la ciutadania ha de ser les dues principals prioritats de l’Ajuntament
de Badalona.
Atès que el 29 de gener 2013 aquest grup municipal va presentar en aquest ple una moció
amb els mateixos acords que desenvolupem a continuació, que aquesta va ser aprovada
per unanimitat però a dia d’avui aquest grup no té constància que el govern municipal hagi
complert cap dels acords expressats a la moció de gener, excepte posar en marxa el viver
per emprenedors i convida a l’Assemblea d’aturats i aturades al consell d’administració de
l’IMPO.
Atès que el govern municipal ha posat en marxa, mitjançant l’IMPO un pla d’ocupació amb
els únics recursos provinents de l’Àrea Metropilitana de Barcelona, sense posar recursos
propis per ampliar el pla i amb unes bases que incompleixen els acords unànimes presos
pel ple el dia 29 de gener .
El grup municipal d’ICV-EUiA proposa al ple de 28 de Maig de 2013 els següents:
Acords:
1.
El ple insta al govern municipal a ampliar els mecanismes de transparència i
informació sobre les ofertes publiques d’ocupació i la borsa d’interinatge de l’Institut
Municipal de Promoció de la Ocupació (IMPO) informant i fent partícips de la gestió als
sindicats i moviments socials de la ciutat existents, com l’Assemblea d’Aturats i Aturades.
2.
El Ple Municipal insta a la Generalitat de Catalunya a canviar els criteris dels plans
públics d’ocupació finançats per aquesta institució, fent possible la contractació en jornades
de 4 hores, amb l’objectiu de repartir els llocs de treball existents entre el màxim nombre
possible de persones aturades.
3.
El Ple Municipal dona suport a les iniciatives en marxa per tal d’avançar en
l’establiment d’una Renda Garantida Ciutadana de 664€ mensuals i, en conseqüència
manifesta que l’oferta de Plans d’Ocupació ha de partir d’aquesta quantia definida per
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).
4.
El Ple Municipal insta al govern municipal a destinar part del pressupost municipal a
finançar un projecte propi de politiques actives d’ocupació, establint criteris que prioritzin el
perfil dels segments amb més atur de la ciutat, amb especial incidència en les persones
aturades de llarga durada i sense prestació ni ingressos, dones i joves. Per tant el Ple
Municipal demana el govern amplií ja amb recursos propis el Pla d’Ocupació en marxa tal i
com fan altres ciutats del nostre entorn.
5.
El Ple Municipal expressa el seu rebuig a la decisió unilateral de l’IMPO de establir
el criteri de tenir un mínim de 3 anys d’empadronament a la ciutat per poder accedir al Pla
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d’Ocupació en marxa ja que aquest criteri deixa fora part de la població en atur resident a la
ciutat i insta a l’IMPO a buscar les formules per poder corregir aquest criteri permeten una
ampliació per presentar sol·licituds a qualsevol ciutadà o ciutadana de Badalona que
compleixi la resta de requisits.
6.
El Ple Municipal per tal d’aconseguir la màxima objectivitat i transparència en
l’assignació dels escassos recursos disponibles per el foment de la ocupació d’aquest pla
en marxa insta a l’IMPO a que la selecció final dels beneficiaris del mateix es realitzi en
forma de sorteig anònim entre les persones que compleixen els requisits
7.
El Ple Municipal insta al govern municipal a posar ja en marxa i informar
abastament el programa per subvencionar l’IBI a les persones aturades d’acord amb
l’acorda’t en les ordenances Fiscals de 2013.
8.
Instem al govern municipal a negociar i trobar formules per tal de assegurar que els
serveis bàsics (aigua, gas i llum) no puguin ser tallats a la ciutadania que no pot fer front al
pagament dels mateixos per manca de recursos. En aquest sentit el govern municipal
estudiarà la formula, i la posarà en marxa durant el 2013, per tal de garantir l’accés al
transport públic de les persones aturades sense cap ingrés i les seves famílies.
9.
Instem al govern municipal a posar en marxa de forma urgent el Consell Econòmic i
Social de Badalona amb la participació de tots els agents implicats en l’àmbit econòmic i
socio laboral per tal de concertar i desplegar politiques decidies de foment de la economia i
la ocupació a la nostra ciutat implicant a les empreses badalonines i les grans empreses
concessionàries de serveis que treballen actualment per l’ajuntament.
SENYOR MAÑAS: Bona tarda a tothom. El dia 29 de gener aquest grup municipal i amb el
suport d’altres grups municipals, i a proposta i el suport de moltes entitats socials, dels
sindicats, i a proposta de l’Assemblea d’aturats i aturades de la ciutat de Badalona, vam
presentar una moció en aquest Ple municipal amb un seguit de mesures pragmàtiques,
algunes més ambicioses, d’altres menys ambicioses, algunes que no costaven
absolutament ni un euro a les arques públiques, amb l’objectiu de sumar sinèrgies, de
sumar esforços, per fer front a la principal xacra que té aquesta ciutat i tot l’estat
actualment, que és l’atur. Estem parlant del dia 29 de gener, fa ja més de quatre mesos.
D’aquells acords d’aquesta moció aprovada vostè només n’han complert 2. Obrir a
l’Assemblea d’aturats i aturades la participació com a observadors en el Consell
d’Administració de l’IMPO, i posar en marxa una nau per a emprenedors o per a persones
aturades perquè puguin iniciar els seus negocis al polígon industrial de les Guixeres. Per
cert, els preus d’aquesta nau per emprenedors són, si calculem el preu de lloguer per metre
quadrat, més superiors que el que costa un local comercial al centre de la ciutat. Per tant,
és una mesura que podem discutir també l’efectivitat de com l’han posat en marxa. Amb
aquests incompliments vostès demostren una cosa: que el Partit Popular hi poden haver
moltes sensibilitats, com estem veient aquests dies, entre l’expresident, l’actual president,
sectors, tendències, segurament com a tots els partits polítics, però pel que fa a la
sensibilitat en temes d’atur els regidors i regidores del Partit Popular de Badalona són afins
a la tendència d’Andrea Fabra i el seu famós “que se jodan”. I per què dic això? Perquè des
del 29 de gener vaig a enumerar els incompliments que vostès han fet: no han fet cap
aportació econòmica per complementar el Pla d’ocupació que es posa en marxa per part de
l’IMPO finançat al 100 % per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Hem fet des de gener dins
aquí diverses modificacions pressupostàries, vostè va fer una roda de premsa presumint
que teníem un superàvit d’1.200.000 euros, que tancàvem la liquidació de 2012 amb un
superàvit d’1.200.000 euros, però vostès no han complert en posar diners per
complementar el Pla d’Ocupació que paga l’Àrea Metropolitana per tal que pugui arribar a
més persones aturades. Per què Santa Coloma pot? P què Cornellà de Llobregat pot? Per
què moltes ciutats de l’àrea metropolitana poden destinar diners propis per complementar
aquest Pla d’ocupació i per què Badalona no pot? Simplement per manca total i absoluta de
sensibilitat amb les persones, amb l’atur. Per què, vostè senyor alcalde, jo vaig repassar
ahir la seva intervenció en aquell Ple i tots van dir molt bones paraules, tots van demostrar
estar molt preocupats, vostè també, i vostè va dir i tant, i recollirem la proposta que ha fet
Iniciativa-Esquerra Unida i que també ha reiterat Convergència de poder seure tots en una
taula per fer bullir l’olla i mirar quines idees podem tenir per a la reactivació econòmica.
Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 7 / 28-05-13 pag. 58
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

Quatres mesos després estem esperant la seva convocatòria, això era gratis, això ja no té
ni l’excusa que no hagin quadrat els números per poder fer l’aportació econòmica. Per què,
si aquest Ple és la màxima expressió de la voluntat popular democràtica de la ciutadania de
Badalona, s’incompleix l’acord d’aquest Ple que els plans d’ocupació de l’IMPO disposin
d’un salari mínim de 664 euros? Una xifra que no ens estem inventant i que no ens traiem
de la màniga, que és la que marca l’Estatut de Catalunya i la que han definit els agents
socials com el mínim vital per poder subsistir. Jo crec que li puc dir perquè, perquè vostès
per la porta del darrera, amb aquests plans d’ocupació ens volen colar allò que volen fer a
nivell de l’estat, que són els minijobs precaris per sobreviure. La devaluació de les persones
per poder superar la crisi, l’empobriment generalitzat del país, per què quina família podrà
subsistir amb escassos cinc-cents i escaig euros que cobraran dels seus plans d’ocupació i
la pregunta és, per què a d’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació i el govern
municipal incompleix allò que vostès mateixos van votar a favor en aquest Ple? I ho
incompleixen de forma reiterada. Hi ha d’altres incompliments, nosaltres hem trobat a faltar,
que aquesta convocatòria d’aquests plans d’ocupació, que repeteixo, pagats cent per cent
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es podia haver fet de forma més massiva, es podia
haver publicat al Bétulo, vostè podia haver fet una roda de premsa, vostè és molt donat a
fer rodes de premsa i notes de premsa del seu govern, però d’aquest tema no en va fer ni
una, simplement es va penjar a la web, es va informar a les oficines de treball, i aquell que
se’n va assabentar s’hi va apuntar. Ens hem adreçat a la Generalitat, tal i com deia la
moció, per demanar que els plans d’ocupació es puguin repartir, aquells que finança la
Generalitat, que no és el cas de l’actual, en jornades de quatre hores amb un salari mínim,
que és el que he dit anteriorment, per tal que puguem arribar a més persones? Ens
agradaria saber si ho han fet o no ho han fet. Un altre tema, que aquest tema ja ve de molt
lluny, perquè ve de l’aprovació de les ordenances fiscals, quan aquest Ple aprova que
volem subvencionar l’IBI aquelles famílies que estan tots els seus membres a l’atur i sense
cap ingrés, per què això no s’ha posat en marxa? Ara li explicaré una anècdota personal, jo
em vaig trobar la setmana passada amb un amic meu de d’institut que venia, i no l’enganyo,
a l’Ajuntament a preguntar per la subvenció de l’IBI per a les persones aturades, perquè els
acords d’aquesta moció es van publicar a la revista Bétulo, i aquella persona que és una
persona mínimament ben informada, venia tota convençuda, venia cap a l’edifici del Banc
Central a preguntar per la subvenció de l’IBI de les persones aturades. Em va trucar
després i em va dir que no hi havia cap ordre, ni cap directriu ni cap programa en marxa per
subvencionar l’IBI les persones aturades sense cap tipus d’ingrés. I després una altra
pregunta i dues peticions: què ha fet el govern per assegurar que les persones aturades
sense ingressos disposin de gratuïtat del transport públic, com vam aprovar al mes de
gener? És a dir, és tot un seguit d’incompliments, però el que em costa d’entendre és que
vostès estan en minoria en aquest Ple i aquesta moció es podia haver aprovat amb els vots
de l’oposició, i podríem entendre que vostès no hi estaven d’acord i no l’han complert, però
no, però és que vostès la van votar a favor, és que vostès han incomplert una moció que
vostès la van votar a favor, i una moció d’un tema molt important que afecta a milers de
famílies de Badalona i que afecte al principal problema avui de la ciutat de Badalona. I per
finalitzar dues peticions noves que estan en aquesta moció, una, no entenem que l’única
ciutat d’aquests plans d’ocupació que finança l’Àrea Metropolitana que ha posat el requisit
mínim dels tres anys d’empadronament, és la ciutat de Badalona, no hi ha cap ciutat més,
que jo sàpiga, de les que jo he preguntat, potser se me’n pot escapar alguna, que hagi
posat aquest requisit, i amb els tècnics i polítics que he parlat d’altres ciutats em diuen que
ni l’han posat ni se’ls passa pel cap de posar-la. Creiem que aquest requisit és clarament
discriminatori, però no ja en funció de nacionalitat, sinó que és discriminatori per exemple
amb una persona de Badalona que se n’hagi anat a viure a Montgat, que s’hagi separat fa
un any i mig i hagi tornat a casa dels seus pares, i d’aquests se’n trobarà molts senyor
Xavier García Albiol. Per tant, com aquest criteri creiem que està generant una
discriminació negativa en aquets cas, li demanem que tornin a aprovar la moció, que posin
en marxa el seu compliment, i com que aquest és un dels seus punts, vostè personalment
s’encarregui demà de buscar la fórmula perquè totes les persones aturades que compleixin
la resta de requisits, puguin intentar accedir en aquests plans d’ocupació que estan
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actualment en marxa. I un altre tema, jo n’estic convençut i ho he dit alguna vegada en
aquest Ple i públicament que el clientelisme i el caciquisme és un dels principals mals
endèmics de l’estat espanyol des dels segles XVII i XVIII, per evitar el clientelisme i el
caciquisme sol·licitem, i no em demani confiança perquè jo confio en les persones però cal
blindar les coses a l’administració pública perquè tot funcioni correctament. Jo puc tenir
molta confiança amb tothom, però allò que em genera confiança són els requisits i els
procediments. Li demanem que la selecció de persones que puguin accedir a aquest Pla
d’ocupació, els primers criteris de triar qui compleix els requisits i qui no, es faci mitjançant
currículum cec, vol dir sense noms, ni cognoms i sense fotografia, i li demanem que la
selecció final de les persones que puguin accedir a aquest Pla d’ocupació es faci per
sorteig, petició que li fem en aquesta moció, peticions que li fem en aquesta moció,
peticions que li està fent l’Assemblea d’aturats en aquesta paraula, que coincideixen amb
les peticions que també li fan Comissions Obreres i UGT via nota de premsa, i que esperem
que aquest cop, ens alegrarem que tornin a votar a favor d’aquesta moció, però ens
alegrarem doblement si a més a més a part de votar-la a favor demà no se n’obliden i es
posen a treballar-hi en complir punt per punt els punts acordats i aquells que no puguin com
a mínim que donin explicacions públiques de per què no poden.
SENYOR SERRANO: Senyor alcalde, em permet una d’ordre? M’arriba informació que hi
ha persones a baix que volen pujar i aquí a la sala hi ha cadires lliures amb un cartell de
reservat des del principi del Ple com si fos el Liceu, i estem a les set. Podria donar les
instruccions perquè el poble vingués a escoltar els seus representants?
SENYOR ALCALDE: Jo estic mirant la cara dels que hi ha aquí i marcians no són, són
poble també, li agradarà més, li agradarà menys, què hi ha, una o dues cadires buides
reservades, aquestes dues cadires reservades que signifiquen quelcom tan important,
evidentment que poden pujar dues persones, perquè el poble, perquè aquestes persones
no representen el poble, perquè el poble pugui estar a dalt.
SENYOR SERRANO: Li agraeixo humilment senyor alcalde.
SENYOR FALCÓ: Bé, sobre la qüestió que ens ocupa, una mica reiterar la intervenció que
vam fer fa un mesos quan aquesta moció va arribar al Ple, en el sentit de dir que aquí el
que fem nosaltres com a grup municipal de Convergència i Unió, és un esforç d’empatia
bàsicament. És un esforç de posar-nos a la pell de la gent que formen part de l’Assemblea
d’aturats, i per tant, més enllà que puguem compartir una part o tot el que s’ha dit avui aquí,
que tot no ho compartim, que tot el que s’ha dit no ho compartim, ens sembla que no
podem fer un vot contrari a aquesta moció per una qüestió de sensibilitat i de mostrar
l’empatia que crec que el col·lectiu d’aturats i d’aturades de Badalona mereixen. Malgrat
que en la intervenció de la persona que ha parlat hi hauria algunes coses que nosaltres
podríem debatre o parlar o dialogar per mirar de fer-nos entendre i de generar més
consens. Però al marge d’això ens sembla que hi hem de votar a favor. Hi ha qüestions en
les peticions d’aquesta moció que a nosaltres ens generen, i el grup d’Iniciativa també les
ha esmentat, dubtes raonables. Una té a veure amb l’assumpte de l’IBI, no només és amb
la qüestió dels aturats de Badalona, també ho és en la qüestió dels autònoms dependents
que tenen una furgoneta i que haurien de tenir la subvenció de l’impost de vehicles perquè
també es va pactar en aquest Ple que fos així. Per tant, jo crec que no hi ha una voluntat
política de fer transparent i de fer públic de veritat els acords als quals s’arriba en aquest
Ple, i que això evidentment, s’ha de denunciar i s’ha de dir. Però també s’ha de dir que
aquest govern municipal intenta col·lar per la porta del darrera allò que no ha pogut fer en
base a aquella famosa presentació del Reglament de servies socials que havia de restringir
les ajudes especialment a les persones immigrades que no portessin prous anys
empadronats a Badalona. I vet aquí que com que això no es pot aprovar en aquest Ple de
manera clara i transparent, s’intenta portar per darrera amb un acord diguem, a través
d’aquests plans d’ocupació. A nosaltres ens sembla focs d’artifici, perquè jo li preguntaria
en el govern municipal quants immigrants amb menys de tres anys d’empadronament han
accedit a l’anterior pla d’ocupació, i com que la resposta deu ser zero o dos sobre 150, em
pregunto quina és la dèria d’aquest govern per fer veure que prioritza els de casa per sobre
dels de fora, quan això no és cert perquè ja no es fa, diguem de facto. Per tant, aquest és
un anunci que forma part d’aquesta voluntat dialèctica de fer col·lar entre la població de
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Badalona que es procura per primer els de casa, però que després en la realitat, això ja
acaba sent així. Però més enllà d’això jo crec que hi ha un problema greu amb l’aprovació
d’una mesura com aquesta que té a veure amb el que explicava el senyor Mañas, té a
veure amb la persona que vivint a Sant Adrià o vivint a Tiana, i sent jove o sent gran, en tot
cas, torna a la seva ciutat, a casa dels seus pares o en el pis que hagi pogut llogar després
de perdre la feina o després de tancar l’empresa, amb una situació personal delicadíssima,
i no pot tenir una opció per optar a un Pla d’ocupació, sent d’aquí, havent nascut a
Badalona, havent marxat fa uns anys fora per la raó que fos, i ara tornant a la seva ciutat, i
aquesta ciutat això li ho nega, i no només li ho nega a ell, si parléssim de serveis socials li
negaria la beca menjador als seus fills en el cas de necessitat. Per tant, jo crec que la gent
que és avui en el Ple, hauria d’intentar entendre també l’altra cara d’aquest tipus de política,
que és una política molt perillosa, perquè la que es pretén defensar no s’està practicant i
simplement són paraules, i en el fons, la que s’acaba perjudicant és a la pròpia gent de
Badalona que pogués patir aquesta circumstància que jo els explicava. I a l’altra banda hi
ha una qüestió que nosaltres no veiem clara, però que en tot cas ens sembla que val la
pena posar de relleu, la moció per a nosaltres conté una contradicció, i la contradicció és
demanar que es faci per sorteig i al mateix temps demanar que es faci un procés
transparent, jo, el que crec és que el sorteig també té punts amagats o punts febles, perquè
en un sorteig com es valora el qui té més necessitat i el que en té menys, com podem
valorar si fem un sorteig anònim que una persona li toqui el Pla d’ocupació de sis mesos i
no tingui fills a càrrec, i no li toqui per exemple a una persona que sí que té fills a càrrec, o a
una família que no té ni un sol ingrés en la seva família. És a dir, hi hauria d’haver, i suposo
que això se’n pot parlar a nivell de l’IMPO amb la voluntat de fer un sorteig que d’altra
banda es fa a molts municipis, un filtre previ que fos capaç de fer un barem d’aquest tipus
de situacions, perquè anar al sorteig a la brava també pot generar injustícies, i amb això cal
estar alerta. D’altra banda, els plans d’ocupació nosaltres no els veiem com una solució, els
veiem en tot cas com un pneumàtic en mig de l’oceà, però en tot cas creiem que són
necessaris per poder anar tirant endavant, però no són en cap cas, el que ens traurà
d’aquesta situació. En definitiva, nosaltres aprovarem aquesta moció, amb tots els dubtes
que ens genera la mateixa, creiem que la idea de demanar transparència i selecció es
contradiu amb la idea de fer un sorteig, en tot cas creiem que hi ha d’haver un punt mig
entre el sorteig i el barem previ per no cometre errors o injustícies, i en tot cas, veiem també
que en el fons de la voluntat de fer un sorteig i ha una certa desconfiança cap a el personal
de l’IMPO, i nosaltres aquesta desconfiança no la tenim, nosaltres, igual ara que abans,
igual ara que en el govern anterior, mantenim al confiança amb el que és la plantilla dels
professionals de l’IMPO que se suposa que són els qui fan el barem, els qui veuen, les
situacions personals de tothom. Per tant, malgrat els dubtes o algun desacord que tindríem
amb algun dels punts que aquí s’han expressat i el que puguem manifestar de
contradiccions, el nostre vot serà favorable simplement per una raó, perquè creiem que
hem de ser el màxim d’empàtics i hem de fer tot el que convingui per la gent que estan
aturats o aturades a Badalona. I en aquet sentit, també reiterar la voluntat nostra de si
l’alcalde ho vol, finalment poder seure, però no per parlar només de plans d’ocupació, sinó
per parlar de com fem que en aquesta ciutat es torni a generar ocupació de veres, que
aquest és el final, em sembla, l’interès de tots plegats. Gràcies.
SENYORA DESIRÉE GARCÍA: Bona tarda a tothom. La veritat és que ser l’últim grup
abans que el govern a intervenir fa que em reiteri en vàries coses que s’han comentat, però
jo voldria començar amb un apunt que jo vaig fer precisament en una moció en el mes
passat en el Ple anterior, en relació a l’expedient de Regulació de Basi. Jo el que deia era
que li volia recordar al govern del Partit Popular, el govern del senyor Garcia Albiol, que
aprovar aquesta moció, en aquell moment em referia a l’expedient de regulació, o aprovar
la moció que es va presentar sobre l’atur, que precisament avui és la que tornem a abordar,
no era només el que s’esperava d’un govern. És a dir, no ens val que només ens diguin
paraules de bona voluntat, la ciutadania ha de saber i sap que el Partit Popular en els quasi
dos anys que porta, ara ja gairebé dos anys, ha retallat el pressupost de l’IMPO, ha reduït
les polítiques per a persones aturades a la ciutat, i fins i tot ha renunciat a projectes que la
Generalitat ens aprovava, com ja he dit en moltes ocasions, la Llei de barris amb 900.000
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euros que ens donaven. Això ho deia el mes passat i avui hi tornem, té total validesa i per a
mi el que fa palès és aquesta incapacitat que té el govern per gestionar i portar a terme
polítiques d’ocupació. Allò que representava en campanya que era la seva prioritat i que era
el que primer abordarien, passats dos anys l’únic que en tenim és un balanç totalment
negatiu, no només en el balanç dels pressupostos, sinó en el balanç de la gestió del
govern. La veritat que en relació a tot el que són els propis incompliments i que es
comenten, ja s’ha dit aquí abastament, ja s’ha dit aquí el tema de l’IBI, els compliments que
s’hagin pogut fer. Jo voldria insistir, perquè no m’agradaria creure, però és el que sembla,
que aquest govern no acaba d’aprendre dels seus errors. Hem tornat a tenir una
convocatòria de plans d’ocupació, i torna a sortir com sortit, en aquest Ple es tornen a
plantejar els mateixos dubtes i les mateixes queixes: manca de transparència, desconeixem
quins criteris, injustícia en els criteris, perquè ningú no pot accedir amb igualtat de
condicions, i a més a més, això l’únic que fa és fer més gran la rumorologia de si es donen
o no a dit, aquests plans d’ocupació. Per tant, crec que el govern torna a equivocar-se fent
una convocatòria totalment d’amagat altre cop, perquè ens n’he assabentat ben pocs, la
publicitat que s’ha tornat a fer és ben escassa, la justa i necessària. Espero que no em
tornin a explicar que és per no generar frustració, com se’ns va explicar en un Consell
d’Adminsitració, “no, és que si tothom ho sabés imaginin-se, amb 20.000 aturats que tenim
a la ciutat, la frustració que tindríem”, miri, més val frustració però amb igualtat de
condicions que no pas assabentar-te al cap d’un mes que la convocatòria està tancada i
està triada. Espero que em puguin donar una altra explicació del perquè de la manca de
publicitat. També m’agradaria saber, i això espero que demà que tenim un Consell
d’Adminsitració que es va convocar el divendres, ens ho puguin explicar, amb quins criteris
i on s’han posat aquestes persones, perquè jo també vaig insistir molt, a l’anterior
convocatòria hi havia hagut tres plans destinats per exemple a Protocol, és a dir, creiem
que els criteris de priorització no obeeixen a la nostra realitat de les persones que hi ha
sense feina a Badalona. També esperem, i suposo que ens contestaran avui perquè per
escrit no ens ha arribat, tot i que ens consta estava escrit, volem saber quantes famílies o
quantes persones de Badalona no tenen cap mena d’ajut i que s’està fent des del govern
per aquestes persones? Amb això també estem esperant-nos. I finalment, m’agradaria
ressaltar novament el que ja han fet els altres dos grups, com la injustícia està en els
mateixos criteris de selecció en aquests tres anys d’empadronament, creant efectes
totalment nocius al que realment el govern podria perseguir d’inici i és que realment una
persona d’un altre municipi no hi pugui accedir. La meva pregunta és, per aquesta regla de
tres els badalonins i badalonines no hauríem de tenir accés fora? A d’altres plans
d’ocupació convocats a d’altres municipis? Perquè sembla lògic que aleshores, si això és el
que donem o això és el que oferim, ho haguem de rebre també com a ciutat. Aquests són,
reitero, per a nosaltres els motius pels quals donem suport a la moció i que mostren,
insisteixo, una incapacitat del govern en quant a polítiques d’ocupació de reactivació
econòmica, de promoció de l’ocupació, d’afrontar la crisi, diguem-li com vulguem, la qüestió
és que estem pitjor ara que fa dos anys, que el govern no ha fet res i ho ha fet amb menys
transparència, amb més opacitat i més dubtes que sobrevolen en relació a determinades
actuacions que posa. Per tot això, nosaltres hi votarem a favor.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Senyor Bertran, jo tinc ganes de contestar, però ja ho faré al
final.
SENYOR BERTRAN: Gràcies senyor alcalde, seré molt breu. Aquesta moció, com ja s’ha
dit, es va presentar al mes de gener, aquest govern, tot i algunes discrepàncies, no hi va
votar en contra donada la sensibilitat del tema que ens ocupa, que és l’atur i que ens motiva
a tots molt, però ens centraríem per ser breus, en aquests dos punts que s’han incorporat.
El tema de l’empadronament, dels tres anys aquests que es demanen, home, hi ha una
cosa que són faves comptades, tenim 23.000 aturats i hi ha 150 plans d’ocupació,
evidentment no hi pot haver feina per a tot, i en aquest moment ocuparem 150 persones i hi
haurà d’haver una selecció. En aquests cas creiem que és molt més convenient donar feina
als badalonins, nosaltres estem aquí per defensar els interessos de la nostra ciutadania,
estem defensant Badalona, i evidentment aquesta n’és una mesura i amb la que creiem
que ha de ser així. Per altra banda, pel que fa al sorteig, potser corroborant una mica les
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paraules del senyor Falcó tampoc seria just que es fes un sorteig, no ens avançaria res,
perquè d’alguna manera potser donaria feina a gent que no està capacitada per fer un tipus
de feina, i no seria el correcte i no seria prou àgil. Tampoc seria just, perquè tampoc sabem
a qui anirà a parar la feina, si serà per gent que..., i en tercer lloc perquè aquest
procediment no s’ha seguit mai, en tota la història de l’IMPO mai s’havia fet un sorteig que
jo sàpiga, vostès m’ho poden dir, però aquesta és una cosa que potser en els moments en
què vostès estaven al govern haguessin pogut implementar i no ho van fer, i aquest govern
tampoc va generar mai dubtes al respecte. Els plans d’ocupació aquesta que hi ha són
transparents, vostès els tenen a l’abast, i ja està. S’ha parlat que cap municipi havia fet
aquests sistema de requerir tres anys d’empadronament, Ascó, per exemple, no ha fet els
tres anys sinó que en demana 4, que són 48 mesos, és un municipi governat per CiU i
PSC. Després, tot i que no vingui al cas, voldria posar a sobre la taula el tema de BASI, que
es va parlar quan hi va haver la moció el mes passat, tot i que no se n’ha fet ressò, no se
n’ha tornat a parlar, però sí que aquest govern va intervenir, es va reunir de seguida amb la
part patronal, el comitè d’empresa va estar rebut i les últimes negociacions les van fer amb
la patronal com requerien. Els expedient de regulació van baixar en un 15 %. La persona
que va venir aquí a presentar la moció, em sembla que era Anna Maria Llopis va conservar
la feina, és una de les que va estar de sort. O sigui que aquest govern sí que ha intervingut
i sí que fa tot el que pot. En quant al viver d’empreses, jo crec que s’està parlant de lloguers
de cinquanta euros per un despatx, amb una sèrie de serveis, això no és un preu crec que
inassolible per a un emprenedor, aquests 50 euros inclouen una assistència de recepció,
pensem que és un preu prou fàcil d’assumir, estem parlant també de despatxos petits que
no cal més. I bé, jo si em descuido alguna cosa jo suposo que el senyor alcalde ja ho
acabarà de...
SENYOR ALCALDE: No pateixi que el que s’hagi descuidat ja ho afegiré en la meva
intervenció.
SENYORA BERTRAN: Que ens hem reunit amb la Plataforma d’aturats, també ho vull dir, i
que també estem en converses.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, entraríem ara al segon torn, tindrien ara cinc minuts, si volen.
SENYOR ANDRÉS OSCAR MORA: Nosaltres bé, satisfets per algunes de les coses que
s’han dit aquí, per altres no, però sobretot en la part de la persona que ha intervingut ara,
que ja parla d’una forma negativa sobre el tema del sorteig, això s’ha de conversar primer i
determinar d’una forma entre tots, tots els que estan aquí governant, i entre l’oposició
també, per determinar i arribar a un acord. Jo crec que abans de dir no s’han d’obrir les
portes. Per altra banda, és que està clar ja, estem en una precarietat ja excessiva i abusiva,
i ja estem farts d’aquesta situació, i venir de nou per estar tornat a presentar una moció que
es va presentar fa dos mesos, i ara tornem a parlar gairebé de les mateixes històries, això
ho considero desagradable, sobretot en un municipi que considero que ha d’estar amb la
gent que té problemes. I una altra cosa, és també parlar i fer referència a les tres persones
que estan fent vaga de fam, que són romanesos, que estan treballant amb una persona que
no els paga, estan aquí a Coll i Pujol, i estan fent vaga de fam, ja porten quatre o cinc dies, i
bé, estem amb ells i esperem que l’Ajuntament faci quelcom o que aquí fem alguna cosa
per solucionar el problema que tenen. I això, dir-ho molt clarament, és un empresari
espanyol el que els està enganyant, o sigui, que senyor alcalde “en todas partes se cuecen
habas”.
SENYORA ISABEL CASTILLO: Jo voldria preguntar a la senyora o al senyor alcalde, això
dels tres anys que està dient a ciutadans de Badalona, llavors si una persones ve de fora
perquè s’ha hagut de separa i torna, i porta un any o dos, paga impostos, paga
escombraries, té nens, van a l’escola, no té dret a menjar? No és un ciutadà igual de
Badalona i de Barcelona? Això voldria que m’ho expliquessin per favor, en nom de les
persones que no hi poden accedir, com a l’IMPO, que perquè li falten tres dies per fer els
tres anys no tenen dret a un lloc de treball? Aquesta és la meva pregunta.
SENYOR ALCALDE: Hi ha alguna intervenció més? El senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: És que aquí es donen fenòmens molt estranys. M’agradaria saber què
vota el grup Popular, perquè o jo no ho he entès bé o la senyora Bertran no ha dit què vota
referent a aquesta moció el grup Popular.
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SENYOR ALCALDE: Ja li dic jo, votarem en contra.
SENYOR MAÑAS: Voten en contra de la moció? Doncs molt bé, i m’agradaria que algú del
govern em contestés per què no s’ha complert allò que vostès van votar a favor i que van
aprovar al mes de gener. Dit això, ja sé el que passarà ara, el senyor Xavier García Albiol
ha fet parlar a la senyora Rosa Bertran i ara a l’hora de tancar, enlloc de tancar de forma
institucional com fa un alcalde, repartirà estopa i no ens deixarà replicar, això passa sempre
eh, dirà mentides i l’oposició no li podrem contestar, això ho fa cada Ple i això és el que
passarà d’aquí a uns minuts, ja veurem, no sóc vident, però ja veuran com passarà. Per
tant, senyor Xavier Garcia Albiol, jo li demano que si vostè, a l’hora de tancar, no fa allò que
li correspon a un alcalde, que és tancar institucionalment els debats i no entrar en el debat
polític, sinó tancar, el que vol dir tancar un debat, i entra en el debat polític, torni a obrir un
torn de rèplica perquè l’oposició puguem contestar aquelles afirmacions que vostè faci
legítimament i que nosaltres legítimament no hi estiguem d’acord. Per tant, algunes
qüestions de les poques coses que la senyora Bertran. A veure, un govern que al gener
aprova destinar diners per fer plans d’ocupació i que no només no ho compleixen sinó que
al mes de maig ens rebaixen cent mil euros i escaig d’aprotació a l’IMPO, com acaben
d’aprovar en la modificació pressupostària, tota la resta ja està tot dit i aquest n’és un
exemple. Respecte a les oficines per a emprenedors senyora Bertran, vostè ha dit una xifra,
entri al web, estem parlant de 200 euros per 12 metres quadrats, de 50 euros per 8 metres
quadrats, si jo faig la mitjana, em surt més econòmic llogar un local comercial al centre de
la ciutat que llogar aquesta nau per a emprenedors, si faig la mitjana de metres quadrats. Si
la iniciativa està bé, si els la vam proposar nosaltres, l’únic que els diem és que hi aspectes
favorables i que caldrà veure com es gestiona això, si està servint o no per allò que volem,
que és que gent que estigui a l’atur pugui generar projectes d’autocupació. I després dues
qüestions senyora Bertran, vostè defensa el criteri dels tres anys, perquè defensa que s’ha
de prioritzar i que hi ha moltes famílies a l’atura i que d’alguna forma s’ha de posar alguna
barrera a l’accés. L’administració no pot col·locar traves arbitràries per accedir als recursos
públics, i aquesta és una trava arbitrària que no es fa a cap ciutat excepte a Ascó. Permetin
que li digui que jo conec una miqueta Ascó perquè conec gent que fa acció política a Ascó,
m’agradaria tenir la tasca d’ocupació que tenen a Ascó, que gràcies a la central nuclear és
un municipi que està sortejant molt bé la crisi econòmica, “la xocolatera” que li diu la gent
d’Ascó i del poble. Si vostè vol, senyora Bertran, pot mirar la renda per càpita d’Ascó i de
Badalona, li asseguro que segurament la d’Ascó es multiplica per dos, ho miraré aquesta nit
per internet, però és que n’estic convençut. Per tant, segurament no és el millor exemple. I
després, el sorteig no és just, per què no és just el sorteig, a veure? Li estem dient que la
primera tria de selecció, què vol dir? Dir si el senyor Àlex Mañas i l’Asución García
compleixen els requisits per poder accedir a aquest Pla d’ocupació, es faci, sense la foto i el
nom del senyora García ni del senyor Àlex Mañas, que vostè només vegi l’edat i el
currículum, que no pugui discriminar per qüestió de nom per si em coneix o per si no, i que
entre totes les persones que compleixen els requisits, els requisits objectius: situació social,
situació econòmica, temps a l’atur... entre totes aquestes persones que compleixen aquests
requisits els beneficiaris finals d’aquests escassos recursos disponibles per la magnitud de
la tragèdia, perquè l’atur és una tragèdia, es realitzi per sorteig. I li estem dient, quan li ho
estem dient i quan ho estem proposant en algun Ple, perquè el com serà. I per últim una
pregunta, aquesta moció es tronarà a aprovar, encara que vostès la votin en contra, i ara ja
ve la pregunta del millón, compliran allò que aprova aquets Ple? O seguiran sense
subvencionar l’IBI a les famílies aturades? I ho explicaran pels bars quan fan els seus
mítings pels bars, que no subvencionen l’IBI les famílies amb persones aturades? Quelcom
tan senzill com subvencionar l’IBI les famílies aturades, ho faran o no ho faran? Perquè
serà el tercer cop que ho aprova aquest Ple. Gràcies.
SENYOR FALCÓ: Sí, jo crec que la fórmula correcta per ser justos i per generar un
consens en aquesta Sala sobre si s’ha de fer un sorteig o no, fora potser el que es fes un
sorteig entre les persones que aspirin a una plaça amb un pla d’ocupació en un lloc
determinat i que estigui empatades a punts. És a dir, a partir d’un barem previ de les seva
situació personal, quan sis, o deu o cent persones empaten a 12,5 punts i si hi ha tres
places, doncs aquestes posar-les a sorteig. Aquesta seria una possibilitat que em sembla
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que seria millor que fer el sorteig aquest a la brava que m’ha semblat entendre en algun
moment de la intervenció, potser no ho he entès bé, que es feia per part dels altres grup,
per això hi volia posar jo aquest accent. Referent a Ascó està bé que es comenti Ascó com
a exemple, tenint en compte que la seva taxa d’atur és del 5,2 % i en tot cas, oblidant-se
d’un petit detall que no és menor, efectivament es demanen 48 mesos ininterromputs abans
de tirar les sol·licituds, si tens la mala sort de formar part d’aquest 5 % de persones que
estan aturades a Ascó, però en tot cas també tens una altra opció que és, si has viscut al
llarg de la teva vida sis anys a Ascó, també hi tens tot el dret. Per tant, si tu ets d’Ascó i has
marxat fora i has tornat, però has viscut en la teva infantesa en aquell municipi tens
possibilitats d’accedir-hi. Jo el que al final es posa de manifest, i en tot cas Senyor Mañas,
si vostè vol tirar endavant una proposta en la línia del que deia que l’alcalde no pugui
aprofitar els seus tancament de torn per fer intervencions partidistes i que es limiti a fer
intervencions institucionals, evidentment aquí caldria fer una intervenció del Reglament
Orgànic Municipal, que sí vostès ho volen nosaltres estem disposats a què es pugui fer,
perquè és veritat que de vegades passa que l’alcalde pot tancar els debats deixant en una
certa indefensió els arguments de l’oposició. Però en tot cas, jo crec que el que li passa al
Partit Popular avui és que és víctima de les seves pròpies incoherències. Jo suposo que si
porten vostès una altra vegada una moció com aquella que va aprovar aquest alcalde, en
què es donava suport a la Junta d’Andalusia i a l’expropiació dels habitatges, igual ara, ara
s’adonen que no la poden votar a favor perquè és absolutament contradictori amb el que
ells pensen, que és absolutament legítim com el que pensen vostès. Però jo crec que en
aquell moment, si vam aprovar aquella moció probablement es van comprometre a coses
que eren difícils de complir i jo el que crec és que fora bo, i això sí que m’adreço al govern
municipal, que poguéssim seure tots els grups municipals amb interès real a fer coses
possibles i a fer peticions raonables al voltant de tot aquesta qüestió, per no haver d’estar
en els plens negociant mocions, sinó per poder estar fent una estratègia, i no una tàctica,
una estratègia a favor de l’ocupació a Badalona. Aquest és el nostre interès, perquè tot el
demés ens sona més a tàctica que no pas a estratègia, i nosaltres estaríem més disposats
a pactar amb tothom, també amb el govern, una estratègia per l’ocupació a Badalona, que
em sembla que serà més útil.
SENYORA DESIRÉE GARCIA: Insistir en el que ja s’ha dit i que ha fet referència la
senyora Bertran, jo també estic d’acord amb el que ha dit el senyor Mañas, un Ajuntament o
un organisme públic no ha de crivellar, ha de seleccionar, ha de donar-li accés a tothom, a
uns serveis, i per tant, un criteri que és totalment aleatori com tres anys d’empadronament,
el considerem profundament injust, i en tot cas, creiem que un sorteig és molt menys injust
que no pas crivellar pels tres anys d’empadronament. I òbviament, nosaltres recolzem un
tipus de sorteig com el que s’ha comentat, és a dir, amb igualtat de condicions i de
persones. Els currículums cecs que comentava el senyor Mañas no són un invent d’ara, es
van utilitzar i s’han utilitzat molt en termes d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, això
es feia perquè precisament els empresaris o empresàries no veiessin qui tenien a davant
en funció del seu sexe, i creiem que és una solució boníssima i perfecta en moments de
crisi i de tana necessitat, quan tenim tan poquets plans d’ocupació. I després per al·lusions,
tot i que jo no n’acostumo a contestar, però per al·lusions, és cert que a Badalona no s’ha
fet cap altres sorteig mai, però és que abans fèiem mil plans d’ocupació per any i la situació
tampoc no era la que era. Per tant, creiem que l’obligació d’aquest govern davant de noves
situacions, també són noves respostes. I creiem que un sorteig, currículums cecs, la
culminació que s’ha dit ara, tot parlat dins d’un Consell d’Administració, on a més a més hi
ha sindicats i on a més a més hi ha l’Assemblea d’Aturats, a aquest govern li estalviaria
molts problemes, moltes crítiques i sobretot mola rumorologia, perquè per davant de
l’amiguisme el sorteig segurament és molt més bona solució també. Per tant, nosaltres
insistim que cal fer les coses d’una altra manera, i que ara no estem millor que fa dos anys.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Anem a veure, jo tancaré el debat perquè el debat el tanca
l’alcalde, i òbviament, l’alcalde no està exempt de tenir opinió política, si això fos el Congrés
dels Diputats doncs hi ha un president i del Congrés després hi ha un president del
Govern, que defensa el Govern i és l’últim en intervenir. Doncs aquí em toca a mi presidir i
fer d’alcalde. I senyor Mañas, no pateixi, jo no li diré mentides, jo vaig amb dades objectives
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i contrastables. I miri si no li diré mentides que li vaig a llegir punt per punt, la moció que es
va aprovar fa quatre o cinc mesos, que vostès hi ha fet referència i que diuen que no hem
complert res. Li vaig a llegir i li vaig a demostrar com s’ha complert gairebé el 90 % de la
moció, i ho vaig a llegir textualment, com que llegiré textualment no puc manipular, i els
veïns podran veure si es compleix o no es compleix, li ho vaig a llegit textualment, perquè
vostè m’ha dit que diré mentides, li vaig a llegir textualment. El primer punt d’aquella moció
deia “El ple insta al govern municipal a ampliar els mecanismes de transparència i
informació sobre les ofertes públiques d’ocupació” s’ha publicat al web de l’Ajuntament, al
web de l’IMPO, al facebook de l’aclalde, a televisió de Badalona, perdoni, el facebook de
l’alcalde té més de 7.000 persones, més de 7.000 persones, a la televisió de Badalona, que
té més de 100.000 persones que el segueixen mensualment, a la ràdio de Badalona, al tot
Badalona, al Badalona 2000, en tots aquests mitjans d’ocupació ha aparegut la
convocatòria d’aquest pla d’ocupació. Si volen els ho torno a repetir. Per tant, s’ha fet
difusió. Segon punt de la moció, El Ple municipal insta a la Generalitat de Catalunya a
canviar els criteris dels Plans públics d’ocupació finançats per aquesta institució”. Nosaltres
hem parlat amb la Generalitat a través del Gerent de l’IMPO, i s’està demanant, no tan sols
que canviï els criteris, sinó que convoqui que convoqui algun pla d’ocupació que fa més
d’un any que no convoca cap la d’ocupació. Per tant, dos de dos. Tercer punt “el Ple de
l’Ajuntament dóna suport a les iniciatives en marxa per tal d’avançar l’establiment d’una
renda garantida al ciutadà de 664 euros.” El Pla d’ocupació que ha aprovat el govern, que
tirarem endavant, contempla que aquelles persones que facin el 100 % de la jornada cobrin
entre 800 i 900 euros, per tant, sobrepassem aquesta quantitat, i les persones que facin el
70 % de la jornada, estiguin molt popers als cinc-cents i escaig d’euros mensuals, amb un
70 % de la jornada. Per tant, tercer punt que complim. Quart, “el Ple municipal insta al
govern municipal a destinar una part del pressupost municipal per finançar el projecte propi
de polítiques actives d’ocupació”, aquest és l’únic que no hem complert per una raó molt
senzilla, i vostè deia, com a fet Cornellà o com ho ha fet Santa Coloma, per què no ho fa
Badalona? Doncs perquè miri, la situació econòmica de l’Ajuntament de Badalona és molt
pitjor de la Santa Coloma o especialment la de Cornellà, on tenen una economia molt, molt
sanejada. D’acord? I a Badalona, quan aquest govern va arribar, a part de trobar-se un
deute de més de cent milions d’eros, ens vam trobar més de 30 milions d’euros en factures
al calaix. Per aquest raó, per aquesta raó no tenim un milió d’euros per ampliar els plans
d’ocupació. El punt número 5è, “el Ple municipal insta al govern municipal a posar en marxa
el programa de facilitar les persones aturades el projecte d’autocupació per posar a les
naus industrials propietat d’Enguestur”, vostè diu que ho hem fet, va ser una idea que vostè
van apuntar, que nosaltres vam recollir, però home, que em digui que es posa un espai,
amb secretària, amb centraleta telefònica a partir de 60 euros mensuals, que vostè creu
que aquest és un preu que és molt car, doncs miri, escolti, no podem posar un viver
d’empreses a deu euros el mes, això, objectivament, qui no estigui influenciat des d’un punt
de vista d’algun interès polític, entén que 60 euros al mes, per tenir un espai per poder
començar un negoci, a mi em sembla que és un preu bastant raonable. Per tant, hem
complert. El número 6, “el Ple municipal insta al Govern municipal amb el tema de l’IBI per
a les persones aturades”, aquesta proposta no l’hem pogut tirar endavant per qüestions
estrictament tècniques, per qüestió estrictament tècnica, i és voluntat d’aquest govern tirarla endavant, però és una qüestió no política, sinó estrictament tècnica, i és voluntat
d’aquest govern, i a veure si a partir del dia 1 del 2014, això es pot tirar endavant, però és
tècnic. Per tant, en portem que hem complert de sis, n’hem complert 4. Ja li dic, no hem
complert la del pressupost, i ja li he dit que no perquè no vulguem sinó perquè no tenim
diners, i el tema de l’IBI perquè és un tema tècnic. El punt número set de la moció, “instem
el govern municipal a negociar i trobar fórmules per tal d’assegurar que els serveis bàsica,
aigua, llum, gas, no puguin ser tallats per la ciutadania i el pagament dels mateixos per
manca de recursos”, aquest Govern, des dels Serveis Socials...
SENYOR MAÑAS: Acabi de llegir l’acord.
SENYOR ACLALDE: ... “en aquest sentit el Govern municipal estudiarà la fórmula i posarà
en marxa durant 2013 per tal de garantir l’accés al transport públic de les persones
aturades sense cap tipus d’ingrés”, molt bé, començo pel principi d’aquest punt aquest
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Govern, a través dels Serveis Socials d’aquest Ajuntament, està ajudant a milers i milers de
veïns amb el tema que puguin fer front al pagament dels seus subministraments. Aquest
Govern ha ajudat a persones que estaven pagant un lloguer de 600 euros, a què l’entitat
financera els la rebaixi a la meitat, i alguna està en aquesta Sala. Aquest Govern ha ajudat
a alguna persona, que potser és la mateixa, o moltes altres, que tenia un deute amb la seva
entitat financera, i l’Ajuntament de Badalona els ha pagat la meitat. I ara, aquesta mateixa
persona, alguna, demana que l’Ajuntament li pagui el 100 % del seu deute. Eh? D’acord?
Per tant, aquest Ajuntament està ajudant als ciutadans de Badalona, cada dia, i per
desgràcia de la situació d’atur estem desbordats en aquest Ajuntament i no podem arribar a
tothom, però aquí hi ha persones que gràcies a la gestió de l’Ajuntament se’ls ha baixat ell
lloguer al 50 %, se’ls està pagant el llum, l’aigua, el gas, algun rebut de la hipoteca perquè
no els executin, aquest Govern està anant als jutjats i parant procediments de desnonament
com la setmana passada van ser dos casos, un al barri de Pomar i un altre al barri de Llefià
si no m’equivoco. Aquest Govern està fent tot això, i per tant, quan es fan segons quines
acusacions i per segons qui, home, és una mica escandalós, és una mica escandalós. I jo
paro aquí, perquè la prudència diu que pari aquí. Per tant, ho estem complint. El número 8,
“instem al Govern municipal a posar en marxa de forma urgent el Consell Econòmic i
Social...”, no hem posat en funcionament el Consell Econòmic i Social però s’ha incorporat
al Consell d’Administració de l’IMPO l’Assemblea d’Aturats, junt amb els sindicats que ja hi
eren, i jo crec que hem complert. Per tant, el compliment de la moció és gairebé del 80 %,
no facin demagògia. Aleshores, miri, el senyor que ha parlat, com es deia? El senyor
Andrés Oscar, miri, aquest govern, ni jo, no és un govern espanyolista, no som un govern
espanyolista, nosaltres no som istes en res, nosaltres no som espanyolistes en res,
nosaltres ens sentim catalans i espanyols. I en aquests plans d’ocupació a ningú, com a
mínim si no ha d’ocupar una plaça d’advocat o d’administratiu, a ningú se li obliga a tenir el
nivell c de català, si que es recomana que pugui tenir el nivell c. Però nosaltres, quan
s’adjudiqui aquestes 200 places al senyor que vagi a fer de jardiner no se li exigirà que
tingui la titulació del nivell c, evidentment que si la pot tenir molt millor, però no se li exigirà
a ningú. Per tant, expliquem les coses com són. Hem fet un esforç i el govern ha dit,
escolta, quina és la manera que tenim que puguin arribar a més veïns, doncs fent en algun
cas, que em sembla que és la majoria, fent el 70 % de la jornada completa, perquè sinó si
anàvem al 50% de la jornada completa el sou que cobraven aquestes persones era un sou
molt baix, era un sou poc digne, i per tant, hem anat al 70 % de la jornada en bastants
casos, i els altres al 100 %, per què? Per poder arribar a 200 veïns de Badalona. I saben
quin és drama d’aquesta ciutat? Que no hi ha 200 aturats, que hi ha 23.000 persones
aturada, i que per desgràcia s’han de posar uns criteris. I vostès diuen, algú de vostès ha
dit “és que vostès han posat els tres anys perquè no hi vinguin immigrants”, escolti,
nosaltres hem posat el criteri de tres anys, com ha fet alguna altra ajuntament per acotar
qui pugui accedir en aquesta plaça. I home, jo sí que li dic, si aquesta plaça li toqués a una
persona que acaba d’arribar a la nostra ciutat fa sis mesos, em semblaria tremendament
injust, des d’un punt de vista social em semblaria tremendament injust, però aquest és un
debat que ara no correspon. Però aquelles persones que portin tres anys aquí poden
accedir en aquests llocs de treball. Mirin, parlant del sorteig, senyor Mañas, perquè vostè
ha insistit, el grup de Convergència i el Socialista també, el grup de Convergència ha deixat
clar que no hi creu en aquest model, però miri, farem una cosa senyor Mañas, com que
aquests plans d’ocupació són per a tots els municipis de l’Àrea Metropolitana, ens fixarem
quin sorteig fa l’Ajuntament del Prat governat per un alcalde d’iniciativa per Catalunya, i
veurem aquest sorteig que fa l’Ajuntament del Prat, si el fa, estarem molt atents, i veurem
com ho fa, perquè potser no ho fan, perquè potser l’Ajuntament del Prat no ho fa, doncs bé,
ho veurem i ens hi fixarem. I home, perdonin, que el grup Socialista, que ha estat governant
aquest Ajuntament trenta-dos anys, trenta-dos anys, ara vingui reclamant un sorteig com si
això fos una tómbola, home, doncs què vol que li digui. I home, vostès experiència, els
Socialistes amb els sorteigs, doncs no són els més afortunats, perquè jo recordo un pavelló
amb 8.000 persones que sortejaven pisos, i de les 8.000 no n’hi va tocar cap a ningú
perquè no en van construir cap, i ja els van adjudicar. Per tant, molta prudència, molta
prudència amb aquest tema. I després també els faig memòria, els faig memòria d’un tema,
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perquè segurament no se’n recorden i per tant, aquí estem per fer-nos memòria tots
plegats. Els plans Zapatero d’aquesta ciutat, els plans Zapatero que van venir 57 milions
d’euros a aquesta ciutat per donar llocs de treball i contractar persones aturades, a aquesta
ciutat i a totes la ciutats d’Espanya, en aquesta ciutat, quan s’anava a contractar persones
aturades i si algú diu que és mentida tenim la documentació, la tenim allà guardada i la
guardem, en els plans d’ocupació Zapatero hi havia obres que el 80 % de la gent que es
contractava no era de Badalona, hi havia gent des de Sabadell, Terrassa, el Egido, un altre
municipi d’Andalusia que ara no recordo, hi havia obres que el 70 % d’aquestes obres, les
persones que es van contractar eren persones de fora, ja no de Catalunya, ni de Badalona,
eren de fora d’Espanya, i això és així, això és així. I per tant, no em vinguin a donar lliçons,
o com per exemple miri, nosaltres un dels requisits que hem posat és que no poden repetir
les persones en els plans d’ocupació, no poden repetir, jo ja sé que és casualitat, però quan
vostès feien plans d’ocupació n’hi havia uns quants que repetien, que és casualitat, que els
tocava per sort, però n’hi havia uns quants que repetien. Que venien en un pla d’ocupació,
se’ls acabava el Pla d’ocupació, i els tocava per sort, un altre pla d’ocupació. Escolti, que
està a la documentació, però escolti, jo sé que era sort. Jo sé que era sort això. I ja acabo, i
acabo amb una dada, perquè clar, no ens confonguéssim, en aquesta ciutat el principal
problema que té és l’atur, evidentment que sí, però no ens flagel·lem pensants que som els
pitjors, hi ha 23.000 persones que ho estan passant molt malament, però la ciutat de
Badalona és la ciutat de la comarca, on la taxa d’atur és més baixa, és la ciutat de la
comarca on l’atur ha crescut menys, deixant a part Barcelona ciutat, això ho deixo clar, és
la ciutat on l’atur ha crescut menys en l’últim any, menys, la taxa d’atur més baixa i l’atur
que ha crescut menys. Miri, variació interanual, a Badalona l’atur en el darrer any ha
crescut un 2,25 %, a Santa Caloma un 2,90, ah, un 2,25 % i la taxa d’atur d’aquest mes és
l’últim que tinc l’informe, d’abril, és del 20,44 %, que és una desgràcia, eh, és una
desgràcia. Santa Coloma, la taxa d’atur ha augmentat gairebé un 3 % i la taxa està gairebé
en el 22 %, el 21,86. Sant Adrià, ha pujat un 11,70 i la taxa d’atur està en el 24 %.
Aleshores, això vol dir que hem de treballar, i hem de fer un esforç i tan de bo enlloc de 200
plans d’ocupació en poguéssim fer 400, tan de bo, però escoltin, no hi ha diners, no hi ha
diners, i com que no hi ha diners fem el que podem. I en els darrers sis mesos sis mesos
s’han fet cent i escaig plans d’ocupació, ara en farem 200 més i estic segur que
evidentment es quedaran el 90 % de les persones que s’han presentat fora d’aquest Pla
d’ocupació, però durant sis mesos com a mínim resoldrem el problema de 200 persones
que ho estan passant molt malament. Per tant, la moció quedaria rebutjada, ai perdó,
quedaria aprovada amb els vots de tots els grups i amb el vot en contra del Partit Popular.
Passem a la següent.
SENYOR MAÑAS: Tenim dret a rèplica.
SENYOR ALCALDE: No, ja està tancat el debat senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: Veu com ha passat el que jo li deia? Veu?
SENYOR SERRA: S’ha superat a vostè mateix. De veritat.
SENYOR MAÑAS: És un tema de procediment, em deixa parlar un minut?
SENYOR ALCALDE: No, de procediment no em digui.
SENYOR MAÑAS: Sí, és un tema de procediment.
SENYRO ALCALDE: Senyor Mañas, el debat està tancat.
SENYOR MAÑAS: Em deixa parlar? És un tema de procediment. Una persona no pot
tancar un debat al·ludint a la resta ...
SENYOR ALCALDE: Senyor Mañas, no faci que li talli el micro siusplau...
SENYOR MAÑAS: Quan qualsevol demòcrata sap tancar un debat en una institució,
qualsevol demòcrata sap tancar un debat en una institució...
SENYOR ALCALDE: Senyor Mañas, senyor Mañas, senyor secretari, siusplau.
Votació.
La moció precedent s'aprova per majoria absoluta
Vots a favor: 17, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
Vots en contra: 10, del grup municipal del Partit Popular.
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AP-2013/2614 Senyora Mª Isabel Castillo Benítez, en rep. de FAMPAS. Assumpte:
Projecte socialització i reutilització llibres de text
SENYORA Ma ISABEL CASTILLO: Bona tarda, senyor alcalde, senyors regidors, senyores
regidores, ciutadans i ciutadanes. Us parlo en nom de la Federació de l’Associació de
Pares i Mares de Badalona, FAMPAS, de la qual formem part les AMPAs dels centres
educatius públics. Per tant, vinc en representació d’un número considerable de famílies de
la nostra ciutat que volen fer arribar al Ple aquesta demanda. I amb el suport de la
Plataforma Badalona es mou, que inclou famílies, directors i docents. Queda menys d’un
mes perquè finalitzi aquest curs escolar i les famílies de més de 22.000 alumnes encara
estem esperant la famosa promesa electoral feta fa més de dos anys: llibres gratis per a
tots. Som conscients que ni en l’actual context de crisi ni en qualsevol altre situació, no es
poden malbaratar els diners de la nostra ciutat. Per aquest motiu i amb la nostra
experiència acumulada amb el tema de la socialització de llibres, gran part de la comunitat
educativa de Badalona, des del primer moment vam fer arribar a la Regidoria d’Educació
unes propostes que ajudessin a dissenyar unes propostes d’ajuts sostenible per a tots.
Agraïm al regidor, a la coordinadora, al tècnic d’Educació que hagin tingut en compte
algunes de les nostres opinions, però no sense entrar en el fons del model, que era la
discrepància. És per això que la proposta que finalment es va presentar, no va tenir el
consens amb la comunitat educativa, ni la posterior aprovació en el Ple municipal el passat
12 de febrer. No va estar a l’alçada del que es mereix l’educació a la nostra ciutat, ni
tampoc la ciutadania. I no vam estar d’acord amb aquell projecte ja que era molt difícil de
gestionar, injust i exclusiu. No garantia el foment, ni la consolidació, ni la continuïtat de cap
programa de socialització. Per garantir una socialització de llibres és imprescindible que els
diners es gestionin des del centre, com es fa actualment, i amb molt d’èxit, en més de 30
centres educatius de Badalona, és la manera d’invertir els diners i no de gastar-los. Ja porto
una estona escoltant en aquest Ple que no tenim diners per a res, doncs això seria una
inversió, donar-lo de la manera que es vol donar seria gastar, ja que les famílies no haurien
de destinar els diners a la compra de llibres, ni existeix cap compromís ferm de
socialització. Em conec el projecte, me l’he llegit molt bé, en la primera fase no tenim cap
obligació a fer res, potser a la segona, si en ve una altra, ja sí que tenim el compromís, però
jo ara, tinc dues nenes, rebo 200 euros i em puc comprar unes sabates, no hi ha cap
obligació de destinar aquests diners, jo lliuro els tiquets, vostè em dóna els diners i jo ja
me’ls gasto on vulgui. Per això les famílies no donem per tancat aquest tema, i no ens
importa de qui sigui la responsabilitat de l’aturada del projecte. Per tant, senyor alcalde, les
arques municipals es poden estalviar els diners, que tanta falta fan per a d’altres coses,
destinats a les cartes informatives que ens envien a les famílies explicant que la culpa és
de tal o de qual, el que toca ara és posar-se a treballar i no oblidar en un calaix aquest
tema. Ja s’ha invertit massa temps en aquest assumpte i tenim molts problemes en l’àmbit
de l’educació que estan esperant una solució. L’últim, i molt greu, és la LOMCE, i ara
aprofito aquesta oportunitat que tinc aquí per demanar als polítics que es llegeixin bé el
contingut de Llei i no es quedin només superficialment amb el tema de la llengua. És un
tema molt greu, la nostra educació, no dinarà un pas, no, donarà vint passos enrere.
Continuo amb el tema que m’ha portat aquí. El passat 26 de febrer es va aprovar en el Ple
municipal una moció de suport a la socialització i reutilització de llibres de text i material
didàctic i pedagògic, en la qual s’encarregava a la Regidoria d’Educació una proposta
alternativa consensuada amb la comunitat educativa i a aplicar el proper curs 2013 2014. A
28 de maig, avui, a punt d’acabar les classes, encara no tenim cap informació al respecte. I
per tots aquest motius, sol·licitem, exigim, els ajuts per a la socialització i la reutilització i
llibres de text i material didàctic i pedagògic i demanem a la Regidora d’Edudació que
presenti el més aviat possible un projecte alternatiu, consensuat amb la comunitat
educativa, que es pugui posar en marxa el proper curs, tal i com es va aprovar en aquest
Ple. Volem, i sempre hem volgut, un projecte que aporti un estalvi econòmic a totes les
famílies que tinguin fills escolaritzats en un centre educatiu de la ciutat, sense cap
discriminació, que sigui fàcil de gestionar, tant per a les famílies com per als centres
eductius i les AMPAs, que som els que fem aquesta feina. Un projecte que consolidi i
mantingui els actuals projectes existents en molts centres i que en fomenti de nous. Un
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projecte que tingui una continuïtat i que no quedi en un regalet de només un any. I sobretot,
com a ciutadans i ciutadanes, demanem que aquest govern, i siusplau, si em pot escoltar
perquè li estic parlant a vostè directament, que aquest govern faci un ús eficient i
responsable dels nostres diners, i que no els utilitzi de manera partidista. El milió vuit-cents
mil euros, no sortirà de les butxaques del nostre alcalde, vostè, senyor alcalde, no ens
regala res, els diners són nostres, del que paguem amb els nostres impostos, i cada
vegada costa més. Per això, volem que s’inverteixi amb seny, així que senyor alcalde, la
cultura, l’educació, el lleure, els ciutadanes i les ciutadanes d’aquesta ciutat ens mereixem
el millor, i com que vostè està al servei de Badalona, li demanem el millor. Gràcies.
SENYOR SAGUÉS: Bona tarda a tothom. Bé, el debat d’avui, la paraula, la intervenció que
ha fet la senyora Maribel i suposo, les intervencions que tindrem ara, seran molt similars o
poden ser molt similars al que hem parlat fins fa poca estona, quan arrel de la paraula
sobre l’atur i de la paraula sobre un incompliment d’una moció aprovada per aquest Ple. En
aquest cas ens trobem una situació molt similar. Fa uns mesos també, en aquest mateix
Ple s’aprovava una moció que reclamava a la Regidoria d’Educació que posés en marxa
ràpidament un pla que havia de ser consensuat amb la comunitat educativa, que havia de
tenir el suport del Ple també, per poder avançar amb la socialització de llibres de text. Ho
fèiem amb previsió, es va aprovar amb el temps suficient perquè no passés el que està ja a
punt de passar, que de cara als curs vinent, no estiguin preparats per poder afrontar
aquesta proposta, que molt ens temem que ja no sé si hi serem a temps encara que avui es
posessin en marxa. Però avui se’ls demana una altra vegada, compleixin amb el que es va
aprovar al Ple, actuïn, ajudin a la població, allò que l’alcalde li agrada tant de dir, que ell
pensa amb les persones, que tot ho fa pel bé de les persones, per ajudar a les necessitats
de la ciutat. Té l’ocasió de fer-ho, té uns diners per poder ajudar a través dels llibres de text
amb un pla de socialització de llibres i material escolar i pedagògic i didàctic, si no ho fa és
perquè no vol, però és que a més a més, a més a més, té l’ocasió també de no actuar amb
frivolitat, perquè en aquests moments seria una frivolitat aplicar la proposta inicial del
govern de Badalona, de malbaratar un milió vuit-cents mil euros per ajudar amb els llibres
de text i el material d’una manera absolutament indiscriminada, a aquelles persones que ho
necessiten i a aquelles persones que no ho necessiten. Té l’ocasió de deixar de fer això, de
seleccionar, de destinar diners d’aquest 1.8000.000 euros al que acabem de sentir, aquesta
necessitat de lluitar contra l’atur, això que ens diuen que no tenen diners per poder-ho fer.
Per què no ho fan enlloc de voler destinar els diners a una política d’ajuts que no és útil i
que no és ni eficaç ni eficient? Per què no ho fan? Per què no dediquen també els diners
com havien proposat a augmentar les beques menjador? Per què no ho fan per tornar a
recuperar els casals de joves i totes les seves polítiques socials que desenvolupen als
barris. Això és el que podrien fer, estan a temps de fer, i el Ple municipal els ho ha aprovat i
els ho ha reclamat. Ara bé, estem acostumats a què vostès, i avui en portem dues, aprovin
mocions en el Ple que després ni compleixen ni respecten, encara que després l’alcalde
ens l’agafi, ens les llegeixi, l’autointerpreti i ens vulgui fer creure que tot el que està escrit
allà ho està aplicant, cosa que espero que no hagi convençut ningú perquè realment era
tota una autointerpretació, i li he de dir al meu company Àlex Mañas que no hi és, que ha
tingut una visió premonitòria del que passaria, i realment ha passat, amb la intervenció del
senyor alcalde. Per tant, nosaltres li reclamem el que li vam reclamar en el seu moment:
ajudin a les famílies de Badalona, ajudin a la gent de Badalona amb els llibres de text,
apliquin el Pla de socialització que se’ls ha demanat, que té el consens majoritari, posin-lo
en marxa, alliberin diners d’aquests que pensaven malbaratar i dediqui’ls també a d’altres
polítiques socials que prou falta fa a la ciutat de Badalona.
SENYOR ANICETO RAMÍREZ: Bona tarda a tots. Respecte al tema dels llibres de text
senyora Maribel representant de FAMPAS, lamento que des d’aquest Ajuntament no se li
hagi pogut donar solució, malgrat que es va aprovar una moció tal i com vostè a diu el 26
de febrer. Nosaltres ja denunciàvem el desgavell de la proposta que vostès presentaven en
el tema de llibres de text, que fins i tot així va figurar amb aquestes paraules que jo he dit
ara, amb l’Acta de la Comissió Informativa urgent, perquè varen fer una Comissió
Informativa urgent, un Ple extraordinari per parlar d’aquest tema i que a data d’avui
continuem igual. Com ha dit la representant de FAMPAS això no remunta ara sinó que
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remunta a les seves propostes lectorals que ja avançava fa dos anys i mig o una mica més.
Bé, vostès han demostrat una gran capacitat de treball, senyor Fernàndez, a l’intentar
aconseguir un consell de totes les forces polítiques en el tema referent a a les dificultats
econòmiques per les quals passava el Patronat de la Música, jo personalment em vaig
reunir amb vostès perquè em varen cridar al seu despatx, per intentar arribar a una mena
d’acord. Aquesta voluntat que tenien de negociació i que han demostrat, s’ha demostrat
també aquí ara perquè s’ha aprovat aquesta proposta que vostès presentàvem de
modificació d’aquestes taxes amb el vot favorable de dos grups de l’oposició i amb la nostra
abstenció. Aquesta capacitat de negociació és la que nosaltres els demanem ara, capacitat
de negociació per tirar endavant una proposta que no era de cap dels grups de l’oposició,
sinó que era una proposta de vostès, però aquesta proposta que vostès presentaven era
una proposta que no comptava amb cap suport, però amb cap suport de cap mena, ni dels
alumnes, ni dels mestres, ni dels pares, ni de les mares, ni de les escoles concertades, ni
de les escoles públiques, de ningú. És que ningú havia donat suport a la seva proposta,
que era necessària una ajuda per a llibres, evidentment, que vostè em dirà ara que el
govern anterior d’aquests 32 anys que hem governat nosaltres, lamentablement hem
governat només 32, perquè si haguéssim tingut democràcia abans, potser hauríem
governat 50, oi que ho comprèn, d’acord. Doncs aquí està el tema, llavors on anem també,
doncs amb el fet que la seva proposta no comptava amb cap consens, jo crec que fins i tot
gent del seu propi grup, tampoc estava d’acord amb la proposta, miri per on. En aquest
sentit, que és el que nosaltres diem al respecte, doncs que es posin a negociar, tenen una
moció que és aquesta moció de base, aquesta moció de base és un bon punt de partida,
ens podem reunir tots i començar a parlar, reunim-nos també amb els representants de
pares i mares, amb les escoles concertades i amb les escoles públiques, i no es una
proposta que representés cap desgavell, la que presentaven aquí conjuntament els
diferents grups de l’oposició i en canvi la de vostès sí, sí que ho representava, imagini’s el
que era demanar 22.000 certificats a l’Oficina de la Seguretat Social, o 22.000 certificats a
Hisenda, no hi ha personal suficient per fer tant certificats i amb deu o quinze dies. Però
aquest no és el principal problema, el principal problema que tenim a la ciutat no són amb
els llibres, nosaltres tenim aproximadament uns 5.000 estudiants d’ensenyaments post
obligatoris de batxiller i cicles formatius de grau mitjà i uns 1.500 estudiants de grau
superior, no existeix una política d’orientació acadèmica dintre d’aquesta ciutat. El 67% dels
alumnes de formació post obligatòria estan estudiant batxiller i el 33% cicles formatius dels
diferents cicles formatius. Hi ha hagut per part d’aquest govern a banda d’aquesta fira que
han fet, que ja es feia abans, però no amb el format de fira, una orientació acadèmica pels
nostres alumnes. En un moment de crisi en el que s’ha d’informar a les famílies i als
alumnes del què es juguen amb la seva formació tècnica post obligatòria, n n’hi ha hagut
cap. Una fira en la qual jo hi vaig participar com a polític i com a tècnic i no hi ha hagut cap
informació acadèmica d’orientació. Hem de fer una reordenació del nostre departament
d’educació, perquè el que serveix o el que absorbia abans en el segle XX, ja no serveix en
el segle XXI. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, senyor Fernàndez, no, no, Juan Fernàndez, no, gràcies
senyor Aniceto, he dit gràcies, senyor Fernàndez.
SENYOR FERNÁNDEZ: Bé, no estem igual que fa 4 mesos, aquest govern va presentar un
projecte i ho van tombar vostès, vull dir, aquest és el problema, aquest govern va presentar
un programa de llibres de text que constava d’un pressupost d’un milió vuit-cents mil euros,
un programa que els partits de l’oposició van rebutjar enèrgicament i que per tant, són els
únics responsables de privar a 22.000 famílies d’un ajuda que mai s’havia contemplat en
aquesta ciutat al llarg de la història, però això ha de quedar bastant clar a aquestes 22.000
famílies i que nosaltres, ja ho hem dit. De totes formes, ens alegra que ara creï
inconvenient aquesta ajuda i que per tant, s’hagin sumat al carro perquè fins fa dos o tres
anys,,,
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués, no s’esveri, no s’esveri senyor Sagués. (el senyor
Sagués parla de lluny, però no es sent)
SENYOR FERNÁNDEZ: L’he escoltat perfectament, senyor Sagués, deixi’m acabar.
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SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués, senyor Sagués sisplau, em sembla que ningú quan
vostè ha parlat ha saltat i ha dit que, oi que no,
SENYOR SAGUÉS: No he donat motius.
SENYOR ALCALDE: Oi que no, el que demanem és que escolti amb la mateixa correcció
que a vostè se l’ha escoltat, res més. Gràcies, segueixi senyor Fernàndez.
SENYOR FERNÁNDEZ: Ja sé que és normal que es posi així de nerviós perquè al final en
són els responsables de rebutjar un programa per a les famílies d’aquesta ciutat, jo ho
entenc i entenc que ara s’hagin sumat al carro d’aquesta petició, perquè fins fa dos o tres
anys...
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués sisplau, vostè és una persona, escolti’m, vostè és una
persona que és educada, i per tant, li demano sisplau que calli i que quan li toqui intervenir,
digui el que pensa, sisplau. Gràcies.
SENYOR FERNÁNDEZ: Fins fa dos o tres anys, continuo, vostès no parlaven, no han
parlat mai d’una ajuda per a llibres de text, vostès no ho han dit mai, i això no és una
mentida. Saben de llarg, que el programa que va presentar aquest govern tenia en compte
la gran majoria d’aportacions que va fer la comunitat educativa, perquè alhora de redactar
unes bases, que estan molt treballades, tècnicament, i la Federació d’AMPAS ho sap. Es va
tenir en compte doncs aportacions, com que el tipus de material subvencionable fossin
llibres de text i també material didàctic complementari, que s’hi inclou l’alumnat repetidor,
que l’alumnat que no està empadronat a la ciutat, però que està matriculat als centres de la
nostra ciutat. Que els projectes 2.0, aquells projectes d’instituts on utilitzen ordinadors
estiguessin dins d’aquest programa i la incorporació també de la matrícula viva als diferents
centres. S’han recopilat dades, s’ha treballat conjuntament amb la junta de directors de
primària, amb a junta de directors de secundària, s’han recollit moltíssimes aportacions i la
Federació AMPAS ho ha reconegut. Però també saben que hi ha, que és el primer obstacle
de tot això, hi ha una complexitat molt important i que és que alhora de elaborar un
programa d’aquesta magnitud, el problema és que Badalona té dues realitats totalment
oposades i diferents. D’una banda la majoria de centres públics de l’escola pública porta a
terme processos de reutilització de llibres que porten molts anys funcionant i que funcionen
molt bé, i que aquest programa no eliminava, sinó consolidava. I de l’altra banda, trobem
centres concertats que també són ciutadans d’aquesta ciutat, que estan en contra de la
reutilització de llibres de text, i que per tant, volen que l’ajuda vagi directament a les
famílies. Per fer quadrar aquestes dues realitats el més senzill és que aquestes ajudes
vagin directament a les famílies i que després es condicioni que es pugui rebre aquesta
subvenció de cara a un futur, a les escoles tant públiques, con concertades reutilitzin els
llibres de text. Aquesta és l’única forma per fer que en aquesta ciutat tant escoles
públiques, que ja ho fan, com escoles concertades reutilitzin, aquesta és l’única forma. I
l’única proposta que nosaltres tenim de l’oposició és una moció on diu que, s’ha
d’encarregar a la regidoria d’Educació que en un termini no superior a 15 dies elabori una
proposta. L’oposició, Iniciativa, Convergència o el Partit Socialista no ha presentat cap
proposta en aquest Pler, No ha presentat cap proposta en aquest Ple, l’únic que ha
presentat és que demana a la regidoria d’Educació que es faci aquest estudi. Nosaltres ja
hem presentat la nostra proposta, que creiem que és la millor per a totes les escoles de
Badalona i que el primer i el més important, perquè l’únic objectiu d’aquest programa per
aquesta ciutat, és que les ajudes vagin a les famílies, perquè és la forma més adient perquè
aquestes famílies vegin a les factures dels llibres de text un decrement i que al final
aquestes famílies vegin una ajuda per part de l’Ajuntament. Per tant, aquesta és la nostra
proposta, seguim amb la nostra proposta, està clar, i animem als grups de l’oposició que en
lloc d’encarregar-nos feina, facin una proposta per veure si tenen alguna idea. Moltes
gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, la representant, endavant, cinc minuts, gràcies.
SENYORA ISABEL CASTILLO: És que no sempre tenim aquesta oportunitat. Si, llàstima no
tenir la mateixa que vostè, però bé, ja sé que no potser. A veure, l’únic responsable de
tombar aquest projecte, és el projecte mateix, és que no necessita ningú més, és un
projecte completament inviable, és que ni les famílies el volem, ara no puc llegir, ara no puc
llegir per falta de temps, no per una altra cosa, la relació de requisits i justificacions que han
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de fer, no podria llegir-lo perquè em tallarien el micro, d’acord? O sigui el projecte en si
mateix no funciona i si que és veritat, no fa falta fer una altra alternativa, la tenim nosaltres,
senyor regidor, hem estat molt parlant d’aquest tema, tenim un projecte, és que només fer
el mateix que està fent la Generalitat, que és que dóna diners als alumnes matriculats en el
centre, per fer tants alumnes tants diners. Ja tenim la socialització i ara tant que li agrada el
seu projecte, que va presentar, que ja li he dit, que no té, que és que bé, prefereixo no,
perquè si no hem tallareu. Llegeixo un extret del projecte, diu: “Aquests projectes, les
socialitzacions són molt més que un estalvi per a les famílies, són una manera d’entendre i
fer entendre als fills i filles que els recursos són limitats i que han d’aprendre a reutilitzar-los
i compartir-los. Els nostres recursos, els nostres diners, els de la ciutat també són limitats i
ara si una escola concertada pública o de qui sigui, perquè també n’hi ha d’escoles
públiques que no fan socialització per falta d’ajuda de les AMPAS, si no vol fer això i no vol
reutilitzar és problema seu. Però ara nosaltres amb el sou nostre li hem de regalar uns
diners perquè sí, per anar a comprar unes sabates, volem els diners pels llibres, volem
socialitzar les escoles, si pot ser totes, les 34 públiques i les 30 i escaig de concertades i
fins i tot el Pere Vergés. Volem això i amb aquest projecte no es pot fer i no fa falta treballar
una altra cosa, ja la tenim, ja et dic, portem dos anys treballant en aquest tema. L’alumne
matriculat aquí que és de Santa Coloma no entra en el projecte, no té l’ajut, llavors aquests
centres que n’hi ha uns quants que viuen al costat de Santa Coloma, que no reben l’ajut,
aquest centre està discriminat dues vegades, primer perquè l’alumne no rep l’ajut i després
perquè el centre és inviable que faci la socialització, si la meitat dels alumnes reben un ajut
i l’altre no, o sigui que aquest punt no està fet encara, ja ho treballarem, demano això, que
es comenci a treballar ara mateix, jo estic disposada, ho hem estat sempre.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, moltes gràcies, senyor Mañas, si deixa de gravar pot
intervenir si vol, perdó, senyor Sagués, sí, si, pot intervenir si vol, perdó. Escolti, jo si em vol
gravar, estaré encantat que vostè passi l’estona gravant-me, senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Moltes gràcies, bé clar el senyor Fernàndez per argumentar la defensa
de la seva posició ha utilitzat una sèrie d’arguments absolutament falsos, s’ha atrevit a dir
que nosaltres mai hem estat per la socialització de llibres de text, s’ha atrevit a dir això,
sense cap vergonya, ni capo rubor. Això és el que em sorprèn i que ha provocat que jo li
contestés i el tallés, perquè és que afirmar aquestes coses, dir-nos que ara ens pugem al
carro de la socialització, nosaltres, el grup d’Iniciativa-Esquerra Unida. És que em sembla
que qualsevol persona que segueixi mínimament les propostes i la política en general, ha
de pensar que el senyor Fernàndez o està despistat o menteix de forma voluntària, que no
ho puc entendre. Però jo els faria fer unes preguntes, abans hem estat parlant molt i torno
al d’abans, hem estat parlant molt de problemes d’atur, de necessitats econòmiques, de
dificultats que el govern voldria fer, però no pot perquè no disposa. Perquè no ho fan,
perquè no agafen aquests diners, aquest milió vuit-centes miol euros que tenien destinats a
fer això, fan cas a la gran majoria de la Comunitat Educativa el que els està demanant. Fan
cas a la majoria democràtica d’aquest Ple, que també els ho demana, aposten per la
socialització de llibres de text amb una quantitat important com varem aprovar aquí, fan un
pas endavant, un pas de gegant amb la socialització i l’abaratiment i la gratuïtat de llibres i
material escolar. Per què no fan això i a més a més els queden i alliberen una quantitat
important de diners per poder-los destinar a més polítiques socials, per què no decideixen
fer això, què faran amb aquests diners, què faran a principi de curs ara al setembre, quan
no hi hagi, no estigui aprovat cap pla de socialització, ni cap més pla per abaratir o avançar
cap a la gratuïtat dels llibres i el material. Què pensen fer vostès, el senyor Fernàndez ens
demana que li portem nosaltres fet, però és que ja està fet, ja està fet el que toca fer,
nosaltres només li demanàvem que en 15 dies ho posés negre sobre blanc als tècnics que
ja tenen totes les dades necessàries i que com és lògic no han de fer les grups de
l’oposició, ho han de fer els tècnics, els responsables de la regidoria d’Educació que són els
que ho han d’elaborar. Ens ho han de presentar, han d’estar-hi, buscar i consensuar-ho, ho
ha de consensuar amb la comunitat educativa de l’escola pública i concertada, perquè amb
la nostra proposta anàvem també amb els dos sectors, no ens quedàvem només amb els
que ja ho estan fent, si no que iniciàvem, per què no fan això. Toquin de peus a terra com
diu vostès, pugis al carro ja de veritat, de la socialització i dels ajuts a la ciutadania de
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Badalona, facin aquest pas, però fàcil clarament, fàcil de cor, no vulguin, no es quedin
tapats darrera d’una cuirassa dient és que nosaltres volíem fer i no ens ho deixen fer. És
que el que vostès volen fer no ho vol ningú, és com la llei Wert, que sí que la volen fer,
però no la vol ningú de les persones que l’han de rebre, tothom els està dient que no.
Doncs si a això els estem dient que no, reflexionin i els donem un model, que és el model
que han de seguir, que és fàcil, ja existeix i doti’l de més diners i a la vegada utilitzi també
els pocs recursos que hi ha, aquests recursos limitats que ens deien utilitzi’ls també per
ajudar a d’altres programes socials, tothom li agrairà,és que tothom els ho agrairà.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, senyor Aniceto.
SENYOR ANICETO RAMÍREZ: Sí, bona tarda de nou. Una darrera intervenció en aquest
sentit, la comunitat educativa de Badalona encara que jo no la represento, perquè en formo
part directament e indirectament està cansada d’aquestes tonteries, està esgotada. Han
d’entendre que a part de les retallades a les quals està sotmetent el Govern de la
Generalitat derivades també del Govern de l’Estat i que estan esgotant no només a les
famílies sinó al mestres i als professionals que dia a dia han de lluitar per tirar endavant la
canalla, aquestes tonteries estan de més. Permeti’m la classificació de tonteria, d’acord,
perquè fins i tot la representant de FAMPAS li acaba de dir que El projecte que vostès
presentaven era un desgavell, que no hi havia per on agafar-lo, que no té temps per dir-li
les tonteries que deia el projecte i perdoni que torni a repetir-li aquesta paraula, però és que
és així. Aquest projecte tenia un sentit únicament i exclusivament, que era el sentit d’arribar
vostès directament a les famílies i al senyor Pepito Pérez del sisè, segona del Grup Verge
de la Salut arriba i li dóna un xec i ja està, sense cap justificació i això no serveix per a res,
perquè no estan socialitzant res, estan donant un xec per comprar gelats al final, i no anem
enlloc. Prenem-nos les coses seriosament, jo ja he dit abans en representació del meu grup
municipal, que hem de fer una reestructuració de l’Àrea d’Educació, que no pot continuar
funcionant com està funcionant des de fa onze anys i ja estem en el segle XXI. En aquest
sentit destinem els diners al que s’ha de destinar, no només a la part de llibres, aquest milió
vuit-cents mil euros que venien d’una partida que anava a manteniment de clavegueram i
enllumenat i que vostè van canviar de lloc, d’acord?. L’únic que els demano és que facin
cas d’aquest Ple que va aprovar una moció en la qual se’ls deia una pauta a seguir,
aquesta pauta a seguir ja ve perfectament determinada, comencem a parlar igual que
varem parlar pel tema del Patronat de la Música i com veu això es va aprovar i molt
probablement puguem aprovar alguna ajuda pel tema de llibres i pot ser que al final del
mandat, això funcioni, pot ser. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies, doncs per anar tancant el debat i m’apuntava la meva
companya la Maritxú Hervàs, diu em sembla alcalde que molt de criticar-te l’oposició, però
els has donat un segon torn, i és veritat, perquè quan és una paraula que no va
acompanyada d’una moció tan sols hi ha un torn per part dels grups. Per tant, que en
tinguem consciència. Entrant en el fil del debat, a veure, vostès es revolucionen quan no els
deixo parlar i es revolucionen també quan els dic que els deixem parlar.
SENYOR SERRANO: Si ho ha fet per error, no per demòcrata, home.
SENYOR ALCALDE: Però perquè sempre ho han de jugar malament, d’acord, però perquè
vegin, perquè vegin. Escolti’m, no miri, ara parlant del tema ja més seriosament, jo crec que
l’explicació del regidor Juan Fernández ha estat prou clar, el model que aposta aquest
govern i que es va apostar a l’inici de la legislatura en termes generals, amb una sèrie
d’acords que hi van haver és d’ajudar a les famílies de Badalona, aquest és el compromís
que nosaltres varem assolir i aquest és el compromís que nosaltres volem tirar endavant.
Ajudar les famílies de Badalona per compra de llibres i per compra de material escolar per
arribar a a una socialització, aquest és el nostre model i el que estem disposats a parlar-ne i
mentre no arribem a aquest model seguirem funcionant, no canviarem res, seguirem
funcionant amb el que tenia el Partit Socialista, que era la socialització dotada per vint-i-vuit
mil euros. És el model que defensava el Partit Socialista i el que nosaltres de moment no
arribem a un acord, seguirem amb aquest model. Després escolti’m, anem a veure, totes
les opinions que s’han expressat aquí són legítimes. Jo ni els membres del meu govern, ni
jo estem convençuts que tenim la veritat absoluta, ni que representem la voluntat del 100%
dels veïns i a l’igual que nosaltres modestament som conscients que no representem doncs
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el que pensa absolutament tothom. Jo demanaria que quan per part de la representant
escolar o dels grups de l’oposició parlen, n es pot dir, això no és el que volíem O el que no
volen els pares, els pares no volen aquest model, no diguin això, no parlin amb aquests
termes tan absoluts. Miri, jo els vaig a donar, ha tingut les dues intervencions i ha tingut les
dues intervencions. Miri, jo els vaig a donar alguna dada, els vaig a donar alguna dada
sobre la matèria, un segon, tema dels llibres de text, informació científica, “siete de cada
diez personas de Badalona mayores de edad y con derecho a voto en unas elecciones
municipales valora de forma negativa que los partidos de la oposición municipal no hayan
votado favorablement a que las familias tuviesen una subvención para los libros de texto”.
El 70’2% dels veïns, sisplau, estic parlant, el 70’2% dels veïns de Badalona valoren “mal o
mul mal” que aquesta proposta no hagi tirat endavant; el 10’4% ho valoren negativament, el
12’2% ho valoren bé, no saben, no contesten el 5’4% i l’1’8% es senten indiferents. Si ens
anem ja a més detalls els diré que el 83% dels votants del Partit Popular, les persones que
van votar Partit Popular estan en contra que no s’hagi donat aquest ajut, el 69’8% dels
votants del Partit Socialista estan en contra, el 66’5% dels votants de Convergència i Unió
estan en contra i el 56’2% dels votants d’Iniciativa per Catalunya estan en contra i paro aquí
perquè són els que tenen representació municipal, sense contar els que ho veuen
regular.Que ho vegin bé el 6’9% dels votants del Partit Popular veuen bé que aquesta
proposta no tirés endavant; el 14’7% dels votants del Partit Socialista veuen bé que no tirés
endavant; el 12% dels votants de Convergència i Unió veuen bé que no tirés endavant i el
15’3% dels votants d’Iniciativa per Catalunya veuen bé que aquesta proposta no tirés
endavant. Per tant, el que els dic és que quan es parla en nom de tota la ciutat tinguem tots
una mica de prudència, no en parlem nosaltres, i jo el que demano és que tampoc no ho
facin vostès. Moltes gràcies. Això és un conte que m’he inventat jo, passem al punt següent
sisplau.
AP-2013/2615 Senyor Joaquín Callejón Plaza, en rep. del comitè de neteja de FCC.
Assumpte: Plecs de clàusules administratives i tècniques del servei de neteja.
(RETIRADA)
AP-2013/2608 Moció presentada per el grup municipal ICV-EUIA contra les retallades
en sanitat.
Atès que les polítiques anomenades d’austeritat que s’estan aplicant els darrers anys,
afecten de forma molt negativa els serveis públics i per tant la qualitat de vida de la
immensa majoria de la població.
Atès que la seva aplicació pel que fa a la sanitat, esta portant al Sistema Nacional de Salut
a la pèrdua del seu caràcter públic, universal, de qualitat, integral, solidari i d’equitat
garantida, que tants esforços va costar poder assolir.
Atès que aquestes retallades pressupostaries afecten a tots els trams de la sanitat pública,
a tot el territori i a tota la població, tot i que incidint amb especial agressivitat sobre aquelles
zones i sectors socials més necessitats.
Atès que els Centres d’Atenció Primària (CAPS) de la nostra ciutat ja venen patint els
efectes amb forma de retallades salarials, de material sanitari, de reducció de personal,
amb mesures d’acomiadaments, no renovacions de contractes o en no cobrir les jubilacions
i les baixes, la qual cosa es tradueix en una gran pressió en les condicions laborals tan sols
suportada gràcies a una enorme dedicació de vocacional i professional.
Atès que la reducció de l’atenció primària i la manca de recursos te un fort impacte de
present i de futur sobre el nivell de salut de la població i afecta l’atenció als pacients que
més necessiten de la protecció de proximitat del sistema públic, fa que el conjunt del
sistema sigui menys eficient, al transferir una part important de l'activitat assistencial a nivell
de l'hospital, on els costos per obtenir similars i posteriors resultats es multipliquen.
Atès que en els propers dies hi ha previst aplicar més reducció de personal als CAPS de la
nostra ciutat.
Atès que aquesta reducció es basa en unes ràtios i uns barems absolutament discutibles
que no tenen en compte el nivell socioeconòmic de la població atesa ni les seves
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característiques, ni el nombre de visites de cada persona adscrita al Centre.
Atès que els perjudicis generats són un atac directe a les condicions laborals dels
treballadors i treballadores, però també a la qualitat, equitat i la seguretat del model sanitari
i per tant a la població usuària de la sanitat pública.
Atès que per a l’administració pública ha de ser objectiu irrenunciable la equitat i la lluita
contra les desigualtats i donar la cobertura i els serveis universals adients per garantir el
dret constitucional de la ciutadania a la protecció de la salut, sense cap tipus de
discriminació, tampoc per a les persones immigrades, que treballen o volen a treballar, a
casa nostra.
El Grup Municipal d’ICV-EUiA, recollint la demanda expressada tant per treballadors,
treballadores d’AP (atenció primària), així com per persones usuàries del servei de sanitat
primària de Badalona, ciutadania a la fi, proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents
ACORDS
1Rebutjar, per injustes, lesives, discriminatòries i ineficaces, les retallades al Sistema
Públic Nacional de Salut i aquí en concret al servei d’atenció primària de la sanitat pública,
tant en recursos humans com materials, que s’han anat aplicant i les ja previstes als
propers dies.
2Reclamar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Conseller de
Salut Boi Ruiz, que escolti les propostes, aturi les noves retallades en curs o les ja
planificades i negociï amb la Representació Legal dels Treballadors/es, representants
ciutadans i veïnals, i amb les associacions d’usuaris/es i de defensa de la sanitat pública.
3Manifestar el suport institucional i facilitar la col·laboració d’aquest Ajuntament en
les accions en defensa de la sanitat pública i el manteniment dels llocs i les condicions
laborals dels i les professionals del sector, que es realitzen a la nostra ciutat.
4Enviar la present moció al Conseller de Salut de la Generalitat, al Delegat
responsable de la Regió del Barcelonès Nord del CatSalut, als grups parlamentaris, als
sindicats més representatius del sector, als diferents CAPS de Badalona, i a l’associació
Dempeus per la Salut Pública.
SENYOR MARIANO HIDALGO: Bona tarda a tots, regidors, regidores, veïns, veïnes…
SENYOR ALCALDE: Perdó, perdó, abans anem a llegir els acords de la moció i li dono la
paraula. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies. Ara sí que té la paraula
AP-2013/2616 Senyor Mariano Hidalgo Arenas, en rep. del professionals i usuaris de
la sanitat de Badalona. assumpte: Retallades als centre sanitaris de Badalona
SENYOR MARIANO HIDALGO: Bona tarda a tothom. Em dic Mariano Hidalgo Arenas,
porto treballant a la sanitat pública 25 anys aquí, a la ciutat de Badalona. Actualment estic
treballant a l’equip d’atenció primària de La Salut. En primer lloc agrair l’oportunitat que
se’ns dona als professionals de la sanitat de poder dirigir-nos al Ple de l’Ajuntament de la
nostra ciutat i posar-los en coneixement la situació que estan vivint els centres de salut
actualment. La meva intervenció no és per reivindicar les retallades a nivell econòmic que
em patit el personal que treballem en sanitat, retallades que en els darrers anys a suposat
una pèrdua econòmica de més del 30% del nostre salari, i no perquè no ens preocupi
aquest tema que ha deixat a molts treballadors de la sanitat en una situació precària, però
com a ciutadans que som a més a més de treballadors, ens preocupa més la privatització
de la sanitat pública mitjançant l’externalització de serveis de l’Institut Català de la Salut
amb la finalitat de fraccionar-lo en microempreses, com per exemple el servei de magatzem
privatitzat fa uns anys, o el servei d’informàtica que passarà a mans privades al llarg
d’aquest any, o l’entrega de centres de salut a empreses com EULEN, especialitzades en
neteja i seguretat i no en matèria sanitària, que per defectes formals, finalment, no s’ha dut
a la pràctica com seria el centre de L’Escala. Aquestes privatitzacions no han demostrat en
cap moment que redueixin la despesa pública, ans al contrari, i la darrera de les estratègies
en aqueta fragmentació cap el camí de la privatització, que no és una altre que la reducció
de les plantilles mitjançant la no cobertura de les jubilacions i l’acomiadament de
professionals per a justificar ‘a posteriori’ la necessitat de privatitzar els centres de salut.
Avui estic aquí en qualitat de treballador i usuari de la sanitat, i en concret de l’atenció
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primària de Badalona per a posar de manifest la preocupació que els professionals de la
salut tenim davant les darreres retallades que s’han produït i que fan inviable poder prestar
una assistència adequada i de qualitat a la ciutadania de Badalona. Els canvis d’horaris
continus als professionals, l’augment de les càrregues assistencials no només posa en risc
la salut dels professionals sinó també la dels ciutadans, ja que augmenta la possibilitat de
cometre errors en la prestació sanitària. Entre la reducció de plantilla d’anys anteriors i el
que portem d’any s’han reduït el nombre de professionals dels centres de Salut de
Badalona, especialment en personal facultatiu i d’infermeria de forma alarmant, tot això en
base a l’aplicació d’unes ràtios assistencials que ningú coneix a l’existir una opacitat
absoluta per part de la Gerència Territorial de la Metropolitana Nord a facilitar la informació
que justifiqui aquestes retallades a la plantilla. Com a exemple, als equips d’atenció
primària de Gorg i Sant Roc s’han reduït dos metges de família, dos infermeres, un auxiliar
d’infermeria i un administratiu. En l’equip d’atenció primària de La Salut s’han reduït tres
metges de família, un pediatre, dos infermeres, un odontòleg i dos administratius. En l’equip
d’atenció primària de Llefià s’ha reduït dos metges de família, dos pediatres, tres
infermeres, un auxiliar d’infermeria i un administratiu. I no són els únics centres de
Badalona que han patit retallades. Malgrat, a l’apartat de càrrecs directius responsables no
s’ha produït cap disminució. Com a exemple en la direcció del Barcelonès Nord i Maresme,
ubicada en el Cap del Dr. Robert que tothom coneix, de Badalona, es van fusionar les tres
direccions d’atenció primària per a eliminar dos càrrecs directius però a continuació es van
crear dos subdireccions en el mateix territori. Totes aquestes reduccions de personal estan
deixant les plantilles dels centres de salut al mínim, la qual cosa afegit a la no cobertura de
reduccions de jornada per tenir cura de fills o familiars a càrrec, permisos, baixes,
jubilacions, excedències, etc... produeix que s’estigui sobrecarregant a la resta de personal
que queda en el Centre, la qual cosa comporta una reducció important del temps que es pot
dedicar a cada pacient i que molts professionals tinguin que visitar als usuaris fins i tot un
cop finalitzada la seva jornada laboral. Un exemple de sobrecàrrega el trobem en l’equip
d’atenció primària de Sant Roc on hi ha una metgessa de baixa i no se l’ha substituït per la
qual cosa, davant la impossibilitat d’estar constantment anul·lant l’agenda i canviant als
usuaris les visites, s’ha optat per repartir entre la resta de professionals als pacients. En
aquest mateix centre s’ha eliminat la plaça de psicòleg que hi havia, eliminant així les
prestacions en salut mental que s’estaven oferint en l’esmentat centre. La pressió
d’assistència a la que ha de fer front el personal del centre de salut encara es veu
incrementada amb les prealtes hospitalàries. Pacients que requereixen una major atenció i
una assistència més especialitzada i que amb grans dificultats s’està realitzant des de
l’atenció primària i que ara amb els acomiadaments serà difícil de cobrir. Aquest mes de
maig a l’equip d’atenció primària La Salut els metges de família han hagut de visitar als
nens majors de sis anys en no haver-hi pediatres suficients, quan els hi pertoca visitar a
partir dels 14 anys amb el conseqüent risc de poder cometre una errada ja que no són
especialistes en nens sinó en adults. També s’està produint l’augment de llistes d’espera,
tant per a visitar en els centres de salut com a nivell d’especialistes. Sense anar més lluny,
l’oftalmòleg fins al mes passat estava donant primera visita per l’any vinent, quan sempre
s’ha considerat i destacat en tots els plans de salut que la prevenció i el diagnòstic a temps
són dos elements bàsics per a l’atenció a la població. La reducció de facultatius
especialistes també afecta la labor que realitzen els metges de família dels centres de salut.
La reducció de radiòlegs —hem passat de sis professionals a tres— ha ocasionat que les
radiografies de l’especialitat de traumatologia que sol·liciten els metges de família els hi
arribin sense l’informe pertinent, tenint ells que interpretant-les sense haver estat formats
adequadament per part de l’empresa al retallar el pressupost de formació. I menció especial
és el cas de l’obertura del centre de salut Gran Sol, que si no s’obre amb una dotació pròpia
de personal, en lloc del que es pretén actualment que és treure personal de La Salut i Llefià
disgregant més el personal i deixant les plantilles al mínim, l’efecte que es produirà serà
una precarització de l’assistència i davant la no cobertura de les baixes laborals del
personal ens trobarem amb situacions d’impossibilitat de prestar l’atenció requerida pel
ciutadà, sense entrar en el tema de què anem a provocar la infrautilització de tres edificis,
amb el cost econòmic que això comporta. Totes aquestes situacions estan generant en els
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ciutadans situacions d’angoixa i insatisfacció al no obtenir l’atenció que rebrien abans de les
retallades. Però volem deixar clar els professionals que treballem en sanitat, que som això,
professionals, i que no és per deixadesa ni desídia el que no arribem a atendre tota aquesta
demanda de la població, que no és res més que el resultat d’unes retallades en les
plantilles reduïdes a la mínima expressió, situació que posem públicament de manifest i ho
fem davant d’aquest Ple de l’Ajuntament de Badalona com a garants que són vostès de què
la població a la que representen rebin una assistència adequada, per això els hi demanem
que es sumin als nostres esforços en defensa de la sanitat pública que rep la ciutadania de
Badalona. I per finalitzar, com a professionals que som seguirem entregats a la població de
Badalona però sense els recursos adequats no podem garantir que podem donar
l’assistència que es mereix la ciutadania. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies. Si vol es pot seure. Començaríem si hi ha alguna
intervenció sobre aquesta proposta.
SENYOR SAGUÉS: Bé, nosaltres no podem fer res més que sumar-nos i coincidir en tot el
que ha exposat el representant de la sanitat pública, el senyor Mariano i demanar a la resta
de grups que se sumin a la moció i la votin a favor i la puguem aprovar i d’aquesta manera
puguem fer valdre la força del Ple de l’Ajuntament de Badalona davant l’administració
catalana i posar-nos ferms davant les retallades que venen afectant a la sanitat pública
igual que passa amb l’educació i demanar un canvi de polítiques i la fi d’aquesta política de
les retallades en els serveis públics. Han estat cinc minuts d’intervenció, cinc minuts on
s’han dit moltes coses i unes coses que són gravíssimes, que no perquè estiguin tant
escoltades com ho estan darrerament, ni per la velocitat amb la que s’han hagut d’explicar
que potser han passat desapercebudes i no li haguem donat la importància que li hauríem
de donar, però ens està parlant de reduccions de personal importantíssimes, de persones
professionals metges que han de fer feines que no són les que els hi toquen, de supressió
de personal administratiu, d’un perill que bé quan s’obri el tan esperat CAP del Gran Sol,
que tot apunta que no estarà dotat de personal, i per tant, el que significarà serà repartir el
personal que en aquests moments ja hi ha entre tres centres. Tot això és el que tenim en
aquest moments, el que està passant i el ens vindrà a sobre, per tant, no podem quedarnos de braços creuats. No sabem que votaran la resta de grups municipals que hi ha avui
aquí a la sala, però el que sí que esperem és que s’aprovi la moció i que per part del senyor
Alcalde es prenguin totes les mesures necessàries per poder exigir al govern de la
Generalitat de Catalunya que a Badalona prou retallades, no diem a Catalunya, que és el
que defensem en general, però estem a la nostra ciutat i per tant, la responsabilitat la tenim
sobre els ciutadans i ciutadanes de Badalona i el que hem de fer és posar-nos fermament a
reclamar la fi de les retallades i a reclamar que el futur ambulatori del Parc del Gran Sol
s’obri amb tots els ets i uts, amb tot el personal necessari i amb tots els equipaments
necessaris.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies. Alguna paraula més? Senyora Mercè.
SENYORA RIUS: Gràcies senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Nosaltres no podem votar a
favor d’aquesta moció, en tot cas hem escoltat atentament la intervenció. A nosaltres
aquesta informació no ens consta, per tal nosaltres el que sí que farem serà contrastar tota
aquesta informació. Ens estranya molt de què no hi hagin hagut queixes a nivell de la
ciutadania quan nosaltres hem estat parlant, sobretot amb BSA, a nivell dels CAPS que ells
estan també en converses de l’ICS, tota aquesta informació no se’ns ha traslladat, per tant,
nosaltres no votarem a favor però el que sí ens oferim és a posar-nos a disposició dels
representants, poder contrastar tota aquesta informació, poder treballar perquè realment
això no sigui així, però no votarem a favor. I no votarem a favor perquè tampoc no és la
primera vegada que comencen a córrer escrits, comencen a córrer informacions que no
s’estan sustentant sobre fets que realment hagin passat. Recordem que el mes passat
també va començar a córrer que es tancaven les urgències de l’Hospital i això va provocar
fins i tot una nota de premsa havent de desmentir tota aquesta informació, i per tant, ens
posem a la seva disposició, els hi demanem, en tot cas una reunió i intentarem, doncs
contrastar tot això.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies. Endavant, Tere.
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SENYORA GONZALEZ: Hola, bona nit a tots. Primer de tot volia aclarir al senyor Carles
Sagués que per descomptat, el grup municipal Socialista estem a favor de la moció, no
faltaria més donar suport a tot el que sigui en defensa dels drets i de les persones i dels
ciutadans, veïns i veïnes de la nostra ciutat. A mi em sorprèn una cosa, primer de tot vull
agrair al senyor Mariano Hidalgo que vingui avui a traslladar-nos la situació que estan patint
els treballadors i treballadores de la sanitat pública a Badalona i em sorprèn molt que diguin
que no es coneixia la situació. Jo com usuària de la sanitat pública de la ciutat, si que ho
coneixia, fins i tot el dia 9 varen venir molts de vostès, els treballadors i treballadores aquí a
la Plaça de la Vila a manifestar-se i van anar fins al dimoni manifestant la seva situació, fins
i tot tots els que estem aquí que som usuaris dels CAPS, jo sóc usuària del CAP de la Ctra.
Antiga de València, el meu fill és del CAP de la Morera i hi ha lletreros i pancartes al
ambulatoris. Als CAPS. Per tant, em sorprèn que avui es digui el desconeixement
d’aquesta informació. D’altra banda, ficant-nos dintre de la moció volia dir que totes
aquestes retallades que s’estan aplicant directament i que es presenten a la moció afecten
directament a la sanitat pública. El senyor Mariano Hidalgo estava parlant que en els
darrers tres anys hi havia hagut una disminució, havia afectat directament al salari dels
treballadors i treballadores, fins i tot en un 30%, però ja no només estem parlant d’afectar
directament al salari dels treballadors i treballadores, parlem de deducció del material
sanitari. Per tant, ens afecta el model sanitari, reducció del personal, a la Conselleria de
Salut hi ha la informació que s’aplica una reducció, una retallada pressupostària de l’ICS
que serà del 8%, actualment s’està obrant per la via de fet sense cap tipus de renovació
pressupostària. Es vol reduir fins a 8.000 els ingressos hospitalaris d’aquest any mitjançant
l’aplicació dels plans d’orientació assistencial i territorial i el senyor Mariano Hidalgo ens
deia que això és una de les conseqüències que els origina als treballadors professionals
dels CAPS de primària increment de treball perquè el fet que els usuaris li donin l’alta de
l’Hospital amb més celeritat origina que des del CAP s’hagi de fer més treball de seguiment
i d’anar a domicili. Per tant, totes aquestes celeritats i aquestes retallades quer s’estan fent
en l’àmbit hospitalari directament afecten al CAP, originen perjudicis a nivell de treballadors,
el senyor Amat ja ens ho comentava, acomiadaments, no renovacions contractuals, no es
cobreixen les jubilacions, no es cobreixen les baixes, doncs també hi ha perjudicis de fet
real a la sanitat. Estem davant de mals evitables, a la moció a la part final el que es
demana, manifestar el suport institucional i facilitar la col·laboració d’aquest Ajuntament en
les accions en defensa de la sanitat pública. Evitem els evitables perquè estem parlant que
el objectiu en el 2010 hi havia deu mil milions d’euros invertits i ara es pretén en el 2013
baixar 8.500 milions d’euros, estem parlant 1.500 milions d’euros que vulguem o no, ningú
pot ignorar que això pot implicar massa evitables i pèrdua de qualitat a la vida. Per tant, al
final de tot això el que podem plantejar-nos és com podrem recompondre aqueta situació
una vegada ens trobem en la pitjor regressió en l’àmbit sanitari de la història en
democràcia, res més.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies, senyora Egea.
SENYORA EGEA: Gràcies alcalde, bona nit a tothom. Per posicionar el meu grup en
aquesta moció que es presenta avui en el Ple. Bé, comentar vàries coses, la primera que
no estaríem d’acord amb algun llenguatge que s’utilitza a la moció pel fet que es parla de
retallades, bé, esmentar que crec que no és plat de bon gust per part de cap govern, ja
sigui autonòmic com a nivell d’Estat, haver d’abordar pressupostos molt escassos i moltes
vegades veure’s obligats a fer retallades i m’imagino que també treure serveis. En el cas
que ens ocupa en el nostre cas, que és el BSA bé, doncs comentar que a l’any 2012 es va
acabar l’any amb un equilibri pressupostari, que a l’any 2013 es presenta també que si es
manté el finançament de CAT Salut. També es presenta un pressupost estable i dit això ,
de passada mostrar la preocupació perquè possiblement hi haurà una reducció de
pressupost per part de la Generalitat. Aleshores això doncs ens afectarà amb la manera en
què s’hauran de fer ajustos ja sigui de plantilla o a nivell de serveis, això és evident. El que
sí que hauríem d’esperar és que per part de BSA i per part de CAT Salut s’estan mantenint
converses i reunions en la línia de mirar de trobar algun enteniment per mirar d’amortiguar
aquest ajustos. Pel que ser, avui hi havia una reunió a les dues del migdia, no sé com ha
quedat aquesta reunió, ser que n’hi ha una altra prevista pel divendres i bé, manifestar que
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a part que podem votar a favor d’aquesta moció perquè entenem que hem de mirar de
potenciar i de preservar tant l’Hospital de Badalona com tot el que gestiona BSA i aleshores
comentar el vot a favor per part del nostre grup en aquesta moció, però també dir de
passada que cal esperar aquestes converses, el resultat d’aquestes converses, que suposa
que en traurem alguna conclusió, votarem a favor.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies, el senyor que ha intervingut si vol ara té cinc minuts
de segona intervenció.
SENYOR MARIANO HIDALGO: Des dels professionals de la sanitat sabem que el tema
dels ambulatoris no és una competència de l’Ajuntament sobretot els que pertanyen a
l’Institut Català de la Salut, sabem que de l’actual govern que governa la Generalitat de
Catalunya, però sí que volem dir que els que han de vetllar pels ciutadans de la seva ciutat,
que la situació dels centres de salut és greu. Si hi ha algun partit polític que no li consta és
llamatiu que a més sigui el partit que està imposant aquestes retallades i que estan portant
aquesta política i aquesta gestió. Per desgràcia la sanitat catalana està en una situació molt
preocupant que és que hi ha molts caps pensants, però no estan interconnectats, i
m’explicaré. Tenim el CAT salut, tenim l’Institut Català de la Salut i després tenim els
centres territorials en els diferents àmbits de Catalunya, aquests tres punts no estan
interconnectats, cada un t’envia a l’altre i es treu el problema de sobre i finalment són les
gestions del territoris en aquest cas, l’Agència Territorial de la Metropolitana Nord la que
s’encarrega d’aplicar segons el seu criteri on i com ha d’aplicar el pressupost i les
retallades. Aquesta és la situació que s’està vivint a la sanitat catalana que no hi ha una
connexió; ni una política clara d’on volem anar i tot és retallar per retallar sense tenir en
compte el perjudici que podem causar a la ciutadania, els professionals hem vingut aquí a
dir alerta estem entrant en una zona perillosa, no volem ser responsables del què pugui
passar amb l’assistència sanitària, nosaltres podem esforçar-nos. Abans dèiem que encara
que se’ns ha reduït un 30% el salari, no per això com a professionals de la sanitat
continuarem prestant-la com puguem i fins a l’últim moment, però sense els mitjans
adequats, no podrem donar-la, això és el que estem manifestant. Per altra banda no podem
canviar la terminologia, si volem no parlem de retallades, però retallar és quan a alguna
cosa se n’hi treu un tros o una part i a un ambulatori que se li treuen professionals, se li
eliminen professionals, se li està retallant. Si volem podem utilitzar l’eufemisme que utilitza
també el govern que no cobreix llocs de treball, que les amortitzacions no són tals perquè
deixo de cobrir, però el professional desapareix, però no desapareix, però la realitat és que
venim a dir a la ciutadania de Badalona, senyors estem en un greu problema en els serveis
sanitaris. Aviat i perquè Convergència i Unió en prengui nota, aviat hi haurà unes noves
retallades en els serveis d’urgències de Badalona, els ho avanço perquè encara no s’han
produït, però perquè en prenguin nota, en tinguin constància i si ho eviten molt millor
perquè tindrem un millor servei per a tots els ciutadans. Es vol augmentar amb el Decret
que ve de Madrid l’horari al personal, es vol fer que els professionals tinguin fins i tot que
passat el seu horari de les nou de la nit atendre als domicilis, aquesta és la barbaritat que
estem tenim en la situació que haurem de viure amb la sanitat de Badalona. I com que
m’indiquen que acabi la meva intervenció, agrair-los que m’hagin escoltat.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies, jo crec que els posicionaments han quedat clars, la
moció quedaria aprovada amb les vots d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, Partit Socialista, el Partit Popular i amb el vot en contra de Convergència i Unió.
Per tant, passem al següent.
Votació.
La moció precedent s’aprova per majoria absoluta
Vots a favor: 23, dels grups municipals del Partit Popular, Socialista, Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
Vots en contra: 4, del grup municipal de Convergència i Unió.
AP-2013/2617 Senyor Jordi Rincón Hermoso/Adrian Ridao García. Assumpte:
Projecte esportiu Montigalà Sant Crist.
SENYOR JORDI RINCON HERMOSO: Vinc en representació d’un grup de persones que
volem fer un projecte esportiu com bé s’ha dit de Montigalà Sant Crist. És un projecte que
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donarà sortida a nens de l’equip, un esportiu LLongueras, nens de l’escola Salesians i nens
del barri de Sant Crist i del barri de Montigalà que actualment no tenen equips de futbol.
Hem fet un projecte, és un projecte integrador per a nens del barri, per a nens amb
capacitats especials, per a nens de diferents escoles de Badalona. És un projecte de barri,
de dos barris, és un projecte educatiu, no només és un projecte esportiu, nosaltres farem
una formació global, integral del nen. Tots els nens hi poden jugar i no hi ha una selecció
depenent de si ho fan millor o ho fan pitjor. Aquest projecte ha estat explicat verbalment al
regidor, als tècnics, un altre cop al regidor, als tècnics i així unes quantes vegades i no hem
tingut resposta de cap tipus. Per això venim al Ple a explicar-ho per veure si algú ens pot
fer cas o ens dóna alguna solució. Som coneixedors de la situació del futbol a Badalona,
sabíem que la Unió Esportiva LLongueras desapareixeria i varem intentar fer-nos càrrec
dels nens, no del club, sinó dels nens, per donar una sortida a aquelles famílies a aquells
nens doncs que en altres clubs els havien dit que no tenien el suficient nivell, la suficient
qualitat per poder jugar i per poder fer esport. Quan ho varem exposar al regidor i tècnics el
que ens varen dir és que no tindríem horaris per poder fer aquesta pràctica esportiva si no
ens fèiem càrrec del club i del deute, que com podeu entendre no ens tocava perquè el
deute no és nostre, no l’hem fet nosaltres. Evidentment, és el que us deia no ens faríem
càrrec d’un deute que havien generat unes persones que a més a més no estaven a la
Federació Catalana com a responsables del club etc. També sabem que hi ha clubs que tot
i tenir camps propis, no propis si no concessions de camp, han demanat aquests horaris i
també segons tècnics i regidor tenen prioritat per agafar els horaris que el LLongueras
deixa vacants. També hi ha d’altres clubs que demanaven horaris tot i que estan ocupant
tots els horaris d’unes altres instal·lacions esportives d’altres barris i que no paguen les
taxes corresponents. També aquests clubs tenien prioritat davant nostre, què demanem,
nosaltres demanem que se’ns tingui en compte alhora de fer les distribucions d’horaris, els
camps municipals de Montigalà o Can Canbanyes, perquè per proximitat nosaltres ja he dit
que som un projecte de barri, barri de Sant Crist, barri de Montigalà, per proximitat els dos
camps que ens queden més a prop són el barri de Montigalà, el camp municipal de
Montigalà i el de Can Cabanyes. Tenint en compte que el nostre projecte l’únic que
beneficia és a Badalona, són els nens dels barris de Montigalà i de Sant Crist. La petició la
varem fer per escrit dels horaris, varem lliurar el projecte també per escrit i registrat al
regidor i a l’alcalde i no hem obtingut cap resposta i el que he dit abans, venim aquí a veure
si és que no ha arribat, és que no interessa, o és que no se’ns vol fer cas.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies, si vol asseure’s i ara alguna paraula, el senyor Lara, a
veure David Gómez.
SENYOR DAVID GÓMEZ: A veure, jo el que li demanaria....
SENYOR SAGUÉS: Perdó, però han fet una sèrie de preguntes que si no sabem que en
pensa el govern, jo no sé que dir-los.
SENYOR FERNÁNDEZ: Cap problema senyor Sagués, cap problema i ho trobo raonable.
En principi jo crec que no ha quedat clara una cosa i és que en cap cas se’ls ha denegat
res, vull dir, amb vostès hem fet moltes reunions, això perquè els quedi clar als grups de
l’oposició, perquè ells no tenen tota la informació i venen aquí, normalment les persones
que venen aquí és l’últim recurs que tenen perquè se’ls faci cas, però en el vostre cas, no
és aquest, per molt que vosaltres vulgueu deixar-ho així, deixar creure que sigui així.
Vosaltres heu estat reunits amb mi, reunits amb d’altres regidors del govern, amb Miguel
Jurado, per exemple, totes les portes se us han obert, és a dir, ningú us ha negat cap
reunió i aleshores en tot cas el que se us ha dit és que s’estava treballant en el tema. Els
horaris encara no estan distribuïts, vull dir, les instal·lacions que gestiona directament
aquest ajuntament i que tenen horaris lliures, encara no s’han repartit, que és el que es fa
normalment a l’ultima quinzena de maig, principis de juny. Hi ha equips que ja se’ls ha
adjudicat els mateixos horaris que van tenir l’any passat I hi ha d’altres hores que encara
estan reservades. Un exemple d’aquestes hores que estan reservades són per exemple les
hores del LLongueras, clar, vostès m’han plantejat a mi en diverses ocasions el seu
projecte, però me l’han plantejat d’una forma bastant difosa perquè jo recordo les reunions i
a més, no és que ho recordi, és que ho tinc per escrit, que m’ho vaig apuntant. A la primera
reunió que varem tenir, el que vostès em varen dir és que se n’anaven a apropar amb el
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LLongueras i normalment quan un es fa càrrec d’una cosa, se’n fa càrrec amb els drets i les
obligacions. Saben perfectament que el LLongueras, a causa d’una mala gestió anterior i
això ho sabem tots, té una sèrie de deutes no només amb l’Ajuntament que sumen la
quantitat de 26 mil euros per l’impagament de les instal·lacions, sinó també amb la
Federació de futbol superior a sis mil euros. Aquests impagaments amb l’Ajuntament per
alguns que igual ara intervindran els informo que venen d’abans de 2008, d’acord,
m’avanço. Amb la Federació tenen un deute, alguns en diuen una, però en tot cas són
superiors a sis mil euros i la Federació ja ha advertit que qualsevol club que tingui un deute
amb la Federació a dia d’avui, no se li donaran fitxes de cara a setembre i per tant, no
podrà competir, això és una cosa. Després vostès han anat remodelant aquest
plantejament, primer van dir que tenien contactes amb Montigalà, després m’he assabentat
que amb Sant Crist, després m’han dit també que inclourien jugadors amb capacitats
especials, cosa que em sembla molt positiva i han anat durant aquests dies canviant vostès
una mica el plantejament, o meses. Plantejament que a mi m’ha arribat per escrit la
setmana passada, perquè a més, m’ha arribat per escrit perquè jo mateix els vaig fer la
petició a vostès, que me la passessin per escrit. Aleshores els vaig dir que fins a mitjan de
juny o així no es distribuirien els horaris, per tant, que quedi clar que aquí no se li ha negat,
ni se li ha dificultat com he vist a la petició de paraula res a ningú. Sobretot perquè si vostès
volen crear un club nou han de saber que en aquesta ciutat, que té 220.000 habitants, hi ha
moltes altres persones que també volen crear clubs nous, des de fa molt de temps i que
volen crear i volen fer esport en aquesta ciutat i que vostès han estat els últims o els més
recents. Ara el que es farà és una valoració i en tot cas se’ls assignaran els horaris lliures
que hi hagi o si no n’hi ha de lliures haurem de buscar una altra solució. Per tant, moltes
gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, alguna paraula, el regidor no adscrit.
SENYOR DAVID GÓMEZ: Sí, gràcies. Primer de tot senyor Fernàndez li he de dir que no
m’estranya que vostè, jo ja sé que és una persona molt ocupada i que cancel·la reunions
dos minuts abans tenint a aquests senyors a la porta i que probablement el projecte no
l’hagi entès bé, però el projecte jo crec que està suficientment clar. Ells volen absorbir els
nens del LLongueras en un projecte que està clar, però no, no home, no el tema dels
deutes perquè no els han generat ells, reclamin-t’ho vostès, aquests deutes a qui els hagi
generat. Segon, a què els avoquen vostès que vagin al camp del senyor Diego Justícia de
Badalona Sud on està cobrant a 16 euros l’hora per utilització del camp de futbol, quan
l’Ajuntament marca 5 euros l’hora, com és el que està passant ara amb els Salesians que
estan jugant allà. Ells mateixos estan obligats a acabar allà perquè el senyor Justícia faci
negoci amb aquest tema. Jo el que penso és que amb la responsabilitat que tenen vostès
com a govern i els nens i el projecte crec que és important, els demano que els ajudin, que
es busqui una solució i que se’ls busquin horaris per poder jugar i sobretot els nens portar a
terme aquest esport.
SENYOR ALCALDE: Senyor Lara.
SENYOR LARA: Sí, bona tarda. En primer lloc vull dir que avui jo, com regidor ho dic
públicament, cada vegada em sorprenc més dels Plens perquè a vegades dóna la
sensació que venim a passar l’estona i al que realment venim aquí és a ser constructius i
intentar millorar les coses de la ciutat, i a vegades quedo bastant decebut del què
signifiquen els Plens. Haig de dir que avui sembla que tot va cap al senyor Fernández
perquè parlem d’educació i ara surten temes d’esports, abans parlàvem de sanitat, avui
estan sortint tots els mals que tenim en aquests moments, però crec que a l’esport els
governs no li donem la importància que hauria de tenir, ni els governs, ni l’oposició, ni
ningú. L’esport no només significa jugar amb una pilota o fer un tipus d’activitat signifiquen
valors com a persones, l’alcalde que a les recepcions que vaig sempre escolto que parla
del què significa el valor de l’esport, doncs m’agradaria que tot això que diu, ho apliqués
dotant de més mitjans a la regidoria per tal de poder-ho portar a terme. Miri, senyor Juan
Fernàndez jo el trobo a moltes instal·lacions, de tant en tant ens veiem i el que sí que veig
és que realment vostè esta una mica sol, però per altra banda i a més té molta
responsabilitat, massa regidories potser per cobrir tots els fronts i tots els focs que té
oberts. Però les entitats em diuen alguna cosa a mi que està clar, que no compten amb el
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suport de la regidoria d’Esports, i de vegades no és una qüestió econòmica és també una
qüestió de voler escoltar. El senyor Juan Fernàndez té uns filtres que de vegades costa
traspassar i jo crec que aquests filtres haurien de ser una mica més aigualits perquè sinó hi
ha molta gent que se’n porta la decepció de què no poden explicar-se clarament o parlar
amb el regidor. Les entitats no sempre vénen a demanar recursos, també necessiten
assessorament i que algú les escolti i que, en alguns temes, les hi puguin guiar, de vegades
no és una qüestió de diners, sembla que tot sigui una qüestió de diners. Quan aquesta
entitat ve aquí avui és preocupant, i això està passant últimament bastant, és perquè abans
hem esgotat els recursos per a poder parlar amb aquestes persones. Crec que s’ha de
parlar amb la gent i si és necessari dir-los-hi ‘no’ o guiar-los d’alguna altre forma s’ha de fer.
Jo crec que també ha deixat clar el senyor Jordi alguna cosa que a ningú se li passaria pel
cap, jo em faig càrrec d’un club, entre cometes, dels nens, no del deute. El Llongueras,
encara que tingui deutes des de fa molts anys a ningú se li escapa que tots els clubs
d’aquesta ciutat han tingut deutes constants, però cal buscar fórmules per tal que es puguin
dur a terme aquestes resolucions que permetin el joc. Jo faria una pregunta: quants equips
de la ciutat tenen deutes? O quins són els que no en tenen? Els farem fora? No. Jo crec
que aquesta entitat que avui s’ha presentat aquí, jo no conec a aquest senyor, però sí que
es veritat que sé del que estan parlant perquè m’han fet arribar també una notificació, no he
vist el projecte en si, però he parlat amb ells, comença el seu camí oferint la possibilitat
d’acollir una bona quantitat de nens del Club Llongueras, que tots sabem les dificultats que
en té, que a més a més obre una via que és la de nens amb unes necessitats educatives
especials i que presenta un projecte sa, net, sense deutes i sense res. El més normal és
que si hagués, en aquest moment, espais vacants, poguessin ocupar aquest espai. Quan
parlàvem abans de la Federació, la Federació és en aquest cas, perdonar-me que sigui
crític, diu que el que tingui deutes no podrà jugar. Senyores, la Federació ha de facilitar
també la possibilitat de què els nens juguin, que les entitats puguin tirar endavant, perquè
sinó s’està convertint tant la Generalitat com la Federació i l’Ajuntament, units tots, en un
objectiu comú: s’estan unint en un poder de recaptació. No senyors. L’esport ha de ser per
tothom, i jo el que estic veient és que l’esport escolar en els barris, en la ciutat, en els
col·legis està desapareixent pràcticament. Anem els dissabtes i veurem com estan els
col·legis, buits. Quan parlem de l’esport base i esport escolar ens donem compte que
l’esport que realment està funcionant és el federat. De què viuen les federacions? No
només de la subvenció de la Generalitat, sinó que viuen també del que aporten els diferents
clubs. Si això li sumem que els clubs han de pagar arbitratges, fitxes, sancions,
instal·lacions, equipatges, transports, monitoratge... realment és molt difícil que els clubs
puguin viure.
SENYOR ALCALDE: Senyor Lara, vagi concretant....
SENYOR LARA: Sí, si, vaig concretant, però jo crec que tinc tant de temps com qualsevol
ciutadà per intervenir, perquè al cap i a la fi sóc regidor i el que estic veient és que
darrerament no puc ni intervenir.
SENYOR ALCALDE: Senyor Lara té cinc minuts i ja han passat els cinc minuts i li he dit
que vagi finalitzant.
SENYOR LARA: Val, val. A més a més, com he dit, qualsevol club que té deutes en
aquesta ciutat no podria acollir-se a petició de camp ni d’instal·lacions ni de res, però
realment, si volem que hi hagi esport hem de tenir una mà esquerra i una mà dreta i buscar
solucions perquè en cas contrari cap dels clubs que hi ha a la ciutat, pràcticament, no
podria jugar l’any vinent perquè tenen deutes. Hem de buscar una solució com s’ha fet en
anys anteriors. I la solució no és treure’ls. Mirin, l’esport, senyores i senyors, és una inversió
de present i de futur i les administracions ho han de tenir clar. Badalona sempre ha estat
pionera en l’activitat esportiva de base, en l’esport escolar i en aquests darrers anys, amb el
senyor Juan Fernàndez ho hem parlat, l’esport escolar està desapareixent. Ja no
m’allargaré més, perquè podria fer moltes preguntes...
SENYOR ALCALDE: I perquè no té temps...
SENYOR LARA: Sí... però crec que l’Ajuntament a qui no ha de subvencionar és als
professionals, als que tenen ànim de lucre i a aquells esports que, a més a més, quan fan
moltes activitat, perquè aquí en aquesta ciutat s’estan fent actes i s’estan buscant recursos
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per part de l’administració per a esdeveniments importants que et fan sortir a la foto, que et
fan que surtis a unes pàgines informatives, però del que ens oblidem és que la veritable
foto, la real, la foto que realment interessa a la ciutat és la dels nens de la nostra ciutat fent
esport, fent activitat física i si les administracions no se’n preocupen, realment arribarem a
un punt on l’esport del que hem presumit en aquesta ciutat desapareixerà. Mirin, la foto de
portada és efímera, la foto d’un nen o dels nens en els barris fent esport en edat escolar
signifiquen valors que no es perden pel camí, valors de futur, valors en la seva vida
personal.
SENYOR ALCALDE: Senyor Lara, té tres minuts, porta quasi nou...
SENYOR LARA: Bé, doncs ja acabo.
SENYOR ALCALDE: Jo ja sé que vostè té ganes de parlar però....
SENYOR LARA: Sí que tinc ganes de parlar, perquè podria dir moltes coses.
SENYOR LARA: Senyor Lara ja ha quedat clara el seu posicionament, si us plau...
SENYOR LARA: Ha quedat clar, senyor alcalde, doncs qual vulgui vostè li diré en persona
o si vol en els mitjans li ho diré públicament si volen fer-me alguna entrevista, ja que ens
tenen els mitjans vetats.
SENYOR ALCALDE: Doncs ja sabeu, el senyor Lara els hi demana una entrevista als
mitjans i qui vulgui fer-li una entrevista se la poden fer.
SENYOR LARA: És vergonyós que aquí la paraula final només la tingui l’alcalde i algú altre
més.
SENYOR ALCALDE: Escolti, miri, senyor Lara, ara ja no va en broma. Miri, el reglament
que marca les intervencions no l’ha fet aquest alcalde. El varen aprovar entre tots. En
aquesta intervenció vostè tenia tres minuts i va camí de nou. Llavors, escolti, si la paraula la
té l’alcalde i algú altre serà problema de cada grup de com reparteix les seves paraules.
Només li dic això, només li dic això. Val, aleshores ha demanat la paraula el senyor Sagués
i el senyor Falcó.
SENYOR SAGUÉS: Si, a veure, d’aquest tema penso que hi ha unes preguntes que
queden a l’aire, que és l’important del què s’ha dit avui aquí que és un grup de no sé si
nens o nens i nenes que abans estaven en un club que és el LLongueras, que amb
problemes econòmics ha desaparegut com a tal, però els que no han desaparegut són
aquesta colla de nanos que feien esport i el dubte és si hi ha possibilitat que aquesta colla
de nens segueixin jugant, segueixin fent esport. Sembla ser que la necessària organització
existeix hi ha una altra gent que assumiria amb el seu projecte tot aquest grup i el que
necessiten és disposar de l’horari, uns horaris que estan bé, sembla ser pel que s’ha
explicat existeixen perquè la Unió Esportiva LLongueras els tenia. Llavors on estan la
dificultat, la dificultat sembla i tot vaig dient sembla perquè són deduccions que he anat fent
de la intervenció del senyor Jordi i de la resposta del senyor Juan Fernández, entenc que
aquestes hores que allibera el club Llongueras doncs són desitjades per atres grups també
i aquí el que s’ha de veure és qui les ha d’agafar, quines prioritats hi ha i com sempre
parlem d’això, prioritats en aquest cas, polítiques dins de lka política esportiva que s’hagi de
portar a terme des de la regidoria i a veure a qui li correspon. Però d’entrada jo crec que
l’objectiu i la prioritat ha de ser que si hi ha un grup de nanos que abans feien esport i el
volen seguir fent, puguin seguir-lo fent, crec que és important i que hi ha una gent que ho
vol tirar endavant. Dit això i després un altre element nou també que ho dic per la
intervenció que ha fet el senyor David Gómez, que ha parlat del campo de Diego Justicia.
Jo entenc també suposo que és un camp que d’alguna manera té una concessió com a
responsable del club de futbol de la zona sud. Deu tenir la concessió i que no ser si amb
aquesta concessió hi va regulat també els possibles lloguers que faci a altres clubs i si és
així amb quines, entenc que hi hauria d’haver regulat també els preus que s’han de pagar
per fer-ne ús. Pregunto si és així o si no és així que se’m contesti també aquet tema,
sisplau.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Bé, jo, la nostra és una intervenció menys apassionada que d’altres, en
tot cas el suport que nosaltres volem que es doni a les entitats esportives, doncs l’hem
empressat a través de la negociació de la modificació de pressupost que hem tirat endavant
al principi d’aquesta tarda i que de voler pretendre fer una afaitada a les subvencions de les
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entitats esportives, doncs ha quedat igual com estava previst en el pressupost. Ara el que
volem és que aquesta subvenció s’acabi pagant, perquè al final el que volem nosaltres és
que la gent pugui fer esport i que les famílies de Badalona que tenen un nano que fa
qualsevol esport, doncs no vegin alterada la quota pel fet d’una possible reducció de
l’aportació municipal. Una altra cosa és discutir sobre el preu hora perquè m’ha sorprès, a
vegades no tens fresques les dades, només les mires amb profunditat quan s’aproven les
ordenances. Però home, 5 euros hora per equip, no sé si és aquesta la dada que ha donat
el senyor Gómez és certa o no, però 5 euros per equip per utilitzar una instal·lació esportiva
és absolutament una ruïna des de tots els punts de vista. Però en tot cas hauríem de veure
també per ser justos i equitatius si això és comparable als augments que estan patint per
exemple els ensenyaments musicals de caràcter més lúdic, ho dic perquè aquí hi ha
d’haver uns criteris equitatius que no sé si s’acaben de donar. Però al marge d’això, home,
a mi m’ha agradat la intervenció del senyor Jordi Rincón, aquesta tarda ens han donat una
mica quin és el seu projecte, i aquí del què es tracta és que hi ha una gent prepara i
formada per tirar endavant un projecte que ha decaigut que és el de la Unió Esportiva
LLongueras, ha decaigut per part dels seus dirigents o responsables, però no pas per la
massa crítica de famílies o de nanos que poden arribar a jugar a futbol. Per tant, es tracta
que això no es perdi, jo no crec que se’ls hagi d’encolomar el deute que aquesta entitat
pugui tenir amb l’Ajuntament, també els ho he dir, però a l’altra banda també veig que
vostès van intentar començar a parlar amb l’Ajuntament a l’abril i és que deuen tenir molta
moral o no deuen ser de Badalona, perquè començar aquest procés a l’abril i al maig estar
en el Ple municipal, és que vostès tenen molta confiança en la capacitat d’aquest
Ajuntament d’assumir doncs les peticions que li arribin de tantes i tantes entitats. Però al
marge d’això sí que crec que ara és el moment de valorar projectes, jo el que li demano a la
regidoria d’Esports és que enlloc de prioritzar-ho per aquí i qui estava abans que qui, ho
fem valorant el projecte esportiu, el projecte educatiu de cada una de les entitats i no
pretenent passar-li el mor de la mala feina que ha fet l’Ajuntament en el moment de no ser
capaç de cobrar un deute, no? A mi em sembla que el s’ha de fer, és valorar el projecte
esportiu, crec que aquí hi ha fonaments d’un bon projecte esportiu, ho dic sincerament per
les persones que han vingut a presentar-lo, pel qual contingut del què ens han passat crec
que és una oportunitat de fer que nanos que fan esport el puguin continuar fent i jo el que
els demano, és que clar, es demana molta celeritat i aquest Ajuntament és més lent per
moltes raons del que voldríem. Però jo el que els demano, és que valorin aquest projecte, jo
no he vist el regidor d’Esports molt entusiasmat, també li he de dir, a mi m’hagués agradat
una intervenció del regidor d’Esports una mica més de valoració del què és el projecte
esportiu que se’ls ha presentat i no una mica doncs, passota, si li he dir amb franquesa
respecte a les persones que han vingut i escolti si el projecte és bo i hi ha 250 nanos que
poden fer futbol i hi ha un camp que queda lliure d’hores aprofitem-ho i no ens perdem en la
burocràcia i en pretendre resoldre a través d’aquests nanos que tenen aquest projecte, la
incapacitat manifesta de l’Ajuntament, d’aquest i de l’anterior, de cobrar-li a una entitat que
té deutes amb l’Ajuntament, no fem de la burocràcia un obstacle perquè la gent pugui fer
esport a Badalona. Aquesta seria la nostra petició concreta.
SENYOR ALCALDE. Moltes gràcies, el veí si vol tornar a parlar. Té quatre minuts.
SENYOR JORDI RINCON: Sí, a veure, primer dir que sí que ara mateix no hi havia pressa,
que no s’havien donat horaris, tu tens tècnics, no? a la teva regidoria, doncs els teus
tècnics ens varen dir que el 30 de maig era l’últim dia per presentar les peticions, si jo no
tinc un club perquè no m’estàs assegurant que tiraré endavant, jo no puc fer cap petició, 30
de maig, no em diguis que hi havia temps. Després has dit que hem fet reunions amb
diferents regidors, tens raó, hem trobat la mateixa solució en tots, l’únic que el senyor
Jurado que des d’aquí li vull agrair, va ser ell qui em va dir que donés el projecte per escrit,
no tu, que tu donés a tu i ho donés a l’alcalde, no ens posem medalles que no ens toques,
sisplau senyor Juan. Després també has dit que primer el club, després l’altre, bé, tot això
ens ho has fet, o sigui tu has portat aquest fil conductor, varem arribar com a Montigalà,
potser no te’n vols recordar, però varem arribar com a Montigalà, que havíem parlat amb
l’associació de veïns de Montigalà, havíem parlat amb l’Associació de Veïns de Sant Crist,
te’n recordes, va voler parlar amb tu el senyor Enrique Nieto i no el vas telefonar, no et vas
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posar en contacte amb ell, no t’interessava, el que ha dit el senyor Falcó. Després ens vas
dir que l’única opció era que anéssim al LLongueras per agafar els horaris del LLongueras,
després ens vas dir que si ens quedaven com a LLongueras, ens havíem de quedar el
deute del LLongueras. Tot això, tot aquest fil conductor de canvis de Montigalà,
LLongueras, vas ser tu. També parles del deute del deute amb l’Ajuntament, hi ha clubs
que deuen més diners que el LLongueras, i a aquests clubs els hi donaràs els horaris, a
que sí, aquests clubs segur que han renovat els horaris i el LLongueras, no, perquè té un
deute amb la Federació, però hi ha clubs que deuen molts més diners, parlo de milions
d’euros hi ha renovat horaris i aquests clubs tenen preferència davant del LLongueras. El
deute amb la Federació, nosaltres hem parlat amb la Federació, potser no ho saps, però
hem parlat amb ells per poder assumir el deute que té el LLongueras, que no ens toca
tampoc, però com que és la Federació i és com si diguéssim més privat, que n
l’administració, ens hem hagut d’empassar aquest deute i hem parlat amb ells i hem fet un
pla de viabilitat i en sis anys aquest deute l’assumirem, ho sabies? tampoc. Però no ho
sabies perquè no tens interès, perquè el que saps és perquè t’han dit d’un lloc de l’altre,
però tu no t’has interessat, Juan. Parles de capacitats especials, que un nen amb capacitats
especials, paro, perquè m’agrada que em mirin a la cara quan parlo. Parles de capacitats
especials, un nen que li falten tres dits, és un nen amb capacitats especials, no fa falta que
sigui un equip de nens que vagin en cadira de rodes o que no hi vegin. Tota l’estona quan
parlàvem amb tu sempre ens deis que havies de parlar amb el president de l’associació de
clubs de Badalona, també m’agradaria que se’ns expliqués quin pes té l’associació de clubs
de Badalona alhora d’agafar horaris i alhora de repartir els horaris. Parlava el senyor Lara
del futbol escolar, nosaltres també hem dit que donem sortida als nens dels salesians, els
nens dels salesians venen de futbol escolar, perquè apostem per aquest model perquè
pensem que és important, i perquè econòmicament no suposa tanta despesa com el futbol
federat. Els nens del LLongueras aquests nens que volem assumir, que volem que
continuïn jugant són nens que se’ls ha fet fora d’altres clubs de Badalona, no diré noms,
però bé, tothom s’ho pot imaginar. Han anat a fer proves, han anat a jugar i els han dit que
no, o sigui, és com si diguéssim les despeses dels altres clubs, nosaltres ens farem càrrec
d’aquests nens. El que parlava el senyor David Gómez del camp del Badalona Sud i parlant
del preu del camp del Badalona Sud, el senyor Toni Comas i el senyor Jou que són tècnics
i no sé quin càrrec té el senyor Comas a l’Ajuntament ens varen dir, paraules textuals, que
al camp tenen una concessió i que poden cobrar que els doni la gana, si volen cobrar 50
euros per jugar els cobren, i no m’ho invento, varem tenir una reunió i ens ho varen dir,
paraules textuals. També parlàvem de les subvencions, nosaltres en cap moment hem
parlat de subvencions, jo no he demanat cap subvenció, he demanat un camp per poder
jugar i el pagaré, creieu-me que el pagaré i hem fet un pressupost per poder pagar el camp
com toca, pagar les taxes que ens toquen. Després parlaves també d’ordre
d’antiguitat,ordre d’antiguitat de fundació del club, ordre d’antiguitat de petició d’horaris
perquè tampoc ho sabem, perquè clar, si és d’antiguitat el Badalona es quedarà tots els
horaris de Badalona. Després ja no només en aquesta intervenció si no durant el Ple s’ha
parlat de diferents problemes pressupostaris tenint en compte que els clubs de Badalona
deuen més de cent mil euros, si ens poséssim una mica seriosos en aquest tema potser
són diners que es podrien fer servir per d’altres intervencions, com llibres, sanitat, etc. Les
instal·lacions deia el senyor Albiol...
SENYOR ALCALDE: Rincón.
SENYOR JORDI RICÓN: Un moment, deia el senyor Albiol que necessiten un
manteniment, si tothom pagués aquestes instal·lacions, si fessin pagar aquestes
instal·lacions i a qui no paga no li deixessin utilitzar, doncs segurament es podria fer el
manteniment. Gràcies per escoltar-me i res més.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies, és un torn, és una intervenció, per tant, no hi ha dos
torns. Deixaríem el tema aquí, jo els demanaria que seguissin parlant a veure si hi ha la
possibilitat de trobar una solució, després també jo crec que en aquesta ciutat hi ha
constituït des de fa algun temps l’associació de clubs de futbol com també hi ha la del
bàsquet. Jo crec que en aquest cas el paper d’interlocutor, de coordinador també és
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important i bé, seguim parlant i a veure si podem trobar una solució satisfactòria per a
tothom (el senyor Sagués parla de lluny, però no s’entén).
SENYOR FERNÁNDEZ: Li contesto això només. És que m’ha sobtat perquè hi ha algú, el
senyor Lara ha fet un discurs molt bonic, però no ha parlat dels mals, dels mals que ell
m’atribueix a mi, però en tot cas aquesta situació dels preus és un problema endèmic en
aquesta ciutat. A aquesta ciutat es construïa un camp de futbol i se li donaven les claus a
una entitat sense signar cap paper, sense firmar cap paper. El problema és que aquí
cadascú en el seu camp de futbol com se’ls va donar fa deu o quinze anys, cadascú fa el
que considera oportú i el problema és que el problema que ara estem intentant solucionar i
per això és important la funció de l’associació de clubs de futbol, perquè el que estem fent
és negociar amb aquesta associació un conveni que reguli, perquè la situació d’aquests
camps de futbol ara és irregular, que reguli aquesta relació entre l’Ajuntament i els clubs i
sobretot posar sobre paper i posar les condicions sobre paper de l’ús que fan els clubs de
les instal·lacions esportives. Hi ha uns 10 o 11 camps de futbol a la ciutat dels quals dos,
que són els de Montigalà i el de Sistrells, que els gestiona directament l’Ajuntament. Per a
l’ús d’aquests caps l’Ajuntament cobra un preu hora que està fixat a les ordenances fiscals i
en els altres camps ens estem trobant com és el cas de Sant Roc, que cadascú fa el que
vol. Això és el que hem d’intentar evitar conveniant una mesura estàndard per a tots els
camps i evitar el que s’estava fent fins ara, que era una situació totalment irregular i que jo
crec que cal tallar de rel.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs seguirem avançant, passaríem al següent punt. Si els
sembla com argument llegim la part dispositiva i fem pronunciament de vot.
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2609 Moció presentada pel grup municipal ICV-EUIA reclamant la dimissió o
cessament de la delegada del Govern a Catalunya.
Atès que el passat dia dia 11 de maig a la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de
la Barca, la delegada del Gobierno a Catalunya, senyora Llanos de Luna va participar a un
acte on es va retre homenatge a la Hermandad Nacional de Veteranos de la División Azul".
Atès que la “División azul” va ser una unitat organitzada per la dictadura franquista amb la
finalitat de donar suport militar al règim nazi d'Adolf Hitler, integrant-se a l’exèrcit hitlerià
com a divisió d'infanteria número 250.
Atès que la col·laboració de Franco amb Hitler es va produir com a compensació per l’ajut
que el règim nazi igual que el règim feixista italià, havien prestat a les forces sublevades
contra el legítim i democràtic govern de la República.
Atès que a les mateixes dates d’aquest reconeixement, nombrosos governs europeus
commemoraven la derrota de l’exèrcit del 3er Reich i la fi de la 2a Guerra mundial i
l’alliberament de milers de persones dels camps de concentració.
Atès que a l’acte de reconeixement a les víctimes del règim nazi celebrat a l’antic camp de
Mathausen, a on hi van morir 7000 persones d’orígen espanyol, no hi va assistir cap
representant del govern de l’Estat Espanyol.
Atès que el representant de l’associació Amical Mauthausen declarava “ hem constatat el
contrast que significa la manca de representats del nostre govern, davant la participació
d’autoritats de la majoria de països europeus, malgrat haver enviat una invitació oficial al
ministerio de Presidencia y al de Asuntos Exteriores
Atès que per part de cap instància del govern de l’Estat Espanyol no s’ha fet ni el més
mínim esforç de rectificació i en qualsevol cas, posar al mateix nivell una representació de
l'Associació d'Aviadors de la República, a qui també van condecorar, constitueix una
argumentació inacceptable i insultant ja que equipara als defensors de la legalitat
republicana contra un cop d'estat feixista amb els que varen ajudar amb les armes a un
dels pitjors règims que mai han existit: el nazisme
Atès que el règim nazi ha estat i és condemnat per tots els governs democràtics.
El grup municipal d’ICV-EUiA proposa al ple de 28 de Maig de 2013 els següents:
1Condemnar qualsevol tipus d'homenatge a grups o unitats vinculades al franquisme
o al nazisme.
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2condemnar les explicacions oficials que intentaven equiparar a l'Associació
d'Aviadors de la República que varen defensar la legalitat i la democràcia, amb una unitat
que va ajudar al règim nazi d'Adolf Hitler
3Reclamar la dimissió de la Delegada del Gobierno a Catalunya senyora Llanos de
Luna.
4Reclamar al president del Govern de l’Estat Espanyol, senyor Mariano Rajoy que
cessi en les seves funcions a la senyora LLanos de Luna, en el cas que aquesta no
presenti la seva dimissió.
5Enviar la present moció als Grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés
dels Diputats, al senyor Mariano Rajoy President del Govern de l’Estat Espanyol, al senyor
Jorge Fernàndez Ministre de l’Interior, a la senyora Llanos de Luna Delegada del Gobierno
a Catalunya, al Memorial Democràtic de la Generalitat, a l’Associació d’Expresos Polítics i a
l’Associació Amical Mauhautsen.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, hi ha paraules, és necessari senyor Sagués? doncs vinga.
SENYOR SAGUÉS: I tant que és necessari. Estem parlant, em sap greu que s’ho agafin
amb humor perquè estem parlant que una representant del Govern de l’Estat Espanyol a
Catalunya ha presidit un homenatge a “una división llamada Azul” que va lluitar defensant
els valors del nazisme per Europa i que va lluitar al costat de Hitler i que...
SENYOR ALCALDE: Sisplau, a veure, silenci.
SENYOR SAGUÉS: Sí, sí, jo també diria “ala” perquè és una bestiesa com un campanar,
que en aquests moments on estem, en un moment en què la resta d’Europa estava
commemorant el fi de la guerra mundial, en un moment en què la resta d’Europa
democràtica estava commemorant l’alliberament dels camps de concentració nazis, a
Barcelona, al quartell de Sant Andreu la senyora LLanos de Luna presidia un homenatge a
la “División Azul”, un grup de soldats que van anar a lluitar a la Segona Guerra Mundial i es
van enquadrar dins l’anomenada Bermacht, a l’exèrcit nazi alemany que va causar milions
de mors a tota Europa. Doncs bé, això, això en aquests moments, segle XXI, al nostre país
es considera que es pot fer un homenatge d’un cas com aquest. I no només passa això, no
només es fa l’homenatge, hi ha alguna persona responsable del govern a Catalunya que
presideix això, si no que després el que podria haver estat una relliscada, podria haver
estat una confusió, podrien haver demanat disculpes, podrien haver dit que no sabien ben
bé el que feien, no, no, segueixen sense donar cap explicació convincent que pugui fer
reconèixer que ha estat una errada i que realment s’assumeixin les responsabilitats, no pot
ser que hagi passat això i que no hi hagi ni un sol moviment, ni per part de la senyora
LLanos de Luna, que hauria de dimitir i és que la podria honorar i reconèixer la seva errada,
ni per part dels seus superiors, el senyor Mariano Rajoy, que l’hauria de cessar
immediatament per haver comès una acció com aquesta. Estem parlant, estem parlant, a
més a més a l’Estat Espanyol en un moment en què quan aquesta divisió va anar a lluitar a
Europa al costat dels nazis, defensar els valors del nazisme, era poc després de la Guerra
Civil Espanyola on encara a Espanya i a la nostra ciutat els efectes d’aquesta guerra
encara es notaven i on s’havia patit molt. S’havia patit molt a l’Estat Espanyol també per la
col·laboració que les tropes franquistes van rebre de l’exèrcit nazi d’Adolf Hitler i també per
la col·laboració que havien rebut de les tropes feixistes de Benito Mussolini,italaià, que
també Badalona, a Badalona ara tot just farà setanta-cinc any, va ser bombardejada pels
avions feixistes italians i van provocar desenes de mors i ferits a la nostra ciutat. Van
destruir diverses indústries, van destruir habitatges a tot el barri del Progrés i el senyor
alcalde es nega a fer un acte de reconeixement també a les víctimes de Badalona, que van
patir aquest bombardeig. Li he demanat per escrit ja fa temps, que pugui preveure pel 30
de juny que farà setanta-cinc anys d’aquest bombardeig, es pugui preveure a la nostra
ciutat un homenatge a les víctimes en forma d’un acte públic, de presència d’un acte
acadèmic, de posar una placa o algun símbol a la zona per exemple, a l’Institut de la
Llauna, que era una fàbrica bombardejada, en fi, que per una banda el Partit Popular fa un
homenatge a la División Azul i per una altra banda, el Partit Popular representat a Badalona
pel senyor Garcia Albiol es nega a fer un homenatge a les víctimes dels bombardejos
feixistes que va patir la nostra ciutat. Per tant, jo li reclamo al senyor Garcia Albiol a fer un
homenatge a les víctimes dels bombardejos feixistes que va patir la nostra ciutat. Per tant,
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jo li reclamo al senyor García Albiol que com a responsable màxim, cap del Partit Popular a
la nostra ciutat, votin a favor d’aquesta moció, reclamin la dimissió de la senyora LLanos de
Luna i per una altra banda, rectifiqui també amb la resposta que m’ha donat de què no
pensa commemorar aquest 75 aniversari de bombardeig a la nostra ciutat i també ho
assumeixi, faci i no es defensi com em diu a l’escrit que referent a la proposta de creació
d’un element escultòric per a la commemoració de les víctimes dels bombardejos a la
nostra ciutat, així com la celebració d’un acte el dia 30 de juny amb motiu del seu 75è.
aniversari, us haig de comunicar que donada la delicada situació econòmica en la qual es
troba l’Ajuntament, no disposem de partida econòmica que la faci possible. Senyor Garcia
Albiol, no li demano cap partida econòmica,vostè em podria dir que no poden fer una
determinada escultura, molt bé, li podríem acceptar, però que em digui que és un problema
econòmic. Això vostè el que hauria de fer és dir, farem un acte, no cal, no ens costaria ni un
euro, un acte de commemoració, de record i homenatge a les víctimes i a la ciutat de
Badalona pel que va patir i quedaria absolutament correcte i més endavant ja faria el que
pugui, però jo estic convençut que l’Ajuntament té capacitat d’organitzar un acte prou digne
i a la vegada seria una bona resposta també aquesta actuació, a l’actuació de la senyora
LLanos de Luna.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, alguna paraula més, senyor Falcó, siguem breus si pot ser.
SENYOR FALCÓ: SÍ, evidentment per mostrar el nostre vot favorable a aquesta petició. Si
volgués frivolitzar podria dir que ens la mantinguin molts anys, perquè en el procés en el
qual està immers el país a favor del dret a decidir, doncs personatges com aquest ens van
bé, perquè ens fan guanyar, diguem, gent per a la causa que perseguim, però no és un
tema per fer-hi broma. Jo crec que en els darrers temps, en els darrers mesos, no només la
senyora LLanos de Luna, sinó d’altres dirigents del Partit Popular han frivolitzat amb el
terme nazisme, nazi, s’ha acusat de nazi qualsevol actitud que fos diguem de resposta o de
protestes, s’ha titllat de nazis als de la plataforma dels desnonaments, per exemple, per les
seves actituds en algunes manifestacions, s’ha titllat de nazis al nacionalisme català, que
tothom sap, vaja, en té molt poc de tot això. Miri, jo sóc un moderat amb tot, sóc una
persona molt moderada, menys en admetre qualsevol negació de l’holocaust del poble
jueu, amb això sóc un radical. Per tant, no m’agrada que es frivolitzi amb el terme nazisme,
no m’agrada que se li faci cap tipus de reconeixement a les persones que varen col·laborar
en aquest extermini que va costar la vida a sis milions de persones, fa ben poc temps,
relativament en el que és el conjunt de la història. Crec que és molt lamentable que algú
que és creu més Governador Civil, que no pas delegat del govern podent oferir una ofrena
als catalans que varen combatre amb la legió francesa o l’exèrcit d’Estats Units podent
oferir un homenatge als espanyols que varen lluitar en el tercer batalló de l’exèrcit francès i
que alliberaren París de Hitler, doncs optés per fer un reconeixement absolutament fora de
lloc, absolutament frívol a persones que no tenen, ni tindran mai ni valor, ni glòria, perquè
varen cooperar amb un exèrcit d’un estat agressor, l’alemany en el seu moment, inculpat de
crims de guerra. Per tant, que forma part de la memòria negra de la història i això no ha de
tenir reconeixement públic de ningú, no és un acte de conciliació, no és un acte de res. En
qualsevol país de Europa estarien evidentment escandalitzats de què algú donés diplomes
a gent que van col·laborar amb el règim nazi, per tot el que van fer i la gent que frivolitza
amb aquests termes podria veure pel·lícules, però també podia llegir una mica d’història i
saber que del què estem parlant és de quelcom que no té cap tipus de justificació, des de
cap tipus de punt de vista. Per tan, nosaltres ens hi sumem, però sobretot també fem un
prec, que és que es deixi de banalitzar i de frivolitzar i de jugar amb el terme nazisme per
qualificar les actituds polítiques de forces democràtiques o de moviments ciutadans. És
molt perillós frivolitzar amb aquesta etapa negra de la història, és molt perillós col·laborar
per acció o per omissió amb els hereus del què va passar en aquell moment, que formen
part encara d’alguna part de la societat molt residual i des d’aquest punt de vista el nostre
vot és favorable a què plegui aquesta persona, però sobretot és un prec també que li
demano que traslladi als seus companys del Partit Popular, perquè vostès són del Partit
Popular, encara que no ho sembli, els seus companys del Partit Popular que acusen els
uns i els altres a la gent que no pensen com ells de nazis, que aquest terme és
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absolutament contraproduent i fa un flac favor a les persones que varen morir en els camps
d’extermini i a les persones que varen morir a la Segona Guerra Mundial.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Sí, la meva intervenció serà en el sentit de preveure quin serà el
resultat de la votació i el posicionament dels grups, perquè hi ha un fet transversal des de la
democràcia, de tornada de la democràcia, doncs que cada vegada que s’anomena el règim
de Franco, doncs la gent, els afiliats del Partit Popular es senten al·ludits, d’alguna manera
es senten al·ludits.
SENYOR ALCALDE. Això no li accepto senyor Serrano, per tant, li demano que retiri
aquesta expressió, jo, deu ens guardi de jutjar el que pensen els afiliats del Partit Socialista.
SENYOR SERRANO: Ho retiro, per una realitat que li demostraré
SENYOR ALCALDE: Doncs li agraeixo que ho retiri.
SENYOR SERRANO: Quan hi havia un article en el Periódico em sembla que era ahir o
abans d’ahir, doncs desgraciadament, espanyols, catalans, badalonins, Franco no ha mor i
no ha mor perquè estem discutint la llei Wert, que és una llei restrictiva respecte al català,
que torna a posar l’església com al nacional catolicisme altra vegada al primer nivell. És la
llei de l’avortament, torna a posar aquesta situació com en dècades passades, els 300 mil
euros per a la reparació del Valle de los Caidos, persones que anomenen Franco
cordialment el “abuelo” i no explicaré perquè s’ha dit aquí la participació dels 50.000 soldats
falangistes, els fronts d’Europa mentre per citar només un camp i un país, no per als sis
milions, mentre hi havia set mil espanyols mors a Mauthaussen. Jo crec que tots vostès
estaran d’acord en què la uniformitat del seu vot, senyors del Partit Popular no sé si serà la
mateixa, perquè jo voldria preguntar-li, senyora Bertrán, vostè donarà suport, aquesta
moció la votarà en contra, senyora Egea vostè també, senyora Salgado vostè també, la
votaran o faran la disciplina de vot i votaran el que els digui el senyor Garcia Albiol. Li vull
recordar que ell al Ple de la Diputació va votar en contra que se li retirés la medalla d’honor
a Franco a la Diputació. Ja sé que a vostè no li agrada que el Partit Popular i Franco,
perquè com vostè ara ja no és del Partit Popular, ja no parla del Partit Popular, però vostè
que no era del Partit Popular, donis compte, que no li he preguntat, però vostè va votar en
contra, vostè va votar en contra, vostè no és del Partit Popular. No he vist cap fulletó dels
últims sis mesos de vostè que posi el Partit Popular...
SENYOR ALCALDE: Això és que mira poques coses.
SENYOR SERRANO: No, no, canvia el que li dic. Vostè està disposada a discutir amb el
senyor Garcia Albiol estar a la llista després, si ara li vota en contra en qüestions com
aquesta. Aquesta llibertat de vot aquí serà difícil que la puguin portar. Miri, jo crec que
l’actuació d’aquesta senyora és bastant impresentable i no és impresentable perquè sigui la
delegada del govern, perquè jo crec que el que hauria de fer la delegada del govern com
han fet d’altres delegats del govern seria ajudar com van fer els delegats del govern a
l’època de la presidència del senyor Montilla i del senyor Maragall, per exemple amb el
Passeig Marítim.
SENYOR ALCALDE: Molt bé.
SENYOR SERRANO. No, no, si no he acabat, estava esperant a veure si m’escoltaven.
SENYOR ALCALDE: Segueixi, segueixi.
SENYOR SERRANO: És que si no, després em sorprèn que sense escoltar-me em pugui
contestar, és una cosa curiosíssima.
SENYOR ALCALDE: No, l’escolto perfectament.
SENYOR SERRANO: Deu tenir almenys dues neurones, jo només en tinc una.
SENYOR ALCALDE: Vinga, segueixi.
SENYOR SERRANO: Jo els demanaria a vostès, que agafessin consciència de la
barbaritat que és a persones que portaven la creu de ferro posada per Hitler, que aquestes
persones tinguin ara un diploma reconegut per un delegat de l’actual govern del Partit
Popular a Madrid. Pensin-s’ho vostès, pensin-s’ho lliurement el que haurien de fer, facin el
favor de rectificar i utilitzin la senyora LLanos de Luna pel bé de Badalona com d’altres
governs, aquells que li agrada a vostè sempre fer oposició de l’oposició, altres governs de
la ciutat han procurat treure influències a Madrid per poder portar alguna cosa a Badalona.
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Miri, ho sento molt per la pròpia meva història familiar, em resulta bastant desagradable
sentir aquí a Badalona persones de rellevància dient que Franco “era el abuelo”.
SENYOR ALCALDE: Doncs si vostè coneix alguna persona de rellevància que deia que
aquest senyor “era el abuelo” , doncs li diu a ell, però jo estic segur que en el meu grup no
n’hi ha cap.
SENYOR SERRANO: Senyor Jurado perquè no em contesta vostè.
SENYOR ALCALDE: Escolti’m, miri, anem a ser seriosos, escolti...
SENYOR SERRANO: Senyor Jurado, vostè al balcó el dia de la Festa Major, no va dir el
abuelo.
SENYOR ALCALDE: Anem a veure una cosa...
SENYOR SERRANO: No ho va dir vostè, no ho va dir.
SENYOR ALCALDE: Anem a veure una cosa, senyor Serrano, senyor Serrano miri, aquí
tots venim d’on venim, alguns tenim història d’altres no, però el que sí que li puc garantir és
que precisament la història del senyor Jurado no és precisament de venir de l’anterior
règim, precisament no ho és. Jo he vist el senyor Jurado amb pancartes en contra de
determinades actituds. Per tant, té molts defectes, però aquest no el té, en té, li asseguro i
té virtuts, però aquest precisament no és així. Miri, jo voldria tancar, una mica de silenci
sisplau al públic. Jo voldria tancar aquest debat, jo no entraré en la qüestió de fons,
nosaltres votarem en contra d’aquesta moció. Nosaltres votarem en contra d’aquesta moció
sobretot en un 99’9% perquè no estem disposats a carregar la culpa a una companya
nostra de partit, que és la LLanos de Luna, que pot caure a alguns millor o pitjor. LLanos de
Luna i anem a ser una mica escrupolosos, o sigui, si estem parlant d’una època on van
haver-hi confrontacions, on mig país va anar, va fer una guerra contra l’altre mig país, anem
a ser una mica curosos, la senyora LLanos de Luna no va presidir cap acte a favor de la
“División Azul” ni de la “División, roja ni verde”, la senyora LLanos de Luna va presidir amb
l’alcalde socialista de Sant Andreu de la Barca, tots dos ho van presidir, van presidir un acte
de la Guàrdia Civil on entre d’altres li van fer un reconeixement que s’hi pot estar d’acord o
no en aquest col·lectiu. Miri, els deu regidors del Partit Popular rebutgem, menyspreem i
farem el que calgui per mostrar el nostre absolut menyspreu envers el règim nazi i amb
qualsevol tipus de règim, que no respecti les llibertats, qualsevol tipus de règim, que no
respecti les llibertats. Si hi ha algun règim que simbolitza aquest menyspreu a les llibertats,
aquesta barbàrie en contra de les persones va ser el règim nazi i el règim comunista en
aquella època també. Per tant, escolti, rebuig per a tots, però si algú el simbolitza és cert
que ho simbolitza el règim nazi, per tant, que quedi clar i que quedi clar que nosaltres ens
posicionem en contra d’aquesta moció perquè el que es pretén és linxar políticament una
companya de partit. Jo recordo perquè ho vaig veure perquè també ha sortit aquests dies,
que quan el senyor José Bono, Ministre de Defensa del govern del senyor José Rodríguez
Zapatero, em sembla que era l’any 2008 o 2009, Ministre de Defensa d’un govern socialista
va fer un acte de reconeixement a unes persones que representaven el bàndol republicà i
automàticament també ho va fer als que representaven el bàndol, els que representaven la
“División Azul” i ningú es va exclamar, ningú va posar el crit al cel. Que l’alcalde de Sant
Andreu de la Barca, socialista, presidís aquest acte sembla que això no va exclamar ningú,
ara, si és la delegada del govern, aleshores tothom s’estripa les vestimentes. Una mica de
prudència, una miqueta de respecte i miri, jo li dic una cosa i això sí que li dic, ho puc dir
més alt, però no més clar, si avui aquests 10 regidors que estem aquí asseguts governant
la ciutat perquè varem guanyar les eleccions municipals d’una forma clara. Estem asseguts
en aquests cadira i jo estic assegut en aquesta cadira, és perquè els veïns ens varen
escollir per gestionar i per resoldre els problemes que tenen avui els veïns de Badalona,
que no són pocs i no per estar removent constantment la història d’aquest país. Gràcies.
Passaríem a votació de la moció. Fa falta una segona intervenció, jo crec que...
SENYOR SAGUÉS: Per a mi sí.
SENYOR ALCALDE: Doncs molt bé, senyor Sagués doncs té una segona intervenció.
Senyor Falcó què vol que digui, si vol tornar anar al tema, jo com vostè crec que és
innecessari, però vaja, tornem-hi vinga.
SENYOR SAGUÉS: Sí, perquè, aquí amb la seva resposta es barregen moltes coses i
utilitza elements que no toquen i desvia l’atenció. Hem acabat parlant que vostès estan aquí
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per gestionar i treballar per a la ciutat de Badalona, cosa que cadascú té la seva visió, jo
crec que no ho fan bé això, però no és el tema que està aquí en qüestió. El tema que està
aquí en qüestió no es tracta de linxar ningú, ni de posar contra les cordes ningú, ni molt
menys en aquest tema concret de jutjar quin tipus de govern fan a la ciutat de Badalona.
Aquí el que es tracta és de jutjar un comportament d’una persona que té una
responsabilitat, és la màxima responsabilitat del govern d’Espanya a Catalunya, que
participa en un homenatge a la “División Azul” que és una part de l’exèrcit que va lluitar a
favor del nazisme a Europa. Això és molt greu i a mi, la veritat que em digui que el senyor
Bono en el seu dia va fer no sé què, que em digui que l’alcalde de Sant Andreu també
estava allà present, per cert, pel que he llegit s’ha disculpat i ha donat explicacions i ha fet
el que s’esperava, el mínim que es podia esperar que fes la senyora LLanos de Luna, que
no ha fet, ni li estan fent fer. Per tant, no em digui, és que nosaltres ja varem fer, no, és
igual, en aquests moments el que nosaltres hem posat aquí sobre la taula és aquest debat,
el debat de donar suport a unes forces que van lluitar a favor del nazisme i precisament, per
a més escarni en el mateix moment en què es commemorava l’alliberament de
Mauthausen, que com s’ha dit, va significar la mor de set mil persones de l’Estat Espanyol,
allà, patint en aquest camp de concentració nazi i en canvi nosaltres homenatjàvem, el
Govern Espanyol estava homenatjant els que van lluitar a favor d’això i no va fer acte de
presència a Mauthausen on s’estava fent al contrari, commemorant el final de la Segona
Guerra Mundial i commemorant l’alliberament d’aquests camps. Això són uns
comportament que seran pel que cadascú vulgui pensar, però el que sí que són és des del
punt de vista democràtic són denunciables, recriminables i estem en l’obligació de poder-los
denunciar i demanar responsabilitats. Això és el que fem i crec que és el que farà el Ple de
la ciutat de Badalona votant per majoria a favor d’aquesta petició de dimissió o de
cessament que li fem per la senyora LLanos de Luna. A mi tant me fa que sigui aquesta
senyora o en sigui una altra, mes igual, no m’importa, a nosaltres el que ens importa al
nostre grup, és el fet en sí, l’hagi estat qui l’hagi provocat.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, alguna paraula més, sí, senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Molt breument, només quatre frases, miri, aquest acte o s’havia fet
mai a Catalunya i no l’havia presidit mai cap delegat del govern només que aquesta
senyora. L’alcalde de la ciutat, l’alcalde democràtic que pot ser del PSC com podria ser del
PP i això ja li dic, doncs s’ha disculpat perquè es va trobar amb l’embolic, com aquí si a
vostè li munten un acte des d’alguna institució de fora i vostè hi va com a representant de la
ciutat i es troba amb un embolic com aquest, ell s’ha disculpat i la senyora LLanos de Luna,
no. La tercera és molt greu i és un prec que li faig. Li pregaria que aquesta moció tingui la
sort, sigui l’afortunada amb això que parlàvem abans del sorteig, de ser de les que van als
llocs d’on s’indica i s’aprova la moció, no, sempre no, no. En tot cas, aquesta, sempre, però
aquesta que hi vagi, a les altres que hi vagin sempre, però a aquesta que hi vagi.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, acabarà el senyor Riera en nom, el senyor Falcó també,
doncs vinga.
SENYOR FALCÓ: Sí, molt breument, jo l’única cosa que he volgut amb la nostra
intervenció era fer una aproximació no sé si bona o dolenta, en tot cas una aproximació
històrica i crec que ètica, el que crec que ha de ser el comportament dels representants
públics. Però, miri, aquí hi ha una foto que la poden buscar, qui són els dos senyors que
acompanyen a la senyora LLanos de Luna fa dos o tres mesos, en un acte d’una cosa
feixistoide diguem-ne de Barcelona,un és l’editor de “Alerta digital” i l’altre és el senyor de
Plataforma per Catalunya de Vic. Un senyor que ha fet declaracions dient que això
d’exterminar el poble jueu és quelcom que s’ha de fer. Per tant, quan juguem amb segons
quines fronteres ens podem acabar cremant, i aquesta senyora ho ha fet, jo no la pretenc
linxar, ni vull que se la linxi, ni res en absolut, però porta currículum, tenim una delegada del
govern de l’Estat que vaja s’ha dedicat a perseguir ajuntaments, s’ha dedicat a fer coses,
diguem, que tenen poc a veure amb la funció d’un delegat de govern de l’Estat a Catalunya,
que és interlocutar, que és facilitar, que és promoure, que és ajudar i jo crec que tot això,
almenys aquesta persona no sembli que ho faci. Per tant, crec que és lògic que es demani
el seu relleu sense voluntat ni de linxar-la ni absolutament res. Jo la conec varem coincidir
breument al Parlament amb ella, varem negociar amb ella la Llei Òmnibus, i ho ha patit una
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transformació o a mi, jo la veritat és que no la reconec en les seves actituds més recents.
Però jo torno al principi, no es pot flirtejar i ella ho ha fet d’obra i de fet amb els que
simpatitzen amb els nazis i jo crec que això ha de tenir una censura pública per part
d’aquest Ple.
SENYOR ALCALDE: Molt bé i per tancar el debat el tancarà el senyor Riera en nom del
govern.
SENYOR RIERA: Gràcies senyor alcalde, faig la intervenció més que res per aclarir alguns
conceptes. Un d’ells, el principal i més important és que nosaltres d’aquesta moció, és a dir,
el nostre percentatge diguem-ne de desacord seria l’homenatge a unes persones o a una
germandat, perquè no són, en realitat és una germandat que van participar en un acte de la
Guàrdia Civil, commemorant els seus cent dies, no recordo l’aniversari. En l’altre aspecte
de la moció, que és el de reprovar, el de demanar la dimissió de la delegada del govern, és
la part que nosaltres votem en contra, perquè la delegada del govern és una delegada
democràtica que el que fa amb els ajuntaments, és complir amb el seu deure, fent complir
les lleis, que és del què es tracta i el que s’espera d’una delegada del govern. També aclarir
alguns punts perquè si no ens posem en la situació perquè, aquí s’ha aprofitat per barrejar
el nazisme amb la 250 divisió de voluntaris espanyols que van anar a Rússia, a Rússia, no
per Europa, van anar a Rússia a combatre el comunisme i combatre perquè aquelles
llibertats que després varen gaudir els romanesos i els albanesos i els hongaresos i els
alemanys de l’est, aquelles llibertats que varen gaudir aquella gent, doncs no s’extingissin.
O sigui la 250 divisió de voluntaris espanyols que varen anar a Rússia estava formada per
18.000 homes en el seu primer contingent i dels 18.000 homes, 6.000, un terç es van
allistar a Catalunya, no serien catalans deu me’n guardi, però es van allistar a Catalunya,
un terç dels primers 18.000. quan varen tornar després de la mor del democràtic Stalin i van
tornar a Espanya els repatriats, per cert, juntament amb ells també hi havia francesos,
italians, per cert, juntament amb ells també hi havia francesos, italians, belgues i
holandesos, quan van tornar repatriats en un vaixell que es deia Seminamis els esperaven
a Barcelona, no eren catalans, però estaven a Barcelona, almenys 100.000 persones al
carrer en aquella època, esperant el retorn del Seminamis que venia amb els repatriats
espanyols. Jo estic explicant la història si algú creu que no és així, quan surti que consulti el
que cregui oportú i que ho faci. Per tant, ens hem de posar en la situació
d’aquella
època, situació d’aquella època i torno a repetir que jo no participo ni amb homenatges a la
“División Azul” ni amb homenatges als brigadistes, no m’hi veuran ni amb uns ni amb els
altres, perquè tant uns com d’altres ens volien aplicar unes llibertats que aquí doncs les
varem patir molts anys i que fora d’aquí les varen patir. Si parlem d’holocaust senyor Falcó
repassi la història i sabrà que Ucraïna en els anys 30 van morir més de cinc milions
d’ucrainians per la fam que els va provocar el règim comunista de l’Stalin. Ho dic perquè
quan es parla d’holocaust i quan es parla del nazisme, que jo no combrego evidentment,
però que el comunisme és un dels règims i el que varen anar a fer aquests espanyols i
catalans, perquè ja dic 6.000 homes es van allistar a Catalunya va ser al comunisme. Una
vegada dit tot això i explicat, és a dir, per posar-nos en context i de què estem parlant,
perquè diuen van anar a lluitar per Europa, no, per Europa no, al front rus a Krasni Bor, al
front rus. Per tant, aquesta és la realitat i la història, homenatges ni un, però home, d’aquí a
demanar la dimissió, el cessament de la delegada del govern, doncs com comprendran no
podem votar-hi a favor, potser plantejat això d’una altra manera, doncs bé, haguéssim
pogut abstenir-nos o haguéssim pogut fer una altra qüestió, però plantejat a la dimissió de
la delegada del govern, em sembla que és la proporció que estem aplicant, és molt política i
no amb el fet en sí, si no que aquí del què es tracta és que la senyora LLanos de Luna, que
no els agrada, doncs fer-la fora de la delegació del govern. Docns miri no votarem a favor
d’això, perquè el que vol la moció és la seva dimissió i amb el nostre vot no la tindran.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs queda, si li he cedit jo la paraula perquè tanqués el
debat, el debat està tancat, no parlo ni jo, jo li he cedit perquè tanqués el debat. Per tant, la
votació és vot a favor dels grups i el vot en contra del govern. Aleshores passaríem al torn
de precs i preguntes.
SENYOR SECRETARI: No, queda una moció.
Votació.
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La moció precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 17, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
Vots en contra: 10, del grup municipal del Partit Popular.
AP-2013/2612 Moció presentada pel grup municipal de CiU en defensa del model
educatiu i lingüístic de Catalunya i de rebuig de la LOMCE.
El Consell de Ministres del Govern espanyol, del passat divendres 17 de maig de 2013, va
aprovar el projecte de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE en
castellà) que suposa una recentralització flagrant de les competències en matèria educativa
que tenen les comunitats autònomes i un atac frontal al model educatiu i lingüístic que fa
més de trenta anys que funciona amb èxit a Catalunya.
El projecte de llei aprovat no segueix cap criteri pedagògic, ni tècnic ni acadèmic, sinó que
segueix únicament criteris polítics i partidistes, tot constatant que la voluntat expressada fa
uns mesos pel Ministre Wert d’espanyolitzar els alumnes catalans és real i que compta amb
el suport del President Rajoy, de tot el govern espanyol i també del Partit Popular en el seu
conjunt.
La LOMCE és una enorme ferida a l’autogovern de Catalunya i a la dignitat institucional, ja
que si finalment el projecte de llei aprovat divendres passat acaba esdevenint una llei,
suposarà un atac a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i a la Llei d’Educació de Catalunya.
Aquesta llei no pretén en cap cas millorar aspectes pedagògics, sinó que el seu únic
objectiu és recentralitzar en el govern espanyol les competències en educació.
Catalunya disposa d’un model educatiu i lingüístic que, en els més de trenta anys que fa
que funciona, s’ha demostrat que és un èxit des del punt de vista pedagògic i social. Aquest
model garanteix el coneixement equivalent del català i del castellà i garanteix, sobretot, la
cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes de Catalunya
independentment de la llengua i l’origen de cadascú. Un fet que demostra el ple
coneixement d’ambdues llengües és que en les proves d’avaluació fetes l’any 2010 pel
Ministeri d’Educació van donar com a resultat que el nivell de coneixement del castellà per
part dels alumnes catalans era superior al de la mitjana de l’Estat.
Malgrat la difícil situació econòmica i financera i la falta de recursos, la bona feina de la
comunitat educativa en el seu conjunt està fent possible començar a donar la volta a les
xifres de fracàs escolar de Catalunya. El Govern català està obert a parlar d’aquelles
reformes que puguin contribuir a la lluita contra el fracàs escolar, però en cap cas es podrà
acceptar una llei que vagi contra l’escola catalana, contra la llengua catalana i contra
l’autogovern de Catalunya.
En cap cas, la recentralització de competències que pretén el projecte de la LOMCE no és
la solució. No hi ha cap motiu que faci pensar que la recentralització compartarà una millora
dels resultats escolars, ja que en les comunitats autònomes on l’Estat té competències en
educació no s’ha aconseguit, en absolut, millors resultats que els que s’aconsegueixen en
aquells territoris que tenen les competències en educació, com és el cas de Catalunya.
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació
l’adopció dels següents acords
Primer. Rebutjar el projecte de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE)
aprovat pel Consell de Ministres del Govern espanyol, el qual imposa una recentralització
de competències en matèria eduativa i un atac directa a l’autogovern de Catalunya, així
com també un nou atac al model català d’immersió lingüística.
Segon. Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, que no
només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant en la seva contribució a la
cohesió social i a la formació de qualitat dels alumnes, tenint en compte els reptes
plantejats per la societat del s. XXI, amb un alumnat que compta amb més de 100 llengües
d’origen.
Tercer. Donar ple suport al Govern de la Generalitat i, concretament, al Departament
d’Ensenyament en la defensa del nostre model educatiu i lingüístic, així com en totes les
accions pertinents per a la defensa i preservació del model català d’immersió lingüística,
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amb més de 30 anys d’història i d’èxits.
Quart. Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya, al President del Govern espanyol i al Consell Escolar
Municipal.
SENYOR FALCÓ: Em sembla que a aquesta hora no cal que expliquem perquè aquesta
tarda hi ha hagut una reunió dels partits catalans que volen mantenir o l’escola tal i com
l’hem concebuda en els darrers 30 anys i per tant, em sembla que n cal fer un llarg debat
sobre aquesta qüestió. En tot cas, és també una oportunitat, una nova oportunitat perquè el
govern de Badalona expressi el que ja va expressar en la darrera ocasió en la qual varem
debatre aquesta qüestió, que a Badalona no hi ha conflicte lingüístic, que a Badalona no hi
ha conflicte a les aules. Per tant, en conseqüència aquesta llei, que no només pretén doncs
laminar aquest sistema d’immersió lingüística, sinó que a més a més pretén tota una
involució de caràcter ideològic en el que és el sistema educatiu estatal, doncs que no ha de
tirar endavant. Entre d’altres coses perquè s’ha fet sense encomanar-se a ningú, ni a la
comunitat educativa, ni als centres públics, ni als centres concertats, ni a les comunitats
autònomes, ni les regions, ni les nacions que conformen l’Estat Espanyol, doncs no és que
hi estiguin massa d’acord o gens en el cas de la nostra, de Catalunya. És reserva el 100%
dels continguts troncals perquè es dictaminin des del Ministerio de Educación, s’ignora la
Sentència del Tribunal Constitucional, que avala el model d’immersió lingüística, s’envaeix
l’Estatut, es contradiu o en tot cas es passa diguem absolutament dels dictàmens del
Consell d’Estat que recomanen no envair competències de les Comunitats Autònomes en
matèria d’educació. S’invalida l’atenció individualitzada que no havia estat objecte de recurs
en el Tribunal Constitucional, s’eximeix l’Estat de garantir suficients places públiques en els
centres escolars, es menysté assignatures tan importants i tan fonamentals per poder
entendre i poder fer debats com hem fet anteriorment com són la filosofia. En absolut es
reforça el que és el gran dèficit del sistema educatiu, que hauria de ser l’objecte de la gran
revolució educativa que ha de tenir aquest país, Catalunya i aquest Estat, Espanya, que és
reforçar l’anglès. En absolut, aquesta és una llei que
reforci la llengua estrangera, i en tot cas, compte amb el rebuig explícit de la comunitat
educativa i de les escoles concertades i també de les públiques. Per tant, aquesta és una
moció que el que pretén més enllà que s’hi poguessin introduir matisos que n han tingut
temps de poder introduir-los, però que evidentment tindrien a veure amb el fet de fer
obligatòries assignatures que fins ara no ho eren i el fet jo crec d’una involució de tot
caràcter anti pedagògic i molt ideològic, doncs és el mostrar el suport d’aquest ajuntament a
allò que determini el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat, per defensar el
nostre propi model educatiu. Per tant, aquesta és la voluntat d’aquesta moció que al mateix
temps doncs, no deixa de ser una oportunitat d’intentar conciliar aquesta ciutat amb el que
és el que vol i pretén la majoria de la ciutat en el seu conjunt i del país.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies. Sí, senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció que presenta el grup de
Convergència i Unió i només el que ha dit el senyor Falcó afegir-hi també que aquesta llei
Wert doncs, fomenta la uniformització dels alumnes, la visió mercantil de l’educació, la
competència entre centres públics, la separació per sexe, la introducció de la religió amb un
caire d’assignatura obligatòria i avaluable, etc... En fi, que és un conjunt de tota ella,
aquesta llei creiem que es mereix el rebuig total, la seva no aplicació i sobretot que no li
veiem en cap dels seus continguts li sabem veure, per més que ho haguem mirat, cap
actuació que signifiqui una millora de la qualitat de l’educació, ni un impuls cap aquesta
lluita contra el fracàs escolar que tots tant en parlem. Per tant, motius n’hi ha més que
sobrats per estar en contra d’aquesta llei, en aquests moments hi ha una part, que és
l’aspecte fonamentalment lingüístic que és amb el que es sustenta aquesta moció i que
nosaltres ens hi sumen, tot i que entenem que hi ha moltes i moltes més motius per poders’hi oposar.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, el senyor Serra.
SENYOR SERRA: És la tercera vegada en molt poc temps que parlem d’aquesta llei,
d’aquesta llei que ja no li diré llei Wert, li diré “Ley de Mejora” perquè la veritat és que ja no
porta per a nosaltres, no és cap millora, al contrari, és un retrocés claríssim i abans la
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representant de les AMPAS n’ha parlat i n’ha fet un esment. Ha fet una pinzellada i sobretot
ha tocat el moll de l’ós, perquè jo penso que les altres vegades que n’hem parlat, hem
parlat del català i hem parlat molt de la llengua i que volia dividir en funció de la llengua,
però jo crec que va molt més enllà. És una llei carca, és una llei que tira enrere, jo en
aquesta moció hi trobem a faltar, hi votarem a favor, perquè no hi estem gens d’acord, però
hi trobem a faltar una cosa que per a nosaltres és greu, que és que s’incorpori la religió i
que hagi format com avaluable,cosa que vol dir, que la conferència episcopal que sí que ha
entrat en la negociació d’aquesta llei, no així les comunitats educatives, ni les comunitats
autònomes, ni els mestres, però la conferència episcopal, sí, que ha fet seva aquesta llei,
ha aconseguit una cosa que com a mínim els portarà bastant ingressos a part de tenir
30.000 mil professors que ara si que estaran i a més els nomenaran ells, si no que a més,
aquí hi ha tot un negoci d’edició de llibres de text de religió, que segurament serà molt
major del què hi havia fins ara. Al darrere d’aquesta llei hi ha una tornada a un model
antiquat i pel que fa a Catalunya hi ha tot això que ja hem parlat moltes vegades de la
llengua i que avui a l’hora que és i complint i adaptant-me a aquests tres minuts, no
continuaré,però sí que és veritat que va en contra d’un model que sempre ha funcionat que
és un model d’èxit i sobretot que és un model d’escola pública,però també d’escola laica i
de qualitat, pública, laica i de qualitat i contra tot això, aquesta llei que en diu de “mejora” i
que no és cap “mejora, jo espero que tingui suficients esmenes en el tràmit parlamentari
perquè després no n’acceptin cap el Partit Popular, com és evident, que per això tenen
majoria absoluta, però com a mínim que hi hagi un debat i un rebuig evident d’aquesta llei
que és retrògrada i un retorn a molts anys enrere i espero que no hi hagi segona volta,
suposo que no hi ha segona intervenció, no sé si el senyor Falcó, però vaja, per a mi, està
bastant concretat quin és el nostre posicionament. Moltes gràcies i bona nit.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, moltes gràcies, doncs res. Jo faré la intervenció molt breu
sense entrar en polèmica. A veure, que algú em corregeixi perquè potser jo vaig equivocat,
potser el regidor d’Ensenyament em corregeix,però clar, jo he escoltat aquí que es torna a
obligar amb el tema de la religió i a comprar llibres i tal, sí jo no estic mal entès a ningú se li
obligarà a estudiar religió, oi que no? a ningú se li obligarà estudiar religió, qui vulgui,
escolti, a ningú se li obligarà a estudiar religió, qui no vulgui estudiar religió no estudiarà
religió, tindrà una opció d’una assignatura diferent i qui vulgui estudiar religió n’estudiarà i ja
està. Miri, segona qüestió que jo crec, home em sorprèn que digui senyor Serra, que es vol
canviar un model que ha funcionat quan el nivell de fracàs escolar en aquest país és el més
alt d’Europa i està gairebé en el 40%. Per tant, i Catalunya el segon, per tant, home, escolti,
segur que aquest model no és perfecte, segur, però home, no em digui que ha funcionat
perquè el nivell de fracàs escolar és el més alt d’Europa. Per tant, alguna cosa s’haurà fet
malament i tercer tema, senyor Falcó, és cert a Badalona no hi ha cap conflicte lingüístic,
ho he dit, ho he dit aquí i h he dit on m’han volgut escoltar, ho he dit a Barcelona, ho he dit
a Madrid, ho he dit públicament a tots els llocs, no hi ha cap conflicte lingüístic, miri si no hi
ha cap conflicte lingüístic que ha vingut un senyor i m’ha acusat que els obligava als
jardiners gairebé a tenir el nivell C de català. És com jo, l’altre dia vaig anar a la televisió i
em van dir si jo era nacionalista català, no, no, però les coses en el seu equilibri. És cert
que a Badalona no hi ha cap conflicte lingüístic per molts anys esperem que segueixi estan
així,però el govern central en funció de les seves competències decideix modificar un
sistema educatiu que no funciona, que les dades que donen és de fracàs i escolti s’hi pot
estar d’acord o no, però no per això no significa tornar al passat, ni significa segons quines
afirmacions, que s’han fet que evidentment doncs no compateixo. Per tant, deixaria el tema
aquí , passaríem a la votació, hi voten a favor Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa, Partit dels Socialistes i en contra el govern de
Badalona. Ara sí que passaríem a precs i preguntes, hi ha algun prec, doncs vinga
comencem amb la senyora Asunción García.
Votació.
La moció precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 17, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i alternativa i el regidor no adscrit.
Vots en contra: 10, del grup municipal del Partit Popular.
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14 Precs i preguntes.
SENYORA ASUNCIÓN GARCÍA: No sé si és un prec o una pregunta i tampoc sé molt bé si
és pel regidor del districte 8è, el senyor Gracia, o també per a vostè com a alcalde. Com
saben el districte vuitè, ho saben perquè fa poca han tingut també una reunió i les entitats
les han demanat, el límit amb Santa Coloma, hi havia fins ara, o encara hi és, les
instal·lacions del mercat mentre es feien les obres del mercat del Fondo, se’ls va autoritzar
en el terme municipal de Badalona. Hi ha una petició, que és molt vella, no tant com la
història que aquí s’ha pretès recodar, però sí de bastants anysm, de reivindicació de les
entitats de vàries coses, entre d’altres d’un casal d’avis, que aquella zona no ho té, no ho té
en condicions, d’una biblioteca, que tampoc n’hi ha en general en tot el que és el districte, i
a més a més, altres peticions, en concret, d’uns joves que estan utilitzant el parc de les
Muntanyetes per fer classes dintre. Jo no sé si hi cap tot eh, però la demanda és que
mentre que no es tinguin diners o pressupost suficient per fer unes instal·lacions
adequades, el mantenir aquestes instal·lacions, adequar-les mínimament, amb un mínim
cost, i que puguin ser utilitzades per aquestes coses que li he demanat per al districte, tant
el casal, com la biblioteca, i si és possible, no ho sé si dóna per tant, però sí que en tot cas,
no es desmunti, tampoc es quedi permanentment, i que esperem temps millors per fer els
equipaments, molt reivindicats, per aquesta zona. Sé que han tingut reunió però que no han
tingut una resposta clara. Com que aquest mercat nou que han fet, s’estrenarà ja, també és
possible que es decideixi alguna cosa sobre aquestes instal·lacions. Ens agradaria conèixer
la seva opinió o el que pensen.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, mirin en referència a aquesta qüestió nosaltres ho estem
analitzant, per què, perquè estem parlant d’uns terrenys en el terme municipal de Badalona
que en el seu dia, de forma correcte, l’Ajuntament de Badalona va cedir de forma correcta a
través d’un conveni, a l’Ajuntament de Santa Coloma, perquè instal·lés de forma provisional
el mercat del Fondo, mentre Santa Coloma construïa un mercat nou. Es va firmar un
conveni, em sembla que l’alcaldessa era la Maite Arqué aleshores, i l’exalcalde Bartomeu
Muñoz, a on amb aquest conveni el que s’acordava, i el tenim el conveni, és que quan
estigués fet el nou mercat de Santa Coloma l’Ajuntament de Santa Coloma recolliria, o sigui
tiraria avall aquesta instal·lació i condicionaria el solar per un valor màxim de 60.000 euros,
d’acord. Ha arribat el moment. Jo fins i tot amb el regidor Daniel Gracia del districte número
2, és que a Badalona ja no hi ha vuit districtes senyora Asun, n’hi ha sis, però és igual, el
districte número 2 o digui-li el 8, és igual. Vam estar visitant-lo amb els responsables
tècnics d’urbanisme, aleshores vam estar visitant les instal·lacions on està el mercat i fins i
tot la zona de neveres, de magatzem. L’estat en què es troba la construcció, el continent,
l’edificació és un estat que dins d’un any allà ens hauríem de gastar una milionada per
poder fer obres de manteniment, perquè estava construït per una funció molt concreta per
un període de temps molt concret. I per tant, si parlem de l’estructura de l’edifici és una
estructura que en un parell d’anys presentarà molts problemes. Dues, condicionar aquell
mercat no ens costaria uns quants diners, ens costaria uns quants centenars de mils
d’euros. Per què, perquè per dins està distribuït i hi ha la instal·lació, tant des d’un punt de
vista d’obra com de la resta, per ser un mercat, i hi ha les parades, i hi ha les neveres i hi
ha absolutament tot. I per tant, condicionar això com una biblioteca o com un centre cívic,
ens costaria centenars de mils d’euros condicionar-ho, més bastants milers d’euros fer el
manteniment cada any. Per tant, des d’un punt de vista econòmic és, creiem que bastant
inviable en aquests moments poder fer aquesta proposta que com dic, jo vaig voler veure,
perquè em sembla que hauria de ser en aquesta línia. Jo ja ho vaig anar a veure, vam estar
parlant fins i tot amb els paradistes de l’entorn, i nosaltres coincidim, aquell és un districte a
on hi falten equipaments, hi falta un casal d’avis, és cert, on falta una biblioteca, és cert,
però aquell espai, per la seves característiques, seria abocar-hi centenars de milers
d’euros, cosa que en aquests moments no és factible. I després significaria també col·locar
un equipament en una instal·lació de ferro que no compleix els requisits mínims. Nosaltres,
en base al conveni que hi ha amb l’Ajuntament de Santa Coloma, el que estem intentant és
veure quina és la millor de les opcions des d’un punt de vista de viabilitat econòmica, i
veure quina són les opcions que podem fer per millorar aquell espai. Perquè clar, el
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conveni, cosa que a mi em sorprèn, quan hem vist el conveni que parla de 60.000 euros per
condicionar el solar, com a molt em sembla que ens el poden aplanar, però no ens poden
fer absolutament res més, perquè és una quantitat baixa, baixa. I per tant, allò ens ho
deixaran com un solar, mai millor dit. Aleshores estem estudiant de veure possibilitats de si
allà poguéssim fer un espai perquè ho puguin gaudir els veïns. Estem estudiant les
alternatives que siguin viables des d’un punt de vista urbanístic i des d’un punt de vista
econòmic. Però quan tinguem ja tot clar ja li passarem la informació. Senyor Sagués.
SENYOR SEGUÉS: Sí, un prec, el prec seria que aquesta enquesta que ens ha ensenyat
abans, que suposo que està feta amb fons públics, que ens en faci arribar una còpia al
nostre grup municipal. El senyor Riera em fa uns gestos que no sé... que em contesta ell?
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués, miri, aquesta enquesta...
SENYOR SAGUÉS: No he acabat el prec. Un és que si està feta amb fons públics que ens
el faci arribar. I l’altre, si ara ens pot llegir un moment què contesta la gent a la pregunta de
si estan a favor de la socialització de llibres de text i que a la vegada es doblin les beques
de menjador i es recuperin els casals de joves? Què ha contestat la població? Això també
tinc interès en saber-ho.
SENYOR ALCALDE: Miri, aquesta enquesta s’ha pagat amb els diners dels militants del
Partit Popular de Badalona, i per tant, és una enquesta que no és amb diners públics...
SENYOR SAGUÉS: Per tant el primer prec no cal que el compleixi, el segon si.
SENYOR ALCALDE: I el segon, si vostè vol saber el que pensen, el que ha de fer és fer
com nosaltres i pagar-se un estudi.
SENYOR SAGUÉS: ah, que no ho ha preguntat això? D’acord.
SENYOR ALCALDE: El que sí que li puc garantir, senyor Sagués, ja posats a saber
informació, és que si vostè veiés aquesta informació, sortiria, suposo, bastant deprimit.
Següent. Tercera, el grup d’Iniciativa ja no en té més, són tres. No es pensin que no tinc
ganes d’ensenyar-la, però la prudència, la prudència dels meus companys que em frenen,
però vaja jo ja l’hagués...
SENYORA ASUNCIÓN GARCÍA: Solament és un prec al senyor alcalde, abans ho han
anomenat, però hi ha tres ciutadans badalonins que estan en vaga de fam des de fa una
setmana, aquí molt a prop, al carrer Coll i Pujol 56, per l’impagament d’un deute que els
deuen, està aprovat, tenen sentència, i és l’empresa que el ho deu es diu Comroc, 2006,
SL, tenim fins i tot el nom del gerent, del director, etc. Aquestes persones fa una setmana ja
que estan en vaga de fam perquè els deuen des del juliol passat que no els paguen,
gairebé a cadascú 60.000 euros. Sabem que és una empresa de la ciutat, no sé si tenen
moltes irregularitats o no, no les sé, com que no les sé no les dic, i que està, jo crec, que a
punt de tancar. Jo crec que ens hauríem d’interessar de què està passant i que no es
compleixen sentències, i que si més no, podem oferir aquestes persones que estan passant
una situació no complicada, molt complicada. No cobren des del juliol, tenen sentència al
seu favor, i aquesta empresa no sabem què està fent, però jo crec que moltes irregularitats,
i segurament desapareixerà, i és una empresa de la nostra ciutat. No sé què fem, com a
promoció econòmica hauríem de tenir, jo crec, també una mica de cura de la situació de les
empreses i dels treballadors.
SENYOR ALCALDE: Nosaltres mirarem, ens n’hem assabentat avui, i evidentment que
siguin quins siguin els treballadors, siguin d’on siguin, si aquí hi ha algú que està cometent
un abús clar, nosaltres ens informarem i en funció de les nostres possibilitats actuarem.
Com li ha dit la regidora de Promoció Econòmica, van venir aquí els treballadors de Basi,
nosaltres, a petició dels treballadors, vam intervenir, vam aconseguir unes millors
condicions, vam aconseguir un millor àmbit de negociació i dins de les nostres possibilitats
ho mirarem i ho tirarem endavant. Alguna paraula més, sí senyor Aniceto.
SENYOR RAMÍREZ: És una pregunta al senyor Juan Fernández de l’Àrea d’Educació. A
les dues comunitat educatives de la ciutat de les escoles que estan en construcció, Lola
Anglada i Bufalà 2, els preocupa el poc avançament de les obres, estem arribant a finals de
curs, i sembla ser que els havien promès que per al curs que ve ja podrien començar els
seus nens a anar a les escoles. Si ens podria dir quelcom al respecte perquè totes dues
comunitats educatives estan molt preocupades que aquestes alçades de curs l’avançament
de les obres no tiri cap endavant. Gràcies.
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SENYOR FERNÁNDEZ: Sí, les dues comunitats educatives estan preocupades, nosaltres
també com a Ajuntament, perquè crec que també ens ha de preocupar la relentització de
les obres tant del Bufalà 2 com del Lola Anglada. Veiem des del nostre criteri, des del criteri
dels tècnics que són els que hi entenen en la matèria, veuen que les obres van molt lentes,
ja li hem fet saber a la Generalitat per activa i per passiva. La Generalitat s’ha compromès
també per activa i per passiva, que al setembre estaran les obres acabades, si més no una
part de les obres. Aquest és el seu compromís. Nosaltres, tot i així veiem que estem al mes
de juny i que van molt lentes. I nosaltres estem en contacte amb les comunitats, sé que
aquesta setmana o la següent ens veiem amb les dues, per tant jo crec que la informació
és fluïda entre l’Ajuntament i les comunitats i els anirem informat de tot el que sapiguem.
SENYOR ALCALDE: Doncs si no hi ha cap pregunta més, bona nit a tothom.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les vint-i-dues hores i vint-i-dos minuts, de la
qual com secretari general acc., dono fe.

Vist i Plau
Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

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