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Ple de l'Ajuntament
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ORDINÀRIA
DATA:
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HORA:
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DOCUMENT: ACTA
_________________________________________________________________
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial en: 1ª convocatòria.
ASSISTENTS:
ALCALDE
REGIDORS

SECRETARI GENERAL
INTERVENTOR

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

ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2012/2298 DONAR COMPTE. Donar compte de la resolució de l'Alcalde de data 3 de
maig de 2012 referent al canvi de membre al Consell d'Administració del Patronat de la Música
de Badalona a proposta del grup municipal d'ICV-EUiA.
3 AP-2012/2299 DONAR COMPTE. Donar compte de la resolució de l'Alcalde de data 25 d'abril
de 2012 referent al canvi de membre del Consell Rector del Museu Municipal de Badalona a
proposta del grup municipal d'ICV-EUiA.
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4 AP-2012/2300 DONAR COMPTE. Donar compte de l'Acord de la Junta de Govern Local de
data 20 d'abril de 2012 referent a la modificació, amb caràcter i abast provisional, fins al 30 de
juny d'enguany, de l'hora de les sessions de la Junta de Govern Local.
5 AP-2012/2301 DICTAMEN. Aprovació modificació text i tarifes annex OGPP, entrada en vigor
a 01.09.2012.
6 AP-2012/2302 DICTAMEN. Acord modificació text i tarifes de l'OF.núm.11, reguladora de la
taxa per ensenyaments especials, entrada en vigor 01.09.2012
7 AP-2012/2303 DICTAMEN. Aprovació de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de
treball de personal de l'IMPO per raons econòmiques i pressupostàries i d'ordenació
organitzativa de serveis.
8 AP-2012/2305 DICTAMEN. Correcció d'errors materials de l'acord de l'ajuntament Ple de 2404-2012, d'aprovació definitiva del pressupost general de 2012 i de la plantilla de l'ajuntament i
els seus organismes autònoms.
9 AP-2012/2306 DICTAMEN. Modificació del pressupost de 2012 de l'Institut Municipal de
Promoció de l'Ocupació.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIó A LES PERSONES
10 AP-2012/2307 DICTAMEN. Aprovació de l'Ordenança municipal per a la prevenció i control
dels mosquits, i particularment del mosquit tigre (aedes albopictus) de l'Ajuntament de
Badalona.
11 AP-2012/2308 DICTAMEN. Sol·licitar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya l'aprovació del Projecte del Centre "Escola de Música Moderna de Badalona".
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
12 AP-2012/2309 DICTAMEN. Adherir-se a la declaració aprovada per la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap la Sostenibilitat en assemblea celebrada a Vic el dia 22 de febrer de 2012.
13 AP-2012/2310 DICTAMEN. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general
metropolità a la zona del Mas Ram.
14 AP-2012/2311 DONAR COMPTE. Donar a compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern
Local, de 27-04-12, de donar per verificat el nou text refós del Pla especial d'ordenació d'usos
del sector delimitat per l'autopista C-31, el carrer Molí de la Torre.
15 AP-2012/2314 DONAR COMPTE. Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern
Local, de data 20 d'abril de 2012, de donar per verificat el nou Text refós del Pla especial del
Centre de medicina comparativa de l'Institut Germans Trias i Pujol (IGTP) -Estabulari- .
16 AP-2012/2315 DICTAMEN. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general
metropolità a les illes BI-13 i BI-8 del polígon Montigalà-Batllòria-IKEA.
17 AP-2012/2317 DICTAMEN. Aprovació provisional del Pla especial de concreció d'usos a la
parcel·la 7 del sector 1 del polígon industrial Les Guixeres.
18 AP-2012/2316 DICTAMEN. Aprovació de la documentació tècnica d'adequació del projecte
del dipòsit de la conca de la Rambla de Sant Joan per aplicació de les millores ofertes en
l'adjudicacó del contracte.
19 Proposicions urgents.
AP-2012/2331 PROPOSTA. Aprovar l'encàrrec de gestió a ENGESTUR SA pels treballs
d'instal·lació d'una passarel·la des del Passeig Marítim al port de Badalona.
20 Torn obert de paraules
AP-2012/2327 Senyora Mariana Segura Ferrer, en qualitat de membre de la Junta Plataforma
pro defensa del Mas Ram. Assumpte: Exposar el criteri dels veïns sobre l'aprovació del PGM a
la zona del Mas Ram
AP-2012/2328 Senyora Emilia Mauri Manzano. Assumpte Retirada dues antenes de telefonia
mòbil.
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AP-2012/2329 Senyor Oscar Montoro, en rep. d'ASOA. Assumpte: Correbous al barri de LLefià.
AP-2012/2330 Senyor Carles Plaza Dorado, en rep. del comitè d'empresa de l'IMPO.
Assumpte:Acomiadament treballadors de l'IMPO.
21 Mocions dels grups municipals
AP-2012/2318 MOCIÓ. Moció presentada pels grups municipals de Convergència i Unió i del
Partit Popular relativa a l'establiment de mesures per a la simplificació i agilització de
l'administració local de Badalona.
AP-2012/2319 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió relativa a
donar suport a un Pacte fiscal que garanteixi un millor finançament dels municipis.
AP-2012/2320 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal Socialista de suport a la iniciativa
Legislativa popular per la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments
i el lloguer social.
AP-2012/2321 MOCIÓ. Moció presentada pel grup Socialista municipal relativa a la renda
mínima d'irserció.
AP-2012/2322 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds
Esquerra Unida i Alternativa en defensa del model públics d'escoles bressol.
AP-2012/2323 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municpal d'Iniciativa per Catalunya-Verds
Esquerra Unida i Alternativa d'adhesió a la Plataforma Aigua és Vida per evitar una
externalització dels serveis que fins ara ha ofert l'empresa pública Aigües Ter Llobregat.
AP-2012/2324 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds
Esquera Unida i Alternativa per impulsar la creació d'una oficina d'informació, assessorament i
intermediació en matèria d'execucions hipotecàries.
AP-2012/2325 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal socialista en contra de la
retallada dels Pressupostos Generals de l'Estat en matèria de Polítiques actives d'ocupació i
foment de l'ocupació.
22 Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
SENYOR ALCALDE: Abans de començar el Ple i de forma molt especial, avui guardarem un
minut de silenci pel senyor Julián García. El senyor Julián García va ser regidor d’aquest
Ajuntament des de l’any 1995 fins a l’any 2007, membre del grup Socialista, però
independentment de la seva adscripció política sempre va ser una persona que va ser molt
cordial, una persona entranyable i que ens va deixar la darrera setmana. Per tant, avui més que
mai, aquest minut de silenci i aquest homenatge cap a qui ha estat durant molts anys regidor
de la nostra ciutat, Julián García. I demanaria que el servei de protocol fes arribar a la seva
família, als seus fills i a la seva parella, el condol oficial del Ple de l’Ajuntament envers del
senyor Julián García.
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió que va tenir lloc el dia
15 de maig de 2012, la qual és aprovada per unanimitat.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2012/2298
DONAR COMPTE. Donar compte de la resolució de l'Alcalde de data 3 de maig de 2012
referent al canvi de membre al Consell d'Administració del Patronat de la Música de
Badalona a proposta del grup municipal d'ICV-EUiA.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acord: Donar compte de la resolució del l'alcalde, de data 3 de maig de 2012 referent
al canvi d’un membre del Consell d’Administració del Patronat de la Música de Badalona a
proposta del Grup Municipal d’ICV-EUiA
Òrgan al que s'adreça: Ple municipal
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa.
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L'alcalde, en data 3 de maig de 2012, ha dictat una resolució que transcrita literalment diu el
següent:
“Vist l’acord de l’Ajuntament en Ple, adoptat en sessió de 12 de juliol de 2011 i la resolució de
l’alcaldia de data 15 de setembre de 2011, ratificada en sessió Plenària de data 27 de setembre
de 2011, totes referents al nomenament dels membres del Consell d’Administració de
l’Organisme Autònom “Patronat de la Música de Badalona”, conforme al previst a l’art. 202.2
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13
de juny (ROAS) i que són els següents:
President/a:
Xavier Garcia Albiol
Vicepresident/a:
Juan Fernández Benítez
Consellers/es:
Mª Jesús Hervàs Mínguez
Rosa Bertran i Bartomeu
Montserrat Salgado Romero
Naomi Daniel Romero
Aniceto Ramírez Vilches
Josep Pera Colomé
Màrius Garcia Andrade
Vist que, a petició del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa (ICV-EUiA) es considera procedent la substitució del conseller membre d'aquest
Consell d’Administració, senyor Màrius Garcia Andrade per la senyora Aïda Llauradó Álvarez
en representació del grup municipal d’ICV-EUiA.
Vistes la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora d eles 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,
proposo l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ:
PRIMER.- Modificar l’apartat Primer de la resolució d’aquesta Alcaldia de data 15 de setembre
de 2011, en el sentit de cessar com a membre del Consell d’Administració de l’Organisme
Autònom “Patronat de la Música de Badalona”, en representació del grup municipal d’ICVEUiA, al senyor Màrius Garcia Andrade.
SEGON.- Nomenar, a proposta del grup municipal d’ICV-EUiA, a la senyora Aïda Llauradó
Álvarez com a membre del Consell d’Administració de l’Organisme Autònom “Patronat de la
Música de Badalona”, en representació del referit grup municipal d’ICV-EUiA.
Conseqüentment, la composició del Consell Rector de l’Organisme Autònom “Museu Municipal
de Badalona” és la següent:
President/a:
Xavier Garcia Albiol
Vicepresident/a:
Juan Fernández Benítez
Consellers/es:
Mª Jesús Hervàs Mínguez
Rosa Bertran i Bartomeu
Montserrat Salgado Romero
Naomi Daniel Romero
Aniceto Ramírez Vilches
Josep Pera Colomé
Aïda LLauradó Álvarez
TERCER.- Donar compte al Ple de la present resolució i notificar-la a les persones
interessades.
QUART.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”
3 AP-2012/2299
DONAR COMPTE. Donar compte de la resolució de l'Alcalde de data 25 d'abril de 2012
referent al canvi de membre del Consell Rector del Museu Municipal de Badalona a
proposta del grup municipal d'ICV-EUiA.
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Identificació de l'expedient
Tipus d’acord: Donar compte de la resolució del l'alcalde, de data 25 d’abril de 2012 referent
al canvi d’un membre del Consell Rector del Museu Municipal de Badalona a proposta del Grup
Municipal d’ICV-EUiA
Òrgan al que s'adreça: Ple municipal
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa.
L'alcalde, en data 25 d’abril de 2012, ha dictat una resolució que transcrita literalment diu el
següent:
“Vist l’acord de l’Ajuntament en Ple, adoptat en sessió de 12 de juliol de 2011, la resolució de
l’alcaldia de data 15 de setembre de 2011, ratificada en sessió Plenària de data 27 de setembre
de 2011, i la resolució d’alcaldia de 22 de novembre de 2011, donada compte al Ple en sessió
de 20 de desembre de 2012, totes referents al nomenament dels membres del Consell Rector
de l’Organisme Autònom “Museu Municipal de Badalona”, conforme al previst a l’art. 202.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny (ROAS) i que són els següents:
President/a:
Xavier Garcia Albiol
Vicepresident/a:
Montserrat Salgado Romero
Consellers/es:
Rosa Bertran i Bartomeu
Daniel Gràcia Álvarez
Naomi Daniel Romero
Núria Rojas Soler
Josep Durán Vázquez
Màrius Garcia Andrade
Joan Ferrer i Llobet
Vist que, a petició del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa (ICV-EUiA) es considera procedent la substitució del conseller membre d'aquest
Consell Rector, senyor Màrius Garcia Andrade pel regidor de l'Ajuntament pertanyent al grup
municipal d’ICV-EUiA, senyor Carles Sagués i Baixeras
Vistes la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora d eles 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,
proposo l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ:
PRIMER.- Modificar l’apartat Primer de la resolució d’aquesta Alcaldia de data 15 de setembre
de 2011, en el sentit de cessar com a membre del Consell Rector de l’Organisme Autònom
“Museu Municipal de Badalona”, en representació del grup municipal d’ICV-EUiA, al senyor
Màrius Garcia Andrade.
SEGON.- Nomenar, a proposta del grup municipal d’ICV-EUiA, al regidor senyor Carles Sagués
i Baixeras com a membre del Consell Rector de l’Organisme Autònom “Museu Municipal de
Badalona”, en representació del referit grup municipal d’ICV-EUiA.
Conseqüentment, la composició del Consell Rector de l’Organisme Autònom “Museu Municipal
de Badalona” és la següent:
President/a:
Xavier Garcia Albiol
Vicepresident/a:
Montserrat Salgado Romero
Consellers/es:
Rosa Bertran i Bartomeu
Daniel Gràcia Álvarez
Naomi Daniel Romero
Núria Rojas Soler
Josep Durán Vázquez
Carles Sagués i Baixeras
Joan Ferrer i Llobet
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TERCER.- Donar compte al Ple de la present resolució i notificar-la a les persones
interessades.
QUART.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”
4 AP-2012/2300
DONAR COMPTE. Donar compte de l'Acord de la Junta de Govern Local de data 20
d'abril de 2012 referent a la modificació, amb caràcter i abast provisional, fins al 30 de
juny d'enguany, de l'hora de les sessions de la Junta de Govern Local.
Identificació de l’expedient
Tipus d’acord: Donar compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern Local de data 20 d’abril
de 2012 pel qual es modifica, amb caràcter i abast provisional, l’hora de la realització de les
sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.
Òrgan al que s’adreça: Ple municipal
La Junta de Govern Local, en data 20 d’abril de 2012, ha adoptat un acord, el qual, transcrit en
part suficient, diu el següent:
“De conformitat amb l’art 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
règim local, l’art. 98 a) del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i l’art. 33
del Reglament Orgànic Municipal, l’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària de data 12 de
juliol de 2011 va aprovar, entre d’altres l’establiment del règim de les sessions ordinàries de la
Junta de Govern Local, determinant que tindran lloc tots els divendres a les 13’00 hores.
Els membres de la Junta de Govern Local per raons organitzatives i d’eficàcia consideren
convenient modificar amb caràcter i abast provisional, fins al 30 de juny d’enguany, l’hora de les
sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.
Fonaments de dret
Vista la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,i els
articles 120 i següents del ROFRJ, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre i
d’altres d’aplicació, proposo al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del següent acord:
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d'organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, no
hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la 2a. tinent d’alcalde, regidora de
l’Àmbit de Govern proposi a la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament que adopti la
següent proposta i resolgui de conformitat:
PRIMER.- Modificar amb caràcter i abast provisional, fins al 30 de juny d’enguany, l’hora de les
sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, en el sentit d’establir que es duran a terme a
les 9’00 hores de tots el divendres, a excepció d’aquells en que coincideixin amb les sessions
ordinàries de les Comissions Informatives de caràcter permanent, dies en els quals la Junta de
Govern Local tindrà lloc a les 9’30 hores.
SEGON.- Donar compte al Ple d’aquest acord
.../...
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució
formulada, la Junta de Govern Local adopta la proposta de resolució de referència i resolc de
conformitat.”
En conseqüència, d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals i amb allò anteriorment exposat, procedeix que, a l’empara dels
articles 82.3 i 126 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es doni compte al Ple de
l’Ajuntament de l’acord de la Junta de Govern Local que precedeix.
5 AP-2012/2301
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DICTAMEN. Aprovació modificació text i tarifes annex OGPP, entrada en vigor a
01.09.2012.
Identificació de l’expedient:
Tipus de resolució :
Aprovació provisional de la modificació del text i tarifes de
l’annex de l’ordenança general de preus públics, amb
efectes 1.09.2011
Òrgan que resol:
L’Ajuntament Ple
Caràcter de la resolució:
No exhaureix la via administrativa
Núm. expedient:
239/ORD-2/12
Fets
1. A requeriment del regidor responsable de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, aquest Servei
va iniciar en data 30 de març de 2012 els tràmits d’aprovació de la modificació de la redacció
actual de l’annex de tarifes de la vigent ordenança general de preus públics de Badalona, per
tal de proposar a l’òrgan municipal compent amb efectes 1.09.2011.
2. En relació amb l’esmentat encàrrec, l’Àrea d’Educació i Serveis Ciutat ha remès a aquest
Servei les propostes de modificació que es detallen tot seguit de forma succinta:
Núm. ÀREA
OGPP
EXTRACTE PROPOSTA
0.

1.

2.

el Es proposa amb caràcter general
l’increment de tarifes de les OF
vinculades amb el curs escolar, en
funció
de
l’IPC
de
Catalunya
corresponent al mes d’abril (2,4%),
sens perjudici de les propostes
específiques que corresponguin en
cada cas.
Àrea de Seguretat, Epígraf IV: pp per la Es
proposa
l’establiment
d’una
Convivencia
i utilització dels espais exempció del pp per la utilització dels
participació
dels centres cívics i de espais dels centres cívics i de l’Espai
Ciutadana
Betúlia
per
part
de
persones
l’Espai Betúlia
jurídiques
inscrites
al
Registre
municipal d’entitats o declarades
d’especial interès social i/o cultural
per a entitats sense ànim de lucre
Regidoria
Epígraf IX: pp per la Es proposa afegir a l’article 5.7 un
d’Educació, Esports i utilització
nou apartat 1.4 regulant les baixes
Joventut
temporals
dels
abonats
en
d’instal·lacions
determinats supòsits, la qual cosa
esportives municipals.
implica l’establiment d’una nova tarifa
equivalent al 10% de la quota
d’abonament que correspongui en
cada cas.

Àrea d’Hisenda
Recursos Interns

i PP vinculats
curs escolar

amb

- Es proposa en relació amb l’epígraf
1.2 quotes trimestrals de piscines
municipals, equiparar a les famílies
monoparentals
als
epígrafs
que
corresponguin de família nombrosa
- Es proposa en relació amb els preus
dels apartats dels cursets 1.6.4.13,
1.6.4.14, 1.6.4.15 i 1.6.4.16 incloure
als majors de 64 anys.
- Es proposa introduir aclariments en
els apartats 3.1 i 3.2 de l’annex
- Es proposa la inclusió de la Piscina
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del Centre i Pista Bada-rodes park en
l’apartat 10 de l’annex
- Es proposa la modificació de les
tarifes en funció de l’IPC de Catalunya
publicat al mes d’abril (2,4%)

3. Consten en l’expedient els informes tècnics i econòmics emesos per les diferents Àrees, i
OOAA, respecte a les propostes formulades.
4. D’acord amb les previsions de l’article 15 del vigent Reglament de Participació Ciutadana
s’ha convocat la sessió d’audiència pública preceptiva.
Fonaments de dret
1.Les modificacions proposades són expressió de la manifestació de la potestat reglamentària
de les corporacions locals en matèria d’establiment o modificació de preus públics, de
conformitat amb allò previst, entre d’altres, per l’article 127 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març (TRLRHL) i s’ajusta a la regulació
que per aquesta matèria determinen els articles 41 i següents de la pròpia norma.
2. Quant a la proposta d’aprovació dels preus públics de referència, s’ajusten en tots els casos
a les previsions dels articles 41 i següents de la Llei d’hisendes locals esmentada, i hi consta,
quan correspon, el pertinent informe tècnic-econòmic, conforme al que preveuen els articles 44
i 47 del TRLRHL esmentat.
D’acord amb les Sentències núm. 1286/2009 de 18 de desembre i 97/2010, de 4 de febrer, del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala Contenciós administratiu, Secció 1a), quan
l’origen de les modificacions de les tarifes que es proposin, es limiti a l’actualització d’aquestes
conforme a l’evolució de l’índex de preus al consum oficialment publicat, no es necessària
l’elaboració de l’informe tècnic-econòmic previst a l’article 47.2 del TRLRHL, sens perjudici de
la necessitat de la seva emissió en els supòsits de creació de noves taxes o preus públics o
quan la modificació proposada vagi més enllà de l’actualització de tarifes referenciada
inicialment.
En aquest cas, la Gerència d’Àrea ha formulat una proposta d’actualització de tarifes, d’acord
amb l’IPC de Catalunya publicat al mes d’abril de 2012 (2,4%), últim publicat a la data d’emissió
d’aquesta proposta, d’aplicació a totes les propostes que siguin tramitades.
3. El TRLRHL defineix en l’article 41 que els ens locals podran establir preus públics per la
prestació de serveis o la realització d’activitats competència de l’ens local que no siguin de
recepció obligatòria d’acord amb el que prescriu l’article 20 del mateix text legal.
4. En relació amb les propostes formulades que figuren en el punt 2on dels antecedents, a
tenor de la legislació de caràcter general indicada i de la que detalladament s’indica en cada
cas, poden formular-se, en conseqüència, les següents consideracions i propostes d’actuació
individualitzades:
Núm.

Interessat

a.

Àrea d’Hisenda
Recursos Interns

OGPP
i OGPP
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JURÍDICA
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la
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b.

c.

Àrea de Seguretat,
Convivencia
i
participació
Ciutadana

la
Epígraf IV: pp per la Àmbit discrecional de
utilització dels espais potestat reglamentària de les
dels centres cívics i entitats locals
de l’Espai Betúlia
A les propostes s’hi adjunta
informe tècnico-econòmic.

Formular proposta de
resolució
al
Ple,
d’acord
amb
la
proposta del Servei
gestor.

Quan a la cobertura de la
diferència entre el cost dels
serveis i l’import dels preus
públics proposats, els informes
tècnics de l’àrea proponent,
indiquen
que
l’assumirà
l’Ajuntament a càrrec de les
corresponents partides fixades
en els pressupostos municipals.
Regidoria
la Formular proposta de
Epígraf IX: pp per la Àmbit discrecional de
d’Educació, Esports utilització
potestat reglamentària de les resolució
al
Ple,
i Joventut
entitats locals.
d’acord en part amb la
d’instal·lacions
proposta del Servei
esportives municipals.
gestor.

5. D’acord amb el que estableix l’article 44.2 del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així
ho aconsellin, l’entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l’article 44.1. En
aquests casos haurien de consignar-se en els pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes
per a la cobertura de la diferència resultant si l’hagués.
6. El procediment d’aprovació de la modificació proposada de la vigent Ordenança general
reguladora dels preus públics, serà l’establert a l’article 49 i 70.2 de la LRBRL esmentada.
7. L’òrgan competent per adoptar acords de modificació de l’Ordenança general reguladora de
preus públics, 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).
8. 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.
9. 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.
10. 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 Bulletí Oficial de la Provincia, en el bulletí 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 Bulletí Oficial de la Provincia en que
s’hagi publicat íntegrament el text de la modificació definitivament aprovada.
11. 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.
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12. 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 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 el que preveuen els preceptes indicats.
13. 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.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
regidor d’Hisenda i Recursos Interns per tal que, amb l’informe previ de l’interventor general
municipal, inclogui a l’ordre del dia de l’Ajuntament Ple per a la seva ulterior resolució, si escau,
la següent proposta:
PRIMER. APROVAR provisionalment les modificacions de text i tarifes de preus públics fixats
per la utilització d’instal·lacions esportives (annex XI), així com de les diverses prestacions del
servei municipal d’escoles bressol (annex XI), i dels preus públics per la utilització dels espais
dels centres cívics i de l’Espai Betúlia ( annex IV) de la vigent Ordenança de preus públics
d’aquest municipi per la seva entrada en vigor a partir de l’1 de setembre de 2011, adequantlos d’acord amb la variació de la taxa interanual de l’IPC general de Catalunya en el mes d’abril
(2,4%), en el sentit següent.
(...)
IV. Preu públic per la utilització dels espais dels centres cívics i de l’Espai Betúlia
On diu:
1.1

EUR/hora
Utilització d’un espai per part de persones físiques o jurídiques per a 17,85
activitats no lucratives i d’especial interès social i/o cultural

1.2

Utilització d’un espai per persones físiques o jurídiques per a activitats 35,68
lucratives o sense interès social i/o cultural
1.3
Obertura amb personal municipal (Ordenances d’equipaments
socioculturals) fora de l’horari establert
Hora extra normal
12,74
Hora extra festiva/nocturna
24,71
L’autorització per a la utilització d’aquest espais caldrà ser sol·licitada amb 10 dies hàbils
d’antel·lació al de la realització de l’acte, restarà condicionada a la compatibilitat de l’ús
sol·licitat amb la resta d’activitats que es desenvolupin als equipaments de referència i, també,
a la disponibilitat del personal municipal que hagi de fer el control i seguiment de l’ús dels
espais.
En tot cas, per a les entitats contemplades a l’epígraf 1.1, caldrà acreditar que l’activitat és no
lucrativa i d’especial interès social i/o cultural. No obstant això, es presumirà acreditada
aquesta condició per a aquelles persones jurídiques inscrites al Registre Municipal d’Entitats.
Ha de dir:
1.1

EUR/hora
Utilització d’un espai per part de persones jurídiques inscrites al Exempt
Registre municipal d’entitats o declarades d’especial interès social i/o
cultural per a entitats sense ànim de lucre
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1.2

Utilització d’un espai per part de persones físiques o jurídiques per a 17,85
entitats sense ànim de lucre

1.3

Utilització d’un espai per persones físiques o jurídiques per entitats amb 35,68
ànim de lucre
1.4
Obertura amb personal municipal (Ordenances d’equipaments
socioculturals) fora de l’horari establert. D’aplicació en els apartats 1.1,
1.2 i 1.3)
Hora extra normal
12,74
Hora extra festiva/nocturna
24,71
L’autorització per a la utilització d’aquest espais caldrà ser sol·licitada amb 10 dies hàbils
d’antel·lació al de la realització de l’acte, restarà condicionada a la compatibilitat de l’ús
sol·licitat amb la resta d’activitats que es desenvolupin als equipaments de referència i, també,
a la disponibilitat del personal municipal que hagi de fer el control i seguiment de l’ús dels
espais.
En tot cas, per a les entitats contemplades a l’epígraf 1.1, caldrà acreditar que l’entitat és sense
ànim de lucre i d’especial interès social i/o cultural. No obstant això, es presumirà acreditada
aquesta condició per a aquelles persones jurídiques inscrites al Registre Municipal d’Entitats.
(...)
IX. Preu públic per a la utilització d’instal·lacions esportives municipals
On diu:
1. Piscines municipals
2. Complex Esportiu Sistrells
3. Pistes d'Atletisme
4. Gimnasos municipals
5. Sala de fitness
6. Esquaix
7. Poliesportiu La Plana
8. Poliesportius Llefià, Casagemes, Països Catalans i Montigalà (transversal)
9. Poliesportius Llefià, Casagemes, Països Catalans i Montigalà (central)
10. Actes esportius i actes no esportius a poliesportius Llefià, La Plana, Casagemes,
Bufalà, Montigalà, pistes poliesportives descobertes, Instal·lació Esportiva Joaquim Blume,
Pistes d’Atletisme i Camps de Futbol de sauló i de gespa
11. Pavelló Països Catalans. Actes esportius i actes no esportius
12. Poliesportiu Bufalà i Instal·lació Esportiva Joaquim Blume
13. Poliesportius descoberts
14. Camps de futbol per a entrenaments
15. Camps de futbol per a competicions
16. Complex Esportiu Llefià
17. Altres serveis
1. Piscines municipals
1.1. Inscripció per abonament
1.1.1 Adults: A partir de 15 anys
62,00
1.1.2 Menors: De 10 a 14 anys
48,37
1.1.3 Jubilats/Pensionistes
31,58
1.1.4 Família nombrosa: Adults i menors
9,21/membre
1.2 Quotes trimestrals
1.2.1 Abonament general (franja de dues hores diàries)
1.2.1.1 Adults: A partir de 15 anys
52,58
1.2.1.2 Menors: De 10 a 14 anys
32,47
1.2.1.3 Jubilats/Pensionistes
23,60
1.2.1.4 Família nombrosa
1.2.1.4.1 Adults
41,97
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1.2.1.4.2 Menors
24,23
1.2.2 Abonaments de cap de setmana
1.2.2.1 Adults: A partir de 15 anys
30,09
1.2.2.2 Menors: De 10 a 14 anys
21,54
1.2.2.3 Jubilats/Pensionistes
13,47
1.2.2.4 Família nombrosa
1.2.2.4.1 Adults
23,91
1.2.2.4.2 Menors
16,21
1.2.3 Abonaments (dues franges horàries de dues hores)
1.2.3.1 Adults: A partir de 15 anys
78,86
1.2.3.2 Menors: De 10 a 14 anys
46,55
1.2.3.3 Jubilats/Pensionistes
35,26
1.2.3.4 Família nombrosa
1.2.3.4.1 Adults
63,02
1.2.3.4.2 Menors
34,89
1.3 Clubs de natació de la ciutat
1.3.1 Fins a 15 anys (quota trimestral)
10,98 /esportista
1.3.2 Majors de 15 anys (quota trimestral)
22,01 /esportista/carrer
1.3.3 Entrenaments especials d’entitats de la ciutat
7,29
/hora
1.3.4 Competicions i festivals de natació (a partir de la quarta jornada)67,94 /hora
1.3.5 Competicions de waterpolo (a partir de la cinquena jornada)
74,90/partit
1.4 Tramitació del duplicat del carnet
4,12/unitat
1.5 Accés puntual a piscines municipals
1.5.1 Adults
4,49/sessió
1.5.2 Menors de 14 anys
2,74/sessió
1.6 Cursets
1.6.1 Curset curs escolar (una sessió setmanal)
1.6.1.1 Curset per a Infantils 1r. Cicle
(nadons) de 6 a 36 mesos
100,87 /curs/alumne
1.6.1.2 Curset per a Educació Infantil
2n. cicle de 3 a 5 anys
99,13 /curs/alumne
1.6.1.3 Curset per a Educació Primària de 6 a 12 anys
68,36 /curs/alumne
1.6.1.4 Curset per a E. Secundaria Obligatòria
de 13 a 16 anys
66,61 /curs/alumne
1.6.1.5 Curset per a gent gran a partir de 65 anys
48,36 /curs/alumne
1.6.1.6 Curset per a educació especial
65,40 /curs/alumne
1.6.2 Curset curs escolar una sessió/set. amb monitors propis
1.6.2.1 Primària, Secundària i Postobligatòria
5,07
/alumne/mes
1.6.3 Curset Prematernal (CAD)
1.6.3.1 Prematernal (dos dies/setm)
14,30 /mes
1.6.3.2 Prematernal (un dia/setm)
8,578,87
/mes
1.6.4 Curset Intensiu natació o activitat física dirigida dins l’aigua(1 mes)
1.6.4.1 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos (cinc dies/set.)
69,14 /mes
1.6.4.2 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos (tres dies/setm) 44,02 /mes
1.6.4.3 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos (dos dies/set.)
30,04 /mes
1.6.4.4 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos (un dia/setm)
15,15 /mes
1.6.4.5 Educació Infantil 2n. cicle de 3 a 5 anys (cinc dies/setm)
69,15 /mes
1.6.4.6 Educació Infantil 2n. cicle de 3 a 5 anys (tres dies/setm)
42,28 /mes
1.6.4.7 Educació Infantil 2n cicle de 3 a 5 anys (dos dies/setm)
28,18 /mes
1.6.4.8 Educació Infantil 2n. cicle de 3 a 5 anys (un dia/setm)
13,99 /mes
1.6.4.9 E. Primària de 6 a 12 anys (cinc dies/setm)
50,30 /mes
1.6.4.10 E. Primària de 6 a 12 anys (tres dies/setm)
29,71 /mes
1.6.4.11 E. Primària de 6 a 12 anys (dos dies/setm)
20,16 /mes
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1.6.4.12 E. Primària de 6 a 12 anys (un dia/setm)
10,13 /mes
1.6.4.13 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys (cinc dies/set.)
48,51 /mes
1.6.4.14 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys (tres dies/set.)
27,87 /mes
1.6.4.15 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys (dos dies/set.)
18,37 /mes
1.6.4.16 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys (un dia/setm)
9,50
/mes
1.6.4.17 Joves de 17 a 29 anys (cinc dies/setm)
68,36 /mes
1.6.4.18 Joves de 17 a 29 anys (tres dies/setm)
45,34 /mes
1.6.4.19 Joves de 17 a 29 anys (dos dies/setm)
31,62 /mes
1.6.4.20 Joves de 17 a 29 anys (un dia/setm)
16,74 /mes
1.6.4.21 Adults de 30 a 64 anys (cinc dies/setm)
73,47 /mes
1.6.4.22 Adults de 30 a 64 anys (tres dies/setm)
48,41 /mes
1.6.4.23 Adults de 30 a 64 anys (dos dies/setm)
33,63 /mes
1.6.4.24 Adults de 30 a 64 anys (un dia/setm)
17,26 /mes
1.6.5 Cursets intensius natació per entitats
3,80
/ses./alumne
2. Complex Esportiu Sistrells (Abonaments al Complex Esportiu)
2.1 Inscripció
45,41
2.2 Quotes mensuals
2.2.1 Adults de 17 a 64 anys
2.2.1.1 Tots els dies
34,94 /mes
2.2.1.2 Laborables matí (7-15 h)
31,00 /mes
2.2.1.3 Caps de setmana
27,96 /mes
2.2.2. Infantil de 6 a 10 anys
2.2.2.1 Tots els dies
27,96 /mes
2.2.2.2 Caps de setmana
19,36 /mes
2.2.3. Júnior d'11 a 16 anys
2.2.3.1 Tots els dies
31,36 /mes
2.2.3.2 Caps de setmana
23,69 /mes
2.2.4 Gent Gran (65 anys o més)
2.2.4.1. Tots els dies
27,96 /mes
2.2.5 Unitat familiar (1)
72,67 /mes
(1) S’entén per unitat familiar els membres de la mateixa família (pares i fills) que
visquin a la mateixa residència fins a la majoria d’edat dels fills.
2.3 Altres serveis
2.3.1 Tramitació duplicat de carnet de banda magnètica
5,76
/unitat
2.3.2 Preu d’accés puntual
2.3.2.1 Adults (a tots els serveis esportius)
6,88
/sessió
2.3.2.2 Infantils (només piscina)
3,17
/sessió
2.3.3 Lloguer armariet
5,18
/mes
2.3.4 Despeses administratives 1a inscripció a un curset
6,02
2.3.5 Modificació de modalitat d’abonament
2,45
2.3.6 Sessió (1 hora) d’activitats aquàtiques amb monitor personal
27,26 /sessió
2.3.7 Sessió (1 hora) monitor personal de sala
34,09 /sessió
2.3.8 Sessions de fisioteràpia per grups (2 dies setmana)
36,38 /mes
2.3.9 Sessions de fisioteràpia per grups (3 dies setmana)
54,52 /mes
2.3.10 Classes dirigides especials (balls de saló, dansa del ventre, arts marcials,
pilates o similars)
36,38 /mes
3. Pistes d’atletisme
3.1 Centres escolars (per cada grup de 30 alumnes o fracció)
3.1.1 Amb un monitor de suport (horari escolar)
3.1.1.1 Un dia setmana/una hora/curs escolar 24,72 /curs
3.1.1.2 Dos dies setmana/una hora/curs escolar 43,25 /curs
3.1.1.3 Accés puntual (1 dia)
20,70 /hora
3.1.2 Amb monitors propis
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3.1.2.1 Un dia setmana/una hora/curs escolar 19,77
3.1.2.2 Dos dies setmana/una hora/curs escolar 34,59
3.1.2.3 Accés puntual (1 dia)
16,56

/curs
/curs
/hora

3.2 Clubs federats
3.2.1 Fins a categoria cadet
4,12
/atleta/temp
3.2.2 Des de juvenil fins a sènior (màxim 30 anys)
9,87
/atleta/temp
3.2.3 Categoria superior (majors de 30 anys)
7,60
/atleta/mes
3.3 Manteniment
3.3.1 Esportista (en general)
3.3.1.1 Normal
10,40 /atleta/mes
3.3.1.2 Amb utilització sala fitness
29,24 /atleta/mes
3.3.2 Jubilat o pensionista
3.3.2.1 Normal
5,23
/atleta/mes
3.3.2.2 Amb utilització sala fitness
23,86 /atleta/mes
3.4 Competicions
3.4.1 Competicions, clubs de la ciutat, a partir de la quarta competició dins de la
mateixa temporada
3.4.1.1 Mig programa (2-3 hores)
108,31
3.4.1.2 Programa complet (4-5 hores)
231,20
3.4.2 Festivals escolars de la ciutat o de fora o competicions de clubs d’altres ciutats
3.4.2.1 Mig programa (2-3 hores)
160,47
3.4.2.2 Programa complet (4-5 hores)
331,97
3.5 Passi d’entrenament, una sessió
3,85
/sessió
3.6 Esports d’equip
3.6.1 Entrenaments
3.6.1.1 Fins a juvenil
10,61 /hora
3.6.1.2 Sènior
15,51 /hora
3.6.2 Partits
3.6.2.1 Fins a juvenil
55,58 /partit
3.6.2.2 Sènior
66,66 /partit
4 Gimnasos municipals
4.1 Usuaris individuals
4.1.1 Condicionament físic per a adults (de 15 a 65 anys):
4.1.1.1 Tres hores setmanals
4.1.1.1.1 Inscripcions
33,20
4.1.1.1.2 Quota normal
61,33/trimestre
4.1.1.1.3 Quota jubilats/pensionistes.
26,02 /trimestre
4.1.1.2 Dues hores setmanals
4.1.1.2.1 Inscripcions
33,20
4.1.1.2.2 Quota normal
40,70 /trimestre
4.1.1.2.3 Quota jubilats/pensionistes
17,21 /trimestre
4.1.1.3 Una hora setmanal
4.1.1.3.1 Inscripcions
33,20
4.1.1.3.2 Quota normal
25,88 /trimestre
4.1.1.3.3 Quota jubilats/pensionistes
8,60
/trimestre
4.1.2 Escoles d’iniciació (de 3 a 12 anys), curs escolar
4.1.2.1 Quota tres hores setmanals
26,60 /trimestre
4.1.2.2 Quota dues hores setmanals
18,15 /trimestre
4.2 Tramitació del duplicat del carnet
4,12
/unitat
4.3 Grups
4.3.1 Escoles en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o fracció) 8,45
/hora
4.3.2 Lloguer del gimnàs a clubs, entitats, etc.
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4.3.2.1 Entitats sense ànim de lucre amb monitor propi
16,63 /hora
4.3.2.2 Entitats amb ànim de lucre amb monitor propi
19,21 /hora
4.4 Programa Gimsuau - PAFES
4.4.1 Inscripcions
33,20
4.4.2 Dos dies per setmana
31,05 /trimestre
4.5 Combinat d’activitats dirigides + fitness
4.5.1 Inscripcions
33,20
4.5.2 Tardes (de dl. a dv.)
77,63 /trimestre
4.5.3 Qualsevol horari (de dl. a dv.)
81,77 /trimestre
5. Sales de fitness municipals
5.1 Inscripcions
33,20
5.2 Quota trimestral matí o tarda de dilluns a divendres
66,56 /trimestre
5.3 Quota trimestral abonats amb dues franges de dilluns a divendres
matí i tarda
83,14 /trimestre
6. Esquaix (Poliesportiu Casagemes )
6.1 Lloguer de pista
13,00 /hora
7. Poliesportiu La Plana
7.1 Entrenaments
7.1.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
8,92
/hora
7.1.2 Adults
13,78 /hora
7.2 Partits
7.2.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
17,69 /hora
7.2.2 Adults
27,45 /hora
7.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar
7.3.1 Fins a juvenil
39,27 /hora
7.3.2 Adults
60,91 /hora
7.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o fracció)
8,92
/hora
7.5 Lloguer per a campus poliesportiu
14,57 /hora
8. Poliesportius Llefià, Casagemes, Països Catalans i Montigalà (pista transversal)
8.1 Entrenaments
8.1.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
6,54
/hora
8.1.2 Adults
10,30 /hora
8.2 Partits
8.2.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
13,20 /hora
8.2.2 Adults
20,53 /hora
8.3 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o fracció)
6,54
/hora
8.4 Lloguer per a campus poliesportiu
14,72 /hora
9. Poliesportius Llefià, Casagemes, Països Catalans i Montigalà (Pista central)
9.1 Entrenaments
9.1.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
9,87
/hora
9.1.2 Adults
15,41 /hora
9.2 Partits
9.2.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
19,80 /hora
9.2.2 Adults
30,72 /hora
9.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar
9.3.1 Fins a juvenils/júniors
43,76 /hora
9.3.2 Adults
67,89 /hora
9.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o fracció)
9,87
/hora
9.5 Lloguer per a campus poliesportiu
22,22 /hora
10. Actes esportius i actes no esportius a poliesportius Llefià, La Plana, Casagemes, Bufalà,
Montigalà, pistes poliesportives descobertes, Instal·lació Esportiva Joaquim Blume, Pistes
d'Atletisme i camps de futbol de sauló i de gespa
10.1 Actes esportius
75,43 /hora
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10.2 Actes no esportius
10.3 Llum artificial (entre les 19h i les 8h)
10.4 Servei de consergeria fora de l’horari habitual de la instal·lació
10.4.1 Horari normal
10.4.2 Horari festiu o nocturn
11. Pavelló Països Catalans. Actes esportius i actes no esportius
11.1 Actes esportius
11.2 Actes no esportius
11.3 Llum artificial (entre les 19h i les 8h)
11.4 Servei de consergeria fora de l’horari habitual de la instal·lació
11.4.1 Horari normal
11.4.2 Horari festiu o nocturn
12. Poliesportiu Bufalà i Instal·lació Esportiva Joaquim Blume
12.1 Entrenaments
12.1.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
12.1.2 Adults
12.2 Partits
12.2.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
12.2.2 Adults
12.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar
12.3.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
12.3.2 Adults
12.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o fracció)
12.5 Lloguer per a campus poliesportiu
13. Poliesportius descoberts
13.1 Pista central
13.1.1 Entrenaments
13.1.1.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
13.1.1.2 Adults
13.1.2 Partits
13.1.2.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
13.1.2.2 Adults
13.1.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar
13.1.3.1 Fins a juvenil (inclòs)
13.1.3.2 Adults
13.1.4 Educació física en horari lectiu
(per cada grup de 30 alumnes o fracció)
13.1.5 Lloguer per a campus poliesportiu
13.2 Pista transversal
13.2.1 Entrenaments
13.2.1.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
13.2.1.2 Adults
13.2.2 Partits (una hora)
13.2.2.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
13.2.2.2 Adults
14. Camps de futbol per a entrenaments
14.1 Camps de sauló
14.1.1 Sèniors, 1/2 camp
14.1.2 Juvenils, 1/2 camp
14.1.3 Fins a Cadets (inclòs)
14.1.3.1 1/2 camp
14.1.3.2 1/4 camp
14.1.4 Ed. física en horari lectiu
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133,12 /hora
23,02 /hora
12,72
25,43

/hora
/hora

75,43 /hora
261,61 /hora
23,02 /hora
12,72
25,43

/hora
/hora

6,28
9,71

/hora
/hora

12,56
19,48

/hora
/hora

27,60
42,96
6,28
12,99

/hora
/hora
/hora
/hora

5,23
8,19

/hora
/hora

10,56
16,42

/hora
/hora

23,19
36,20

/hora
/hora

5,23
11,29

/hora
/hora

3,49
5,55

/hora
/hora

7,07
11,03

/hora
/hora

7,07
5,23

/hora
/hora

2,64
1,55

/hora
/hora
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(per grup de 30 alumnes o fracció) 1/2 camp
14.1.5 Lloguer per a campus poliesportiu, 1/2 camp
14.2 Camps de gespa artificial
14.2.1 Sèniors, 1/2 camp
14.2.2 Juvenils, 1/2 camp
14.2.3 Fins a Cadets (inclòs)
14.2.3.1 1/2 camp
14.2.3.2 1/4 camp
14.1.4 Ed. física en horari lectiu
(per grup de 30 alumnes o fracció) 1/2 camp
14.2.5 Lloguer per a campus poliesportiu
14.2.5.1 Entitats sense ànim de lucre, 1/2 camp
14.2.5.2 Entitats amb ànim de lucre, 1/2 camp
14.3. Camps de Futbol 7 (gespa artificial)
14.2.1 Sèniors
14.2.2 Juvenils
14.2.3 Fins a Cadets (inclòs)
14.2.3.1 Tot el camp
14.2.3.2 1/2 camp
15. Camps de futbol per a competicions
15.1 Camps de sauló (una hora)
15.1.1 Sèniors
15.1.2 Juvenils
15.1.3 Fins a Cadets (inclòs)
15.1.3.1 Tot el camp
15.1.3.2 1/2 camp
15.1.4 Torneig esportiu o festival en edat escolar
15.1.4.1 Sèniors
15.1.4.2 Juvenils
15.1.4.3 Fins a Cadets (inclòs)
15.1.4.3.1 Tot el camp
15.1.4.3.2 1/2 camp
15.2 Camps de gespa artificial (una hora)
15.2.1 Sèniors
15.2.2 Juvenils
15.2.3 Fins a Cadets (inclòs)
15.2.3.1 Tot el camp
15.2.3.2 1/2 camp
15.2.4 Torneig esportiu o festival en edat escolar
15.2.4.1 Sèniors
15.2.4.2 Juvenils
15.2.4.3 Fins a Cadets (inclòs)
15.2.4.3.1 Tot el camp
15.2.4.3.2 1/2 camp
15.3. Camps de Futbol 7 (gespa artificial)
15.3.1 Sèniors
15.3.2 Juvenils
15.3.3 Fins a Cadets (inclòs)
15.3.4 Torneig esportiu o festival en edat escolar
15.3.4.1 Sèniors
15.3.4.2 Juvenils
15.3.4.3 Fins a Cadets (inclòs)
16. Complex Esportiu Llefià
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4,12
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7,07
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/hora
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15,58
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9,83
7,32

/hora
/hora

3,61
2,14

/hora
/hora

27,13
19,58

/hora
/hora

8,12
4,66

/hora
/hora

59,68
43,08

/hora
/hora

17,87
10,25

/hora
/hora

36,53
26,50

/hora
/hora

10,98
6,29

/hora
/hora

80,35
58,29

/hora
/hora

24,16
13,85

/hora
/hora

25,88
18,77
7,77

/hora
/hora
/hora

56,93
41,31
17,10

/hora
/hora
/hora
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16.1 Obertura d’expedient
16.1.1 Adults
58,12 usuari
16.1.2 Nens
45,33 usuari
16.1.3 Pensionistes
29,02 usuari
16.2 Quotes mensuals
16.2.1 Tots els dies
42,06
16.2.2 Abonament matí de dl. a dg.(accés de 7-12 h)
34,41
16.2.3.Infantil menors de 16 anys
30,59
16.2.4 Gent Gran + tarja rosa de dl. a dg. (accés de 7-12 h)
30,59
16.2.5 General descompte empresa
37,86
16.3. Quotes bonificades mensuals (Sobre quotes existents)
16.3.1 Adult piscina de dl. a dv. (accés 7-18 h)
19,73
16.3.2 Gent gran (piscina antiga) TR (accés de dl. a dv. de 9 a 12 h) 9,87
16.3.3 Menors cap de setmana (accés exclusiu caps de setmana)
9,87
16.3.4 Adults cap de setmana
(accés dv. de 17 a 20 h i caps de setmana)
14,80
16.3.5 Família nombrosa adults
(accés dv. de 17 a 20 h i caps de setmana)
14,80
16.3.6 Infantil
(accés dv. de 17 a 20 h i caps de setmana)
14,80
Els abonats a la instal·lació gaudiran d’una bonificació del 50% en els cursets de natació,
cursets de terapèutica aquàtica i terrestre.
16.4 Entrada puntual
16.4.1 Fins a 15 anys
5,46
sessió
16.4.2 Més de 15 anys
9,39
sessió
16.5 Altres serveis
16.5.1 Cadenat
3,07
/unitat
16.5.2 Armariet gran (mensual)
3,77
/unitat
16.5.3 Armariet petita (mensual)
2,80
/unitat
16.5.4. Duplicat targeta
1,65
/unitat
16.5.5 Caixa seguretat (per sessió)
0,88
/unitat
16.5.6 Canvi quota
2,90
/unitat
16.5.7 Assegurança menors 6 anys puntual
2,24
/unitat
16.5.8 Assegurança menors 6 anys anual
9,92
/unitat
16.5.9 Polsera
3,94
/unitat
16.6 Entrenador personal (ATP)
16.6.1 ATP benvinguda
7,18
16.6.2 ATP Objectius
10,06
16.7 Entrenador personal
16.7.1 Sessió individual
35,46
16.7.2 Abonament 5 sessions individual
166,75
16.7.3 Abonament 10 sessions individual
316,25
16.7.4 Sessió 2 persones
55,58
16.7.5 Abonament 5 sessions 2 persones
262,58
16.7.6 Abonament 10 sessions 2 persones
497,38
17 Altres serveis
17.1 Campus poliesportiu
17.1.1 Campus poliesportiu matí (6-7 h/dia) dues setmanes de dl. a dv. 100,29
17.1.2 Campus poliesportiu matí (6-7 h/dia) tot el mes de dl. a dv.
190,03
17.1.3 Campus poliesportiu matí i tarda (10-12 h/dia) dinar inclòs
dues setmanes de dilluns a divendres
253,37
17.1.4 Campus poliesportiu matí i tarda (10-12 h/dia) dinar inclòs
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tot el mes de dilluns a divendres
17.2 Lloguer d’armariets
Ha de dir:

475,07
10,35/trimestre

1. Piscines municipals
2. Complex Esportiu Sistrells
3. Pistes d'Atletisme
4. Gimnasos municipals
5. Sala de fitness
6. Esquaix
7. Poliesportiu La Plana
8. Poliesportius Llefià, Casagemes, Països Catalans i Montigalà (transversal)
9. Poliesportius Llefià, Casagemes, Països Catalans i Montigalà (central)
10. Actes esportius i actes no esportius a poliesportius Llefià, La Plana, Casagemes,
Bufalà, Montigalà, pistes poliesportives descobertes, Instal·lació Esportiva Joaquim Blume,
Pistes d’Atletisme i Camps de Futbol de sauló i de gespa
11. Pavelló Països Catalans. Actes esportius i actes no esportius
12. Poliesportiu Bufalà i Instal·lació Esportiva Joaquim Blume
13. Poliesportius descoberts
14. Camps de futbol per a entrenaments
15. Camps de futbol per a competicions
16. Complex Esportiu Llefià
17. Altres serveis
1. Piscines municipals
1.1. Inscripció per abonament
1.1.1 Adults: A partir de 15 anys
63,48
1.1.2 Menors: De 10 a 14 anys
49,53
1.1.3 Jubilats/Pensionistes
32,34
1.1.4 Família nombrosa: Adults i menors
9,43/membre
1.2 Quotes trimestrals
1.2.1 Abonament general (franja de dues hores diàries)
1.2.1.1 Adults: A partir de 15 anys
53,84
1.2.1.2 Menors: De 10 a 14 anys
33,25
1.2.1.3 Jubilats/Pensionistes
24,16
1.2.1.4 Família nombrosa
1.2.1.4.1 Adults
42,98
1.2.1.4.2 Menors
24,81
1.2.2 Abonaments de cap de setmana
1.2.2.1 Adults: A partir de 15 anys
30,81
1.2.2.2 Menors: De 10 a 14 anys
22,06
1.2.2.3 Jubilats/Pensionistes
13,79
1.2.2.4 Família nombrosa
1.2.2.4.1 Adults
24,48
1.2.2.4.2 Menors
16,60
1.2.3 Abonaments (dues franges horàries de dues hores)
1.2.3.1 Adults: A partir de 15 anys
80,75
1.2.3.2 Menors: De 10 a 14 anys
47,67
1.2.3.3 Jubilats/Pensionistes
36,11
1.2.3.4 Família nombrosa
1.2.3.4.1 Adults
64,53
1.2.3.4.2 Menors
35,73
1.3 Clubs de natació de la ciutat
1.3.1 Fins a 15 anys (quota trimestral)
11,24 /esportista
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1.3.2 Majors de 15 anys (quota trimestral)
22,54 /esportista/carrer
1.3.3 Entrenaments especials d’entitats de la ciutat
7,46
/hora
1.3.4 Competicions i festivals de natació (a partir de la quarta jornada)69,57 /hora
1.3.5 Competicions de waterpolo (a partir de la cinquena jornada)
76,70/partit
1.4 Tramitació del duplicat del carnet
4,22/unitat
1.5 Accés puntual a piscines municipals
1.5.1 Adults
4,60/sessió
1.5.2 Menors de 14 anys
2,81/sessió
1.6 Cursets
1.6.1 Curset curs escolar (una sessió setmanal)
1.6.1.1 Curset per a Infantils 1r. Cicle
(nadons) de 6 a 36 mesos
103,29 /curs/alumne
1.6.1.2 Curset per a Educació Infantil
2n. cicle de 3 a 5 anys
101,51 /curs/alumne
1.6.1.3 Curset per a Educació Primària de 6 a 12 anys
70,00 /curs/alumne
1.6.1.4 Curset per a E. Secundaria Obligatòria
de 13 a 16 anys
68,21 /curs/alumne
1.6.1.5 Curset per a gent gran a partir de 65 anys
49,52 /curs/alumne
1.6.1.6 Curset per a educació especial
66,97 /curs/alumne
1.6.2 Curset curs escolar una sessió/set. amb monitors propis
1.6.2.1 Primària, Secundària i Postobligatòria
5,19
/alumne/mes
1.6.3 Curset Prematernal (CAD)
1.6.3.1 Prematernal (dos dies/setm)
14,65 /mes
1.6.3.2 Prematernal (un dia/setm)
9,08
/mes
1.6.4 Curset Intensiu natació o activitat física dirigida dins l’aigua(1 mes)
1.6.4.1 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos (cinc dies/set.)
70,80 /mes
1.6.4.2 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos (tres dies/setm) 45,07 /mes
1.6.4.3 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos (dos dies/set.)
30,76 /mes
1.6.4.4 Infantils 1r. Cicle (nadons) de 6 a 36 mesos (un dia/setm)
15,52 /mes
1.6.4.5 Educació Infantil 2n. cicle de 3 a 5 anys (cinc dies/setm)
70,81 /mes
1.6.4.6 Educació Infantil 2n. cicle de 3 a 5 anys (tres dies/setm)
43,29 /mes
1.6.4.7 Educació Infantil 2n cicle de 3 a 5 anys (dos dies/setm)
28,86 /mes
1.6.4.8 Educació Infantil 2n. cicle de 3 a 5 anys (un dia/setm)
14,33 /mes
1.6.4.9 E. Primària de 6 a 12 anys (cinc dies/setm)
51,51 /mes
1.6.4.10 E. Primària de 6 a 12 anys (tres dies/setm)
30,43 /mes
1.6.4.11 E. Primària de 6 a 12 anys (dos dies/setm)
20,65 /mes
1.6.4.12 E. Primària de 6 a 12 anys (un dia/setm)
10,38 /mes
1.6.4.13 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys (cinc dies/set.)
49,67 /mes
1.6.4.14 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys (tres dies/set.)
28,54 /mes
1.6.4.15 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys (dos dies/set.)
18,81 /mes
1.6.4.16 E. Secundaria Obligatòria de 13 a 16 anys (un dia/setm)
9,73
/mes
1.6.4.17 Joves de 17 a 29 anys (cinc dies/setm)
70,00 /mes
1.6.4.18 Joves de 17 a 29 anys (tres dies/setm)
46,43 /mes
1.6.4.19 Joves de 17 a 29 anys (dos dies/setm)
32,38 /mes
1.6.4.20 Joves de 17 a 29 anys (un dia/setm)
17,14 /mes
1.6.4.21 Adults de 30 a 64 anys (cinc dies/setm)
75,24 /mes
1.6.4.22 Adults de 30 a 64 anys (tres dies/setm)
49,57 /mes
1.6.4.23 Adults de 30 a 64 anys (dos dies/setm)
34,43 /mes
1.6.4.24 Adults de 30 a 64 anys (un dia/setm)
17,68 /mes
1.6.5 Cursets intensius natació per entitats
3,89
/ses./alumne
2. Complex Esportiu Sistrells (Abonaments al Complex Esportiu)
2.1 Inscripció
46,50
2.2 Quotes mensuals
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2.2.1 Adults de 17 a 64 anys
2.2.1.1 Tots els dies
35,78 /mes
2.2.1.2 Laborables matí (7-15 h)
31,74 /mes
2.2.1.3 Caps de setmana
28,63 /mes
2.2.2. Infantil de 6 a 10 anys
2.2.2.1 Tots els dies
28,63 /mes
2.2.2.2 Caps de setmana
19,83 /mes
2.2.3. Júnior d'11 a 16 anys
2.2.3.1 Tots els dies
32,11 /mes
2.2.3.2 Caps de setmana
24,26 /mes
2.2.4 Gent Gran (65 anys o més)
2.2.4.1. Tots els dies
28,63 /mes
2.2.5 Unitat familiar (1)
74,41 /mes
(1) S’entén per unitat familiar els membres de la mateixa família (pares i fills) que
visquin a la mateixa residència fins a la majoria d’edat dels fills.
2.3 Altres serveis
2.3.1 Tramitació duplicat de carnet de banda magnètica
5,90
/unitat
2.3.2 Preu d’accés puntual
2.3.2.1 Adults (a tots els serveis esportius)
7,05
/sessió
2.3.2.2 Infantils (només piscina)
3,24
/sessió
2.3.3 Lloguer armariet
5,30
/mes
2.3.4 Despeses administratives 1a inscripció a un curset
6,17
2.3.5 Modificació de modalitat d’abonament
2,51
2.3.6 Sessió (1 hora) d’activitats aquàtiques amb monitor personal
27,92 /sessió
2.3.7 Sessió (1 hora) monitor personal de sala
34,91 /sessió
2.3.8 Sessions de fisioteràpia per grups (2 dies setmana)
37,25 /mes
2.3.9 Sessions de fisioteràpia per grups (3 dies setmana)
55,83 /mes
2.3.10 Classes dirigides especials (balls de saló, dansa del ventre, arts marcials,
pilates o similars)
37,25 /mes
3. Pistes d’atletisme
3.1 Centres escolars
3.1.1 Amb un monitor de suport (horari escolar)
3.1.1.1 Un dia setmana/una hora/curs escolar
( per cada grup de 30 alumnes o fracció)
25,31 /curs
3.1.1.2 Dos dies setmana/una hora/curs escolar
( per cada grup de 30 alumnes o fracció)
44,29 /curs
3.1.1.3 Accés puntual (1 dia)
per cada grup de 60 alumnes o fracció
21,20 /hora
3.1.2 Amb monitors propis
3.1.2.1 Un dia setmana/una hora/curs escolar
( per cada grup de 30 alumnes o fracció)
20,24 /curs
3.1.2.2 Dos dies setmana/una hora/curs escolar
( per cada grup de 30 alumnes o fracció)
35,42 /curs
3.1.2.3 Accés puntual (1 dia)
per cada grup de 60 alumnes o fracció
16,96 /hora
3.2 Clubs federats (de dilluns a divendres)
3.2.1 Fins a categoria cadet
4,22
/atleta/temp
3.2.2 Des de juvenil fins a sènior (màxim 30 anys)
10,11 /atleta/temp
3.2.3 Categoria superior (majors de 30 anys)
7,78
/atleta/mes
3.3 Manteniment
3.3.1 Esportista (en general)
3.3.1.1 Normal
10,65 /atleta/mes
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3.3.1.2 Amb utilització sala fitness
29,94 /atleta/mes
3.3.2 Jubilat o pensionista
3.3.2.1 Normal
5,35
/atleta/mes
3.3.2.2 Amb utilització sala fitness
24,43 /atleta/mes
3.4 Competicions
3.4.1 Competicions, clubs de la ciutat, a partir de la quarta competició dins de la
mateixa temporada
3.4.1.1 Mig programa (2-3 hores)
110,91
3.4.1.2 Programa complet (4-5 hores)
236,75
3.4.2 Festivals escolars de la ciutat o de fora o competicions de clubs d’altres ciutats
3.4.2.1 Mig programa (2-3 hores)
164,32
3.4.2.2 Programa complet (4-5 hores)
339,93
3.5 Passi d’entrenament, una sessió
3,94
/sessió
3.6 Esports d’equip
3.6.1 Entrenaments
3.6.1.1 Fins a juvenil
10,86 /hora
3.6.1.2 Sènior
15,89 /hora
3.6.2 Partits
3.6.2.1 Fins a juvenil
56,91 /partit
3.6.2.2 Sènior
68,26 /partit
4 Gimnasos municipals
4.1 Usuaris individuals
4.1.1 Condicionament físic per a adults (de 15 a 65 anys):
4.1.1.1 Tres hores setmanals
4.1.1.1.1 Inscripcions
34,00
4.1.1.1.2 Quota normal
62,81/trimestre
4.1.1.1.3 Quota jubilats/pensionistes.
26,64 /trimestre
4.1.1.2 Dues hores setmanals
4.1.1.2.1 Inscripcions
34,00
4.1.1.2.2 Quota normal
41,67 /trimestre
4.1.1.2.3 Quota jubilats/pensionistes
17,63 /trimestre
4.1.1.3 Una hora setmanal
4.1.1.3.1 Inscripcions
34,00
4.1.1.3.2 Quota normal
26,50 /trimestre
4.1.1.3.3 Quota jubilats/pensionistes
8,81
/trimestre
4.1.2 Escoles d’iniciació (de 3 a 12 anys), curs escolar
4.1.2.1 Quota tres hores setmanals
27,24 /trimestre
4.1.2.2 Quota dues hores setmanals
18,59 /trimestre
4.2 Tramitació del duplicat del carnet
4,22
/unitat
4.3 Grups
4.3.1 Escoles en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o fracció) 8,65
/hora
4.3.2 Lloguer del gimnàs a clubs, entitats, etc.
4.3.2.1 Entitats sense ànim de lucre amb monitor propi
17,03 /hora
4.3.2.2 Entitats amb ànim de lucre amb monitor propi
19,67 /hora
4.4 Programa Gimsuau - PAFES
4.4.1 Inscripcions
34,00
4.4.2 Dos dies per setmana
31,80 /trimestre
4.5 Combinat d’activitats dirigides + fitness
4.5.1 Inscripcions
34,00
4.5.2 Tardes (de dl. a dv.)
79,49 /trimestre
4.5.3 Qualsevol horari (de dl. a dv.)
83,73 /trimestre
5. Sales de fitness municipals
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5.1 Inscripcions
34,00
5.2 Quota trimestral matí o tarda de dilluns a divendres
68,16 /trimestre
5.3 Quota trimestral abonats amb dues franges de dilluns a divendres
matí i tarda
85,14 /trimestre
6. Esquaix (Poliesportiu Casagemes )
6.1 Lloguer de pista
13,31 /hora
7. Poliesportiu La Plana
7.1 Entrenaments
7.1.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
9,14
/hora
7.1.2 Adults
14,11 /hora
7.2 Partits
7.2.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
18,11 /hora
7.2.2 Adults
28,11 /hora
7.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar
7.3.1 Fins a juvenil
40,21 /hora
7.3.2 Adults
62,37 /hora
7.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o fracció)
9,14
/hora
7.5 Lloguer per a campus poliesportiu
14,92 /hora
8. Poliesportius Llefià, Casagemes, Països Catalans i Montigalà (pista transversal)
8.1 Entrenaments
8.1.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
6,70
/hora
8.1.2 Adults
10,55 /hora
8.2 Partits
8.2.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
13,51 /hora
8.2.2 Adults
21,03 /hora
8.3 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o fracció)
6,70
/hora
8.4 Lloguer per a campus poliesportiu
15,07 /hora
9. Poliesportius Llefià, Casagemes, Països Catalans i Montigalà (Pista central)
9.1 Entrenaments
9.1.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
10,11 /hora
9.1.2 Adults
15,78 /hora
9.2 Partits
9.2.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
20,27 /hora
9.2.2 Adults
31,46 /hora
9.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar
9.3.1 Fins a juvenils/júniors
44,81 /hora
9.3.2 Adults
69,51 /hora
9.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o fracció)
10,11 /hora
9.5 Lloguer per a campus poliesportiu
22,75 /hora
10. Actes esportius i actes no esportius a poliesportius Llefià, La Plana, Casagemes, Bufalà,
Montigalà, pistes poliesportives descobertes, Instal·lació Esportiva Joaquim Blume, Pistes
d'Atletisme i camps de futbol de sauló i de gespa
10.1 Actes esportius
77,24 /hora
10.2 Actes no esportius
136,32 /hora
10.3 Llum artificial (entre les 19h i les 8h)
23,57 /hora
10.4 Servei de consergeria fora de l’horari habitual de la instal·lació
10.4.1 Horari normal
13,03 /hora
10.4.2 Horari festiu o nocturn
26,04 /hora
11. Pavelló Països Catalans. Actes esportius i actes no esportius
,11.1 Actes esportius
77,24 /hora
11.2 Actes no esportius
267,89 /hora
11.3 Llum artificial (entre les 19h i les 8h)
23,57 /hora
11.4 Servei de consergeria fora de l’horari habitual de la instal·lació
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11.4.1 Horari normal
11.4.2 Horari festiu o nocturn
12. Poliesportiu Bufalà i Instal·lació Esportiva Joaquim Blume
12.1 Entrenaments
12.1.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
12.1.2 Adults
12.2 Partits
12.2.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
12.2.2 Adults
12.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar
12.3.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
12.3.2 Adults
12.4 Educació física en horari lectiu (per cada grup de 30 alumnes o fracció)
12.5 Lloguer per a campus poliesportiu
13. Poliesportius descoberts
13.1 Pista central
13.1.1 Entrenaments
13.1.1.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
13.1.1.2 Adults
13.1.2 Partits
13.1.2.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
13.1.2.2 Adults
13.1.3 Torneig esportiu o festival en edat escolar
13.1.3.1 Fins a juvenil (inclòs)
13.1.3.2 Adults
13.1.4 Educació física en horari lectiu
(per cada grup de 30 alumnes o fracció)
13.1.5 Lloguer per a campus poliesportiu
13.2 Pista transversal
13.2.1 Entrenaments
13.2.1.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
13.2.1.2 Adults
13.2.2 Partits (una hora)
13.2.2.1 Fins a juvenils/júniors (inclòs)
13.2.2.2 Adults
14. Camps de futbol per a entrenaments
14.1 Camps de sauló
14.1.1 Sèniors, 1/2 camp
14.1.2 Juvenils, 1/2 camp
14.1.3 Fins a Cadets (inclòs)
14.1.3.1 1/2 camp
14.1.3.2 1/4 camp
14.1.4 Ed. física en horari lectiu
(per grup de 30 alumnes o fracció) 1/2 camp
14.1.5 Lloguer per a campus poliesportiu, 1/2 camp
14.2 Camps de gespa artificial
14.2.1 Sèniors, 1/2 camp
14.2.2 Juvenils, 1/2 camp
14.2.3 Fins a Cadets (inclòs)
14.2.3.1 1/2 camp
14.2.3.2 1/4 camp
14.1.4 Ed. física en horari lectiu
(per grup de 30 alumnes o fracció) 1/2 camp
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14.2.5 Lloguer per a campus poliesportiu
14.2.5.1 Entitats sense ànim de lucre, 1/2 camp
14.2.5.2 Entitats amb ànim de lucre, 1/2 camp
14.3. Camps de Futbol 7 (gespa artificial)
14.2.1 Sèniors
14.2.2 Juvenils
14.2.3 Fins a Cadets (inclòs)
14.2.3.1 Tot el camp
14.2.3.2 1/2 camp
15. Camps de futbol per a competicions
15.1 Camps de sauló (una hora)
15.1.1 Sèniors
15.1.2 Juvenils
15.1.3 Fins a Cadets (inclòs)
15.1.3.1 Tot el camp
15.1.3.2 1/2 camp
15.1.4 Torneig esportiu o festival en edat escolar
15.1.4.1 Sèniors
15.1.4.2 Juvenils
15.1.4.3 Fins a Cadets (inclòs)
15.1.4.3.1 Tot el camp
15.1.4.3.2 1/2 camp
15.2 Camps de gespa artificial (una hora)
15.2.1 Sèniors
15.2.2 Juvenils
15.2.3 Fins a Cadets (inclòs)
15.2.3.1 Tot el camp
15.2.3.2 1/2 camp
15.2.4 Torneig esportiu o festival en edat escolar
15.2.4.1 Sèniors
15.2.4.2 Juvenils
15.2.4.3 Fins a Cadets (inclòs)
15.2.4.3.1 Tot el camp
15.2.4.3.2 1/2 camp
15.3. Camps de Futbol 7 (gespa artificial)
15.3.1 Sèniors
15.3.2 Juvenils
15.3.3 Fins a Cadets (inclòs)
15.3.4 Torneig esportiu o festival en edat escolar
15.3.4.1 Sèniors
15.3.4.2 Juvenils
15.3.4.3 Fins a Cadets (inclòs)
16. Complex Esportiu Llefià
16.1 Obertura d’expedient
16.1.1 Adults
16.1.2 Nens
16.1.3 Pensionistes
16.2 Quotes mensuals
16.2.1 Tots els dies
16.2.2 Abonament matí de dl. a dg.(accés de 7-12 h)
16.2.3.Infantil menors de 16 anys
16.2.4 Gent Gran + tarja rosa de dl. a dg. (accés de 7-12 h)
16.2.5 General descompte empresa
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5,68
15,95
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10,07
7,49
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3,70
2,19
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27,78
20,05
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8,32
4,77

/hora
/hora

61,11
44,11
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18,30
10,49

/hora
/hora

37,40
27,13

/hora
/hora

11,24
6,44

/hora
/hora

82,28
59,69

/hora
/hora

24,74
14,18

/hora
/hora

26,50
19,23
7,96

/hora
/hora
/hora

58,29
42,30
17,51

/hora
/hora
/hora

59,51
46,42
29,72

usuari
usuari
usuari

43,07
35,24
31,33
31,33
38,77
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16.3. Quotes bonificades mensuals (Sobre quotes existents)
16.3.1 Adult piscina de dl. a dv. (accés 7-18 h)
20,20
16.3.2 Gent gran (piscina antiga) TR (accés de dl. a dv. de 9 a 12 h) 10,11
16.3.3 Menors cap de setmana (accés exclusiu caps de setmana)
10,11
16.3.4 Adults cap de setmana
(accés dv. de 17 a 20 h i caps de setmana)
15,16
16.3.5 Família nombrosa adults
(accés dv. de 17 a 20 h i caps de setmana)
15,16
16.3.6 Infantil
(accés dv. de 17 a 20 h i caps de setmana)
15,16
Els abonats a la instal·lació gaudiran d’una bonificació del 50% en els cursets de natació,
cursets de terapèutica aquàtica i terrestre.
16.4 Entrada puntual
16.4.1 Fins a 15 anys
5,60
sessió
16.4.2 Més de 15 anys
9,61
sessió
16.5 Altres serveis
16.5.1 Cadenat
3,15
/unitat
16.5.2 Armariet gran (mensual)
3,86
/unitat
16.5.3 Armariet petita (mensual)
2,87
/unitat
16.5.4. Duplicat targeta
1,69
/unitat
16.5.5 Caixa seguretat (per sessió)
0,90
/unitat
16.5.6 Canvi quota
2,97
/unitat
16.5.7 Assegurança menors 6 anys puntual
2,29
/unitat
16.5.8 Assegurança menors 6 anys anual
10,15 /unitat
16.5.9 Polsera
4,04
/unitat
16.6 Entrenador personal (ATP)
16.6.1 ATP benvinguda
7,36
16.6.2 ATP Objectius
10,30
16.7 Entrenador personal
16.7.1 Sessió individual
36,31
16.7.2 Abonament 5 sessions individual
170,75
16.7.3 Abonament 10 sessions individual
323,84
16.7.4 Sessió 2 persones
56,91
16.7.5 Abonament 5 sessions 2 persones
268,88
16.7.6 Abonament 10 sessions 2 persones
509,32
17 Altres serveis
17.1 Campus poliesportiu
17.1.1 Campus poliesportiu matí (6-7 h/dia) dues setmanes de dl. a dv. 102,70
17.1.2 Campus poliesportiu matí (6-7 h/dia) tot el mes de dl. a dv.
194,59
17.1.3 Campus poliesportiu matí i tarda (10-12 h/dia) dinar inclòs
dues setmanes de dilluns a divendres
259,45
17.1.4 Campus poliesportiu matí i tarda (10-12 h/dia) dinar inclòs
tot el mes de dilluns a divendres
486,47
17.2 Lloguer d’armariets
10,60/trimestre
(...)
L’Ajuntament haurà d’assumir, consignant les dotacions necessàries, les diferències que
resultin entre els costos dels serveis i l’import dels preus públics proposats, d’acord amb els
informes tècnics dels departaments gestors de cada servei.
SEGON Aquestes modificacions entraran en vigor l’1 de setembre de 2012 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.
TERCER. 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
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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.
QUART. ORDENAR la traducció al castellà del text íntegre de les ordenances fiscals
municipals, per la seva difusió entre les persones interessades que ho requereixin.
La Intervenció Municipal informa que dóna conformitat a l’anterior proposta de resolució 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: 15, dels grups municipals del Partit Popular i Convergència i Unió.
Abstencions: 12, dels grups municipals Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa.
6 AP-2012/2302
DICTAMEN. Acord modificació text i tarifes de l'OF.núm.11, reguladora de la taxa per
ensenyaments especials, entrada en vigor 01.09.2012
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució:
Aprovació provisional de la modificació del text de les Ordenances
fiscals, amb efectes 1 de setembre de 2012
Òrgan que resol:
L’Ajuntament Ple
Caràcter de la resolució:
No exhaureix la via administrativa
Núm. expedient:
238/ORD-1/12
Fets
1. A requeriment del regidor de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, aquest Servei va iniciar en
data 30 de març de 2012 els tràmits de modificació de la redacció actual de les vigents
Ordenances fiscals, per tal de proposar a l’òrgan municipal competent la revisió del seu text
articulat i/o les tarifes o quotes vigents. A tenor de les propostes que més endavant s’indiquen,
l’ordenança que cal revisar per la seva entrada en vigor a partir de l’1 de setembre de 2012, és
la següent:
OF
Tribut
11
Taxa per ensenyaments especials
2. Aquest Servei, recollint les propostes formulades per les diferents Àrees/Àmbits, Empreses
Municipals i OOAA concernides formula, en data 14.05.2012 les propostes de modificació que
sintèticament es relacionen a continuació:
Núm. ÀMBIT
ORD.FISCAL
EXTRACTE PROPOSTA
0.
Àrea d’Hisenda i OF vinculades amb el Es proposa amb caràcter general
Recursos Interns
curs escolar
l’increment de tarifes de les OF
vinculades amb el curs escolar, en
funció de l’IPC de Catalunya
corresponent al mes d’abril (2,4%),
sens perjudici de les propostes
específiques que corresponguin en
cada cas.
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11.

Regidoria de Medi OF.11 (annex epígraf II) Es proposa crear una nova taxa per
Ambient
ensenyaments especials (epígraf II):
Apartat 7. Taller mòbil: la reproducció
de l’eriço de mar.

11.

Patronat
Música

de

la OF. 11 (annex epígraf I) Es proposa un increment global de
taxes del 34,16%.
- Es proposa establir reduccions en les
taxes per a les famílies nombroses,
alumnes amb minusvalidesa, famílies
monoparentals, i la creació d’un nou
sistema de bonificacions per alumnes
en
situacions
socioeconòmiques
desfavorables.
- Es proposa modificar la periodicitat
de les quotes per tal de facilitar el seu
abonament.
- Es proposa unes reduccions
percentuals de la taxa resultant per als
alumnes que cursin en un mateix curs
acadèmic un determinat nombre
d’assignatures, per tal d’afavorir el
desenvolupament
del
projecte
curricular del centre.
3. Consten en l’expedient els informes tècnics i econòmics emesos per les diferents Àrees, i
OOAA, respecte a les propostes formulades.
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 en tots els casos
a les previsions dels articles 20 i següents, i 57 i següents del TRLRHL esmentat, i hi consta,
quan correspon, el pertinent informe tecnicoeconòmic, conforme al que preveuen els articles
24, 25, i/o 57 de la pròpia norma.
D’acord amb les Sentències núm. 1286/2009 de 18 de desembre i 97/2010, de 4 de febrer, del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala Contenciós administratiu, Secció 1a), quan
l’origen de les modificacions de les tarifes que es proposin, es limiti a l’actualització d’aquestes
conforme a l’evolució de l’índex de preus al consum oficialment publicat, no es necessària
l’elaboració de l’informe tècnic-econòmic previst a l’article 47.2 del TRLRHL, sens perjudici de
la necessitat de la seva emissió en els supòsits de creació de noves taxes o preus públics o
quan la modificació proposada vagi més enllà de l’actualització de tarifes referenciada
inicialment.
En aquest cas, la Gerència d’Àrea ha formulat una proposta d’actualització de tarifes, d’acord
amb l’IPC de Catalunya publicat al mes d’abril de 2012 (2,4%), últim publicat a la data d’emissió
d’aquesta proposta, d’aplicació a totes les propostes que siguin tramitades.
3. En relació amb les propostes formulades que figuren en el punt 2on dels antecedents, a
tenor de la legislació de caràcter general indicada i de la que detalladament s’indica en cada
cas, poden formular-se, en conseqüència, les següents consideracions i propostes d’actuació
individualitzades:
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Nú
m.
a.

Interessat

ORD.FISCAL

Àrea d’Hisenda i O.Fiscals
Recursos Interns

VALORACIÓ
TÈCNICA
JURÍDICA
Àmbit discrecional de la
potestat reglamentària de
les entitats locals.
S’adjunta informe tècnic en
relació amb la proposta

PROPOSTA
D’ACTUACIÓ
Formular proposta
de resolució al Ple,
d’acord
amb
la
proposta del Servei
gestor.

b.

Regidoria de Medi OF.11
Taxa
per S’adjunta informe tècnic i Formular proposta
Ambient
ensenyaments
econòmic en relació amb la de resolució al Ple,
especials (epígraf II)
proposta
d’acord
amb
la
proposta del Servei
gestor.
c.
Patronat de la OF.11
S’adjunta informe tècnic i Formular proposta
Música
Taxa
per econòmic en relació amb la de resolució al Ple,
ensenyaments
proposta i Acord del Consell d’acord
amb
la
especials (epígraf I)
d’Administració
proposta del OOAA
4. 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.
5. 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).
6. 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.
7. 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.
8. El procediment d’aprovació de les modificacions proposades a les vigents ordenances fiscals
serà l'establert en els articles 17,18 i 19 del TRLRHL, i als articles 49 i 70.2 i 111 de la LRBRL.
9. 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 Bulletí Oficial de la Provincia, en el bulletí 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 Bulletí Oficial de la Provincia en que
s’hagi publicat íntegrament el text de la modificació definitivament aprovada.
10. 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.
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11. 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 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 el que preveuen els preceptes indicats.
12. 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.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
regidor d’Hisenda i Recursos Interns per tal que, amb l’informe previ de l’interventor general
municipal, inclogui a l’ordre del dia de l’Ajuntament Ple per a la seva ulterior resolució, si escau,
la següent proposta:
PRIMER. APROVAR provisionalment les modificacions dels textos i tarifes de l’Ordenança
fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per ensenyaments especials, per a la seva vigència a
partir de l’1 de setembre de 2012 en el sentit següent:
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER
ENSENYAMENTS ESPECIALS
(...)
On diu:
I. Ensenyaments especials
A) ESCOLA DE MÚSICA
Euros
Prova d’accés al grau elemental
97,57
Taxa de matriculació per assignatura i curs
59,30
Trimestralment (mesos d’octubre, gener i abril)
Iniciació a la música 1 94,87
Iniciació a la música 2 i 3
106,68
Llenguatge musical
118,56
Instrument
118,56
A.1) Nivell professional
Euros
Nivell professional (trimestralment)
260,00
Nivell Professional assignatures teòriques
(Trimestralment)
118,56
B) CONSERVATORI DE GRAU PROFESSIONAL
Euros
Prova d’accés al Grau Professional
97,57
Euros
Taxes matriculació curs acadèmic
105,38
Trimestralment (mesos d’octubre, gener i abril)
1r curs de grau professional
203,82
2n curs de grau professional
203,82
3r curs de grau professional
203,82
4t curs de grau professional
203,82
5è curs de grau professional
241,76
6è curs de grau professional
241,76
B.1) Assignatures optatives de grau professional:
Trimestralment
Instrument complementari
54,21
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Música antiga
62,55
Educació Corporal
61,02
Perfeccionament Instrumental
54,21
B.2) Assignatures optatives de Grau Professional:
Per curs
Pedagogia i història de l’instrument
62,55
Introducció al repertori pianístic
62,55
Curs de Corda alumne del Conservatori
100,00
Curs de Corda alumne extern
120,00
Curs de Llenguatge musical alumne del Conservatori
140,00
Curs de Llenguatge musical alumne extern
168,00
C) ESCOLA DE MÚSICA MODERNA DE BADALONA
Euros
Taxa de matriculació quadrimestral
Llenguatge Musical
27,10
Instrument
27,10
Euros
Quadrimestralment ( mesos d’octubre i febrer)
Llenguatge musical
63,09
Cant Coral
14,61
Educació de l’oïda
104,57
Arranjaments, combo, harmonia i tec. d’improvisació
142,24
Instrument de mitja hora de classe setmanal
138,89
Instrument de tres quarts d’hora de classe setmanal
222,50
Instrument d’una hora de classe setmanal
275,68
Baix slap
65,46
Orquestres
58,37
NOTA:
1) Tots els alumnes amb carnet de família nombrosa i o alguna minusvalua reconeguda com a
tal per l’organisme competent tenen una reducció del 50% en les taxes d’ensenyament,
exceptuant-ne els següents casos:
- Matrícula d’alumnes oients
- Proves d’ingrés de Grau Elemental LOE
- Proves d’accés al Grau Professional LOE
2) La repetició de curs al Grau Professional del Conservatori suposarà un recàrrec del 50%
sobre les taxes trimestrals que corresponguin en funció del curs acadèmic.
3) La repetició del 6è curs de Grau Professional quan es cursi un màxim de dues assignatures
tindrà un descompte del 25% sobre les taxes trimestrals de 6è de Grau professional.
4) 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.
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) 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
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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.
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.
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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:
-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 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%)
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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:
Membres
Bonificació 70% Bonificació 50% Bonificació 25%
familia
1
5.334
7.468
10.668
2
8.689
12.164
17.377
3
11.410
15.974
22.820
4
13.535
18.948
27.069
5
15.359
21.502
30.717
6
17.121
23.969
34.241
7
18.788
26.303
37.576
8
20.441
28.617
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:
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- 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:
ESCOLA DE MÚSICA
Euros
Taxa de matriculació per assignatura i curs
65,00
Material
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
CONSERVATORI DE GRAU PROFESSIONAL
Euros
Prova d’accés al Grau Professional

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

97,57

Euros
Taxes matriculació curs acadèmic

146,46

Repetició assignatura/curs
Quotes mensuals ( 8 quotes d'octubre a maig)

63.23

1r curs de grau professional
2n curs de grau professional
3r curs de grau professional
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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
Curs de Corda alumne extern
Curs de Llenguatge musical alumne del Conservatori
Curs de Llenguatge musical alumne extern
C) ESCOLA DE MÚSICA MODERNA DE BADALONA

80,00
92.50
92.50

40,00
40.00
20.00
8,00
110,00
132,00
140,00
168,00
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
(…)
On diu:
II. Tallers i cursos d'Educació Ambiental

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

1.Tallers d’educació ambiental per a escola bressol, cicle infantil i
cicle inicial de primària (1r i 2n)
5,1

EUR/ grup

2.Tallers d’educació ambiental per a cicle mitjà i superior de primària
0,5
(3r a 6è)

EUR / alumne

3.Tallers d’educació ambiental per a ESO i Batxillerat
4. Curs de Biologia Marina

1,0
112,3

EUR / alumne
EUR/alumne

5.Activitats que inclouen una sortida al mar en embarcació

12,3

EUR/alumne
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6.Altres tallers, cursos o activitats docents
5,1
EUR/ grup
El nombre màxim de participants per grup és de 20 alumnes. En aquestes tarifes s’entén
sempre inclosa la documentació.
Ha de dir:
II. Tallers i cursos d'Educació Ambiental
1.Tallers d’educació ambiental per a escola bressol, cicle infantil i
5,22
cicle inicial de primària (1r i 2n)

EUR/ grup

2.Tallers d’educació ambiental per a cicle mitjà i superior de primària
(3r a 6è)
0,51

EUR / alumne

3.Tallers d’educació ambiental per a ESO i Batxillerat
4. Curs de Biologia Marina

1,02
115

EUR / alumne
EUR/alumne

5.Activitats que inclouen una sortida al mar en embarcació

12,59

EUR/alumne

6.Altres tallers, cursos o activitats docents

5,22

EUR/ grup

7. Taller mòbil “la reproducció de l’eriço de mar”
33
EUR/grup
El nombre màxim de participants per grup és de 20 alumnes. En aquestes tarifes s’entén
sempre inclosa la documentació.
(...)
SEGON Aquestes modificacions entraran en vigor l’1 de setembre de 2012 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.
TERCER. 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.
QUART. ORDENAR la traducció al castellà del text íntegre de les ordenances fiscals
municipals, per la seva difusió entre les persones interessades que ho requereixin.
La Intervenció Municipal informa que dóna conformitat a l’anterior proposta de resolució 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.
SENYOR SAGUÉS: Bé, bona tarda de nou, ara també al públic assistent que abans encara no
hi era perquè no estàvem en sessió pública. Nosaltres ens abstindrem en aquest dictamen de
modificació de les tarifes, perquè no hem estat nosaltres qui ho ha desenvolupat i perquè
entenem que el govern municipal no ha fet l’esforç que caldria fer, sobretot ena quests
moments en què estem, un esforç de modificació important del que ha estat tradicional amb les
tarifes i ordenances fiscals i és implementar el sistema de tarifació social. Creiem que és molt
important que ens anem introduint amb tot el que respecta a les competències municipals el
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mecanisme aquest de la tarifació social per tal que puguem fixar, com ja hem explicat en
d’altres plens en d’altres debats que ja hem tingut, puguem anar fixant els preus en funció del
nivell econòmic de les persones afectades, que no passem, per dir alguna cosa, de la
subvenció total a la subvenció zero, hi ha d’haver una graduació entremig, i que permeti que no
hi hagi discriminacions i no ens puguem trobar amb fets que no són del tot correcte com quan
algunes persones perquè es troben en un determinat barem algú pugui tenir una bonificació
absoluta i un altre amb una mica més d’ingressos ja no tingui absolutament cap bonificació.
Nosaltres apostem per un treball a fons des d’Hisenda perquè s’apliqui aquesta manera de
comptabilitzar les ordenances i que pugui ser, i ho plantegem també en una moció que avui
discutirem, que fem el plantejament perquè des del govern municipal es posi de veritat seriós i
ens porti una proposta de poder avançar en aquesta direcció.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Sagués. Senyor Serrano.
SENYOR PERA: Senzillament anunciar el vot favorable, especialment en el cas del Patronat de
la Música, evidentment l’augment és una música que no agrada a ningú, en aquest sentit però
sí que hi ha una música dins de la proposta que entenem interessant, ja que malgrat l’important
augment hi ha una aposta per descomptes importants i bonificacions en funció dels ingressos.
SENYOR ALCALDE: Perdoni senyor Pera, el tema del Patronat de la Música no va aquí, no va
en aquest punt. Fem els dos? D’acord.
SENYO PERA: Fen els dos, és com hem quedat a portaveus, estem tractant els dos i en
aquest sentit ve la justificació. Un deu per cent dels ingressos de bonificacions es destinaran a
descomptar entre el 70, el 50 o el 24 % de la quota d’acord amb uns barem de renda. Les
famílies nombroses i monoparentals se’ns anuncia que tindran un descompte entre el 50% i el
100% de la taxa, els alumnes amb discapacitat tindran una descompte del 50%, els que cursin
doble especialitat al grau professional un 25% etc. Hi ha tot un seguit de mesures que en
aquest sentit entenem interessants i que aquest increment ha de servir per poder mantenir
aquesta oferta pública en aquest cas d’estudis inicials. Per tant, el nostre vot és favorable, sí
que en el període d’exposició acabarem de mirar més a fons aquestes excepcions per si
estiméssim oportú presentar una al·legació, que és que en cap cas, ningú per raons de renda,
es quedi sense poder cursar els seus estudis musicals a la nostra ciutat.
SENYOR SERRANO: Bona tard a tothom una altra vegada. Nosaltres ens abstindrem en els
dos punts. En primer lloc celebrarem que el govern hagi optat per l’increment vinculat a l’IPC,
oblidant certes vel·leïtats que ens va portar a les ordenances del mes d’octubre respecte a
invents estratosfèrics en relació als preus públics i les ordenances. Però en tot cas, nosaltres
pensem que hi ha dues qüestions que no s’han abordat correctament. Altra vegada, malgrat els
compromisos i les bones intencions de les intervencions anteriors, no hem tingut coneixement
previ, no se’ns ha fet partícips, i amb això s’ha trencat una tradició, i si aquesta és la línia que el
seu govern vol dur, doncs ens donem per assabentats, però era tradició de parlar, de proposar,
de donar temps a què els grups coneguessin anticipadament el que portaríem al Ple per veure
si podíem aportar alguna qüestió, es veu per la intervenció del senyor Pera, que només ho
coneixia Convergència, però entenc que el grup del senyor Sagués o nosaltres això no ho
coneixia. També crec que s’ha perdut l’oportunitat de fer uns preus públics i unes ordenances
de tipus progressiu, ja s’ha dit aquí, de tarifació social. I després també, senyor alcalde,
nosaltres estem descontents pels preus de l’Escola de Música i del Conservatori, és veritat que
apliquen els preus segons l’informe econòmic, ja que la Generalitat ha retirat o ha disminuït
absolutament la subvenció a l’Escola de Música i al Conservatori, però nosaltres no hem vist,
no hem sentit, en un alcalde tan afeccionat, cap queixa, cap retret, ni cap reclamació a la
Generalitat. La Generalitat ha dit que això zero, i el govern s’ho ha empassat, i nosaltres
pensem que una mica més d’energia en un moment en què els nostres ciutadans estan com
estan, ho hem trobat a faltar. Per tant, demanem més participació i demanem una mica més
d’oblidar-se dels acords i els components de tipus polític i estar a favor de les necessitats dels
ciutadans. I en aquest cas, pensem que l’alcalde havia d’haver estat una mica més ferm, o com
a mínim alguna d’aquesta moltes declaracions que fa cada dia, alguna en dir que no està
d’acord amb l’actuació de la Generalitat.
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SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Serrano. Senyor Jurado. Gràcies senyor alcalde.
Precisament en benefici d’aquesta participació i d’aquest fer que les entitats puguin participar
de manera lliure, no vull deixar de passar que en aquesta modificació es modifica d’una manera
important la utilització dels centres cívics i venim d’una ordenança fiscal que imposava tarifes
per utilitzar els centres cívics a les entitats, i avui estem eliminant aquestes tarifes que estaven
aprovades des del 2001 i en totes les ordenances fiscals fina al 2011. Per tant, avui és aquest
govern el que proposa l’establiment d’una exempció de preus públics perquè les entitats sense
ànim de lucre inscrites en el registre municipal, puguin sol·licitar i treballar en els centres cívics i
culturals sense haver de pagar, dins dels horaris d’obertura d’aquests centres cívics. Aquí no
només no s’augmenta l’IPC, sinó que es rebaixa el que per a nosaltres era una cosa
antinatural, que era posar una quota perquè les entitats poguessin treballar en els centres
cívics en l’espai Betúlia. I no vull deixar passar aquesta oportunitat per dir que avui estem
aprovant precisament que les entitats, en ares d’aquest dret a participar de forma lliurement, no
pagaran, no hauran de pagar per utilitzar els centres cívics com fins ara estava establert, tant
en l’ordenança com en el reglament de centres cívics.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Jurado. Crec que els posicionaments han quedat prou
clars, per tant, passaríem a votació, es votaria amb els vots a favor de Convergència i Unió i el
Partit Popular, l’abstenció d’Iniciativa per Catalunya – Esquerra Unida i Alternativa i el Partit
dels Socialistes. Gràcies. El punt número 7 està retirat i passaríem al punt número 8.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 15, dels grups municipals del Partit Popular i de Convergència i Unió.
Abstencions: 12, dels grups municipals Socialista i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa.
7 AP-2012/2303
DICTAMEN. Aprovació de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de
personal de l'IMPO per raons econòmiques i pressupostàries i d'ordenació organitzativa
de serveis.
El dictamen precedent es va retirar.
8 AP-2012/2305
DICTAMEN. Correcció d'errors materials de l'acord de l'ajuntament Ple de 24-04-2012,
d'aprovació definitiva del pressupost general de 2012 i de la plantilla de l'ajuntament i els
seus organismes autònoms.
Tipus de resolució: Dictamen.
Òrgan que resol: L’Ajuntament Ple.
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient: 211/GEF-8/12 (020817-CONJ-MP 2012/1)
Fets
1. El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar definitivament en la sessió ordinària
celebrada el dimarts 24 d’abril el Pressupost municipal per a l’exercici 2012 i la plantilla del
personal al servei de l’Ajuntament, el dels seus organismes autònoms i societats mercantils.
Així mateix, també es van desestimar els nou escrits d’al•legacions presentats per entitats,
partits polítics i particulars dins del període d’exposició pública.
2.1. D’acord amb l’informe tècnic emès per la cap d’Unitat d’Administració de Personal del
Servei de Recursos Humans en data 14 de maig de 2012 “s’ha detectat un error material
aritmètic en el document annex 6, Plantilla del personal al servei de l’Ajuntament de Badalona
en les columnes de funcionarització i amortització, en relació amb el que diu l’annex 7,
d’amortitzacions, i l’annex 8 de funcionarització.
Respecte del nombre de places d’amortització, d’acord amb l’annex 7, afecta en les caselles
de plantilla de funcionaris de subescala administrativa de 4 a 3, subescala auxiliar d’1 a 2,
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subescala de serveis especials/classe comesa especial de 3 a 2, i plantilla laboral categoria
auxiliar administratiu ha de ser 1.
Respecte el nombre de places a funcionaritzar, d’acord amb l’annex 8, la plantilla de funcionaris
afecta a la subescala tècnica/arquitecte tècnic de 20 ha de ser 19.
En la plantilla de personal eventual, d’acord amb l’annex que integrar la relació valorada de
personal, en coordinador d’àrea d’11 ha de ser 10.
Finalment, també s’han detectat altres errors tipogràfics en la transcripció del nombre de
places, vacants i places a amortitzar de personal funcionari de la plantilla divers, que també cal
procedir a esmenar.
3. Per tot això aquest Servei ha de procedir a la rectificació dels errors continguts en la plantilla
del personal al servei de l’Ajuntament i en la plantilla de personal eventual, aprovada en
l’esmentat acord plenari, en els sentit següent:
On diu:
PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT
Grup Places
Vacants
Vacants
Places a
funciona- amortit-zar
ritzar
PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris/àries amb habilitació de caràcter
estatal
Secretari/ària
Interventor/a
Tresorer/a
Escala d’administració general
Subescala tècnica
Subescala administrativa
Subescala auxiliar
Subescala subalterna
Escala d’administració especial
Subescala tècnica
Classe tècnica superior
Arquitecte
Enginyer/a
Tècnic/a Administració Especial
Classe tècnica diplomada
Arquitecte/a tècnic/a
Assistent/a social
Enginyer/a tècnic/a
Infermer/a
Professor/a conservatori música
Tècnic/a grau mitjà sanitari/ària
Tècnic/a grau mig
Classe tècnics/ques auxiliars
Agent de rendes i exaccions
Deliniant/a
Monitor/a cultura física
Subescala serveis especials
Classe comeses especials
Tècnic/a superior
Mestre/ssa electricista
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A1
A1
A1

1
1
1

1
0
0

A1
C1
C2
GP

16
48
63
2

5
21
61
1

19
124

2
4
1
1

A1
A1
A1

10
2
1

7
1
1

8
1
5

2

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

4
1
3
1
2
3
7

0
1
1
0
0
3
1

20

C1
C1
C1

3
1

1
0

A1
C2

18
1

18
0

5

2

1
8

3
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Oficial/a comeses especials
Xofer mecànic/a
Operari/ària
Classe policia local
Superintendent/a
Intendent/a
Inspector/a
Sotsinspector/a
Sergent/a
Caporal/a
Agent/a
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Tècnic/a superior
Tècnics/ques de grau mitjà
Deliniant/a projectista
Dissenyador/a gràfic
Tècnic/a de gestió sense titulació
Tècnic/a grau mitjà
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/a rendes i exaccions
Deliniant/a
Monitor/a
Oficial/a administratiu/va
Tècnic/a auxiliar
Tècnic/a auxiliar biblioteca
Tècnic/a auxiliar recaptació
Auxiliars tècnics/ques
Auxiliar administratiu/va
Conserge
Encarregat/a mercat
Jardiner/a
Oficial/a d’oficis
Oficial/a de 1ª
Auxiliar tècnic/ca
Xofer mecànic/a
Personal d’oficis
Operari/ària
Ordenança
PERSONAL EVENTUAL
Gerent Govern
Director/a Comunicació
Gerent Territori
Gerent
Cap del Gabinet d’Alcaldia
Coordinador Especial Tecnologies de la
Informació
Coordinador Hisenda i Recursos Interns
Coordinador/a d’Àrea
Coordinador/a de delegació
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C2
C2
GP

12
4
4

3
2
2

3
1

A1
A1
A2
C1
C1
C2
C2

2
1
3
14
4
271
21

1
0
0
3
2
28
3

A1

73

10

33

4

A2
A2
A2
A2

1
1
9
170

0
0
0
62

25

3

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

7
7
20
125
21
23
2

0
0
0
6
11
5
0

6

1

C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2

27
6
1
1
116
7
1
8

4
2
0
0
50
0
0
3

AP
AP

30
11

18
8

-

PLACES
1
1
1
1
1
1

VACANTS
0
0
0
1
0
0

-

1
11
2

0
1
0

18
106

2

5

1
2
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Coordinador/a especial de Protocol i 1
Relacions Institucionals
Coordinador/a de districte
7
Secretari/ària de Grup Municipal
4
Assessor/a de Grup Municipal
7
Ha de dir:
PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT

PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris/àries amb habilitació de caràcter
estatal
Secretari/ària
Interventor/a
Tresorer/a
Escala d’administració general
Subescala tècnica
Subescala administrativa
Subescala auxiliar
Subescala subalterna
Escala d’administració especial
Subescala tècnica
Classe tècnica superior
Arquitecte
Enginyer/a
Tècnic/a Administració Especial
Classe tècnica diplomada
Arquitecte/a tècnic/a
Assistent/a social
Enginyer/a tècnic/a
Infermer/a
Professor/a conservatori música
Tècnic/a grau mig
Tècnic/a grau mitjà sanitari/ària
Classe tècnics/ques auxiliars
Agent de rendes i exaccions
Deliniant/a
Monitor/a cultura física
Subescala serveis especials
Classe comeses especials
Tècnic/a superior
Mestre/ssa electricista
Oficial/a comeses especials
Xofer mecànic/a
Operari/ària
Classe policia local
Intendent/a
Superintendent/a
Inspector/a
Sergent/a
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0
0
0
0

Grup

Places

Vacant
s

Vacants
funcionaritzar

Places a
amortitzar

A1
A1
A1

1
1
1

1
0
0

A1
C1
C2
GP

16
48
63
2

5
21
61
1

19
124

2
3
2
1

A1
A1
A1

10
2
1

7
1
1

8
1
5

2

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

4
1
3
1
2
3
7

0
1
1
0
0
3
1

19

C1
C1
C1

3
1

1
0

A1
C2
C2
C2
GP

18
1
12
4
4

18
0
3
2
2

A1
A1
A2
C1

2
1
3
14

1
0
0
3

5

2

1
8

2
3
1
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Sotsinspector/a
Agent/a
Caporal/a
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Tècnic/a superior
Tècnics/ques de grau mitjà
Deliniant/a projectista
Dissenyador/a gràfic
Tècnic/a de gestió sense titulació
Tècnic/a grau mitjà
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/a rendes i exaccions
Deliniant/a
Monitor/a
Oficial/a administratiu/va
Tècnic/a auxiliar biblioteca
Tècnic/a auxiliar
Tècnic/a auxiliar recaptació
Auxiliars tècnics/ques
Auxiliar administratiu/va
Conserge
Encarregat/a mercat
Jardiner/a
Oficial/a d’oficis
Oficial/a de 1ª
Tècnic/ca auxiliar l
Xofer mecànic/a
Personal d’oficis
Operari/ària
Ordenança
PERSONAL EVENTUAL

C1
C2
C2

4
271
21

2
28
3

A1

73

10

33

4

A2
A2
A2
A2

1
1
9
170

0
0
0
62

24

3

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

7
7
20
125
21
23
2

0
0
0
6
11
5
0

6

1

C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2

27
6
1
1
116
7
1
8

4
2
0
0
50
0
0
3

AP
AP

30
11

18
8

18
106

2
1

5

1
2

Grup Places
Vacants
Gerent Govern
1
0
Director/a Comunicació
1
0
Gerent Territori
1
0
Gerent
1
1
Cap del Gabinet d’Alcaldia
1
0
Coordinador Especial Tecnologies de la 1
0
Informació
Coordinador Hisenda i Recursos Interns
1
0
Coordinador/a d’Àrea
10
1
Coordinador/a de delegació
2
0
Coordinador/a especial de Protocol i 1
0
Relacions Institucionals
Coordinador/a de districte
7
0
Secretari/ària de Grup Municipal
4
0
Assessor/a de Grup Municipal
7
0
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que estableix l’article 2.2 a) del TRLRHL, en relació amb les previsions de
l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT) l’administració en
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qualsevol moment, rectificarà, si escau, els errors materials, de fet i/o aritmètics, que existeixen
en els seus actes, tot d’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic i del procediment administratiu comú (LRJAPPAC).
2. L’òrgan competent per adoptar acords en relació a la plantilla de personal és l’Ajuntament
ple, en virtut de les atribucions que té assignades per l’article 22.2 lletra i) de la LRBRL.
3. Per l'adopció d'aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del nombre de
membres de la Corporació presents en el moment de la votació, d'acord amb l’article 47.1 de la
LRBRL, esmentada..
4. La proposta haurà de ser informada per la Comissió d’Estudi, Informe o Consulta
corresponent, d'acord amb el que disposa 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) previ informe de la Intervenció municipal conforme les previsions
de l’article 214 del TRLRHL, esmentat.
5.D’acord amb els articles 172 i 175 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, el responsable
del departament o serveis encarregats de la seva tramitació han d’informar dels expedients que
els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
regidor d’Hisenda i Recursos Interns per tal que, amb l’informe previ de l’interventor general
municipal, inclogui a l’ordre del dia de l’Ajuntament Ple per a la seva ulterior resolució, si escau,
la següent proposta:
Primer. ESMENAR D’OFICI la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament aprovada per
l’Ajuntament Ple en data 24 d’abril d’enguany, en el següent sentit:
On diu:
PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT
Grup Places
Vacants
Vacants
Places a
funciona- amortitritzar
zar
PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris/àries amb habilitació de caràcter
estatal
Secretari/ària
Interventor/a
Tresorer/a
Escala d’administració general
Subescala tècnica
Subescala administrativa
Subescala auxiliar
Subescala subalterna
Escala d’administració especial
Subescala tècnica
Classe tècnica superior
Arquitecte
Enginyer/a
Tècnic/a Administració Especial
Classe tècnica diplomada
Arquitecte/a tècnic/a
Assistent/a social
Enginyer/a tècnic/a
Infermer/a
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Professor/a conservatori música
Tècnic/a grau mitjà sanitari/ària
Tècnic/a grau mig
Classe tècnics/ques auxiliars
Agent de rendes i exaccions
Deliniant/a
Monitor/a cultura física
Subescala serveis especials
Classe comeses especials
Tècnic/a superior
Mestre/ssa electricista
Oficial/a comeses especials
Xofer mecànic/a
Operari/ària
Classe policia local
Superintendent/a
Intendent/a
Inspector/a
Sotsinspector/a
Sergent/a
Caporal/a
Agent/a
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Tècnic/a superior
Tècnics/ques de grau mitjà
Deliniant/a projectista
Dissenyador/a gràfic
Tècnic/a de gestió sense titulació
Tècnic/a grau mitjà
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/a rendes i exaccions
Deliniant/a
Monitor/a
Oficial/a administratiu/va
Tècnic/a auxiliar
Tècnic/a auxiliar biblioteca
Tècnic/a auxiliar recaptació
Auxiliars tècnics/ques
Auxiliar administratiu/va
Conserge
Encarregat/a mercat
Jardiner/a
Oficial/a d’oficis
Oficial/a de 1ª
Auxiliar tècnic/ca
Xofer mecànic/a
Personal d’oficis
Operari/ària
Ordenança
PERSONAL EVENTUAL
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PLACES
Gerent Govern
1
Director/a Comunicació
1
Gerent Territori
1
Gerent
1
Cap del Gabinet d’Alcaldia
1
Coordinador Especial Tecnologies de la 1
Informació
Coordinador Hisenda i Recursos Interns
1
Coordinador/a d’Àrea
11
Coordinador/a de delegació
2
Coordinador/a especial de Protocol i 1
Relacions Institucionals
Coordinador/a de districte
7
Secretari/ària de Grup Municipal
4
Assessor/a de Grup Municipal
7
Ha de dir:
PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT

PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris/àries amb habilitació de caràcter
estatal
Secretari/ària
Interventor/a
Tresorer/a
Escala d’administració general
Subescala tècnica
Subescala administrativa
Subescala auxiliar
Subescala subalterna
Escala d’administració especial
Subescala tècnica
Classe tècnica superior
Arquitecte
Enginyer/a
Tècnic/a Administració Especial
Classe tècnica diplomada
Arquitecte/a tècnic/a
Assistent/a social
Enginyer/a tècnic/a
Infermer/a
Professor/a conservatori música
Tècnic/a grau mig
Tècnic/a grau mitjà sanitari/ària
Classe tècnics/ques auxiliars
Agent de rendes i exaccions
Deliniant/a
Monitor/a cultura física
Subescala serveis especials
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4
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1
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3
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1
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3
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1
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Classe comeses especials
Tècnic/a superior
Mestre/ssa electricista
Oficial/a comeses especials
Xofer mecànic/a
Operari/ària
Classe policia local
Intendent/a
Superintendent/a
Inspector/a
Sergent/a
Sotsinspector/a
Agent/a
Caporal/a
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Tècnic/a superior
Tècnics/ques de grau mitjà
Deliniant/a projectista
Dissenyador/a gràfic
Tècnic/a de gestió sense titulació
Tècnic/a grau mitjà
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/a rendes i exaccions
Deliniant/a
Monitor/a
Oficial/a administratiu/va
Tècnic/a auxiliar biblioteca
Tècnic/a auxiliar
Tècnic/a auxiliar recaptació
Auxiliars tècnics/ques
Auxiliar administratiu/va
Conserge
Encarregat/a mercat
Jardiner/a
Oficial/a d’oficis
Oficial/a de 1ª
Tècnic/ca auxiliar l
Xofer mecànic/a
Personal d’oficis
Operari/ària
Ordenança
PERSONAL EVENTUAL
Gerent Govern
Director/a Comunicació
Gerent Territori
Gerent
Cap del Gabinet d’Alcaldia
Coordinador Especial Tecnologies de la
Informació
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Coordinador Hisenda i Recursos Interns
1
0
Coordinador/a d’Àrea
10
1
Coordinador/a de delegació
2
0
Coordinador/a especial de Protocol i 1
0
Relacions Institucionals
Coordinador/a de districte
7
0
Secretari/ària de Grup Municipal
4
0
Assessor/a de Grup Municipal
7
0
Informe d’Intervenció
La Intervenció Municipal informa que dóna conformitat a l’anterior proposta de resolució 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 unanimitat.
Vots a favor: 27.
9 AP-2012/2306
DICTAMEN. Modificació del pressupost de 2012 de l'Institut Municipal de Promoció de
l'Ocupació.
Fets
1. El Consell d’Administració de l’organisme INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIO DE
L'OCUPACIO, en data 04/05/2012, ha formulat la proposta de modificació del seu pressupost
que consta en aquest expedient, en base a consideracions d’eficàcia i eficiència en la gestió
municipal.
2. L’Interventor General ha informat la proposta presentada.
Fonaments de dret
1. 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 RDL 2/2004 de 5 de març, i s’ajusta en tots els casos a les previsions dels
articles 34 a 51 del RD 500/1990, de desenvolupament del Títol VI de la pròpia Llei, i als
requisits i criteris marcats pel Capítol tercer del Títol primer de les Bases d’execució del vigent
pressupost municipal.
2. .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.
3. 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.
4. Conforme al que preveu l’article 179.4 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals,
aprovat pel RDL 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.
5. 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
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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, l'Ajuntament Ple adopti la proposta
següent i la converteixi en resolució:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la proposta de modificació de Pressupost detallada a
continuació:
Secció Despeses:
Increments
Aplicació
pressupostària
000-0110-31001
000-9200-44900
000-9200-62300
000-9200-63300

Descripció
Interessos préstecs curt termini
Transferències corrents a ens
municipal
Maquinaria, instal·lacions i utillat
Maquinaria, instal·lacions i utillat

Projecte
i

empreses

Import

Expedient

Op

10.830,02
53.462,91

201200000013
201200000013

EXT
EXT

20.000,00
2.902,80
87.195,73

201200000013
201200000013

EXT
EXT

Import

Expedient

Op

87.195,73

201200000013

MPIAU
M

Secció Ingressos:
Increments
Finançament d’ingressos:
Aplicació
pressupostària
000-0-87000

Descripció
ROM.TRESORERIA
GENERALS

PER

Project
e
A

DESPESES

87.195,73

SEGON.-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 de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, perquè
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 ordeno la seva
inclusió en l’ordre del dia de la propera i immediata sessió de l’Ajuntament Ple que se 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.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 15, dels grups municipals del Partit Popular i Convergència i Unió
Abstencions: 12, dels grups municipals Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES
10 AP-2012/2307
DICTAMEN. Aprovació de l'Ordenança municipal per a la prevenció i control dels
mosquits, i particularment del mosquit tigre (aedes albopictus) de l'Ajuntament de
Badalona.
Identificació de l’expedient
Dictamen
Tipus d’acte
Òrgan que resol
Ajuntament Ple
Expedient
361/O-2/12
Objecte de l’expedient
Aprovació de l’Ordenança municipal per a la prevenció i control dels
mosquits, i particularment del mosquit tigre (aedes
albopictus) de
l’ajuntament de Badalona
Fets
1. En data 9 de maig de 2012, la cap del servei de Salut ha emès un informe tècnic en el qual
proposa la tramitació, amb la major celeritat possible de l’”Ordenança municipal per a la
prevenció i control dels mosquits i, particularment del mosquit Tigre (Aedes Albopictus)”.
2. En data 10 de maig de 2012, l’alcalde ha dictat una resolució per la qual cosa s’ordena
iniciar l’expedient per a l’aprovació de l’Ordenança municipal per a la prevenció i control dels
mosquits, i particularment del mosquit tigre (aedes albopictus de l’ajuntament de Badalona, així
com designar als membres de la Comissió de l’Àmbit d’Atenció a les Persones com a Comissió
per a l’estudi de l’avantprojecte de l’”Ordenança municipal per a la prevenció i control dels
mosquits i, particularment del mosquit tigre (Aedes Albopictus)”de l’Ajuntament de Badalona.
3. En aquest sentit, l’avantprojecte de l’ordenança objecte d’aquest expedient suposa una eina
jurídica innovadora ja que dedica una especial atenció a consolidar i concretar quines seran les
mesures d’intervenció municipal a emprar, però a la qual, s’han afegit els nous instruments
moderns d’intervenció, com l’aplicació del principi de precaució en les intervencions
administratives per a l’adopció de mesures cautelars, l’obligació que les empreses en l’exercici
de les seves activitats implantin l’autocontrol tenint en compte els riscs per a la salut per la
presència i proliferació dels mosquits, i la necessitat de col·laboració de tota la ciutadania amb
les autoritats públiques en les tasques de vigilància i control.
4. La Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte de l’Ordenança, en sessió
celebrada el dia 18 de maig d’enguany, ha acordat aprovar el text de l’avantprojecte amb la
inclusió d’un nou supòsit de “situació específica” a l’article 6 en relació a les situacions
d’acumulació de brossa, restes i vessaments que es poden produir al voltant dels contenidors
ubicat en zones comercials, supermercats, encarregant al Servei de Salut els termes concrets
de la redacció tècnica d’aquest supòsit i incloure’l en el dictamen.
Fonaments de dret
1) Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local de
Catalunya (LRBRL) i 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), atorguen als ens locals territorials, en
l’àmbit de les seves competències i en els termes que estableix la legislació de règim local, la
potestat reglamentària i d’autoorganització.
2) Les intervencions que s’estableixen en l’ordenança són conformes amb el marc jurídic
establert per la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya, especialment pel
que fa a les mesures d’intervenció i al règim sancionador. L’ordenança és també molt
respectuosa amb les actuals competències de les administracions locals i de la Generalitat de
Catalunya pel que fa a la salut pública, competències que es troben regulades tant a la Llei
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut de Catalunya, com a la Llei 8/1987, de
15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i en la Llei 15/1990, de 9 de juliol,
d’ordenació sanitària de Catalunya.
3) L’avantprojecte s’ajusta al principi de jerarquia normativa que proclamen l’article 9.3 de la
Constitució i l’article 51 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
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administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAPPAC), atès que no
conté cap norma que s’oposi a una altra norma de jerarquia superior.
4) L’avantprojecte compleix el principi d’interdicció en l’arbitrarietat dels poders públics que
proclama l’article 9.3 de la Constitució, i els principis de legalitat, igualtat, proporcionalitat i
congruència amb els motius i els fins que justifiquen l’aprovació de la norma projectada, i el de
respecte a la llibertat individual –article 84 de la LRBRL–.
5) L’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la
corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d), 22.4 LRBRL, i s’aproven per
majoria simple, llevat de les que formen part de plans i dels instruments d’ordenació
urbanística, les ordenances fiscals i el reglament orgànic de la corporació, tal com disposa
l’article 65.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals (ROAS).
6) El procediment d’aprovació de les ordenances locals es troba regulat, bàsicament, en els
articles 49 i 70.2 de la LRBRL, i desplegat pels articles 60 a 66 del ROAS. A tenor d’aquests
preceptes, una vegada format l’avantprojecte per la Comissió d’Estudi, l’ordenança ha de ser
aprovat inicialment pel Ple, sotmès a informació pública i a audiència dels interessats pel
termini mínim de 30 dies, a comptar des de la data de publicació de l’anunci al BOP i des de
l’endemà de la data de recepció de la notificació, respectivament, i, en ambdós tràmits, als
efectes que s’hi puguin formular al·legacions i reclamacions.
Si no s’hi presenten reclamacions o al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu –
art. 65.1 in fine del ROAS–; en canvi, quan s’hi presenten reclamacions o al·legacions, s’han de
resoldre de forma raonada en l’acord d’aprovació definitiva –en aquest supòsit, l’acord
d’aprovació definitiva té caràcter preceptiu-; tant si hi ha reclamacions com si no n’hi ha, les
ordenances i els reglaments s’han de publicar en el BOP, i no entren en vigor fins que se n’hagi
publicat completament el text i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils que preveu
l’article 66.1 ROAS.
Proposta de resolució
En conseqüència no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari perquè l’alcalde, a proposta
de la Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte de l’Ordenança municipal per a la
prevenció i control dels mosquits, i particularment del mosquit tigre (aedes albopictus) de
l’ajuntament de Badalona, previ dictamen de la Comissió Informativa de l’Àmbit d’Atenció a les
Persones, conforme a les previsions de l’article 123 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), proposi la inclusió a l’ordre del dia de
l’Ajuntament Ple, a fi i efecte de que adopti els següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits, i
particularment del mosquit tigre (aedes albopictus) de l’ajuntament de Badalona, la qual
literalment, diu el següent:
“AVANTPROJECTE D’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DELS
MOSQUITS, I PARTICULARMENT DEL MOSQUIT TIGRE (Aedes Albopictus)
PREÀMBUL
L’estiu del 2004 es va detectar per primer cop la presència de l’espècie de mosquit Aedes
albopictus, més conegut com a Mosquit Tigre, al nostre país. Des de llavors s’ha pogut detectar
la seva presencia en nombre significat, per determinades zones del nostre municipi.
Els mosquits pertanyen a la família dels culícids. Les larves surten dels ous i són aquàtiques,
s’alimenten de matèria orgànica suspesa a l'aigua. Aquestes fases són vermiformes, sense
ales, i tenen entre 1 i 10 mm de llargària. Triguen de 5 a 20 dies en transformar-se en pupes
(depenent de les temperatures) i aquestes triguen uns dos dies en transformar-se en adults.
Els mosquits autòctons més freqüents a Catalunya pertanyen a l’espècie Culex pipiens en medi
urbà i també a diverses espècies del gènere Aedes i Ochlerotatus en medi rural. Tanmateix, el
Mosquit Tigre (Aedes albopictus) és una nova espècie que afegeix al medi urbà una
problemàtica específica i d’alta intensitat a la que causen els mosquits autòctons.
Aedes albopictus té un color molt fosc, quasi negre, amb unes bandes característiques de color
blanc platejat a les potes i una ratlla blanca al dors que baixa des del cap fins al tòrax. La seva
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mida oscil·la entre els 5 i els 10 mm, tot i que normalment fa uns 6 o 7 mm. Els ous són negres i
ovalats, d'uns 0.5 mm de llargària i 0.16 mm d’amplada.
Aquesta espècie de mosquit s’ha adaptat molt bé al nostre territori, colonitzant nous hàbitats i
criant en petites masses d’aigua, naturals o artificials, estancades i tancades com bidons,
gerros, plats de testos, cubells, pneumàtics o altres tipus de recipients que els recorden el seu
hàbitat original, constituït per forats inundats en troncs d’arbres.
Tot i que aquest mosquit és vector de diverses malalties endèmiques en alguns països
tropicals, i en alguns casos a països europeus, a Catalunya no s’ha constatat la transmissió de
malalties. Però és una espècie forana de mosquit que cal controlar i prevenir pels efectes
nocius que pot arribar a causar a la nostra població. És una espècie diürna i molt activa que fa
múltiples picades i ocasiona moltes molèsties.
La forta presència de mosquits en zones del municipi que li són adequades, fa que s’hagi
d’intervenir en espais tant públics com privats per a poder-hi realitzar les actuacions
necessàries per garantir el benestar de la ciutadania, així com la protecció de la salut i el
respecte al medi ambient.
El control de plagues en el medi urbà és un aspecte de vital importància per les seves
implicacions en la salut pública i en la qualitat de vida dels ciutadans. Atesa la importància
d’aquest problema, els municipis com a gestors del risc per a la salut de les persones tal com
s’assenyala a l’article 52 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya, han
d’actuar dins de les seves competències municipals, gestionant els riscos presents en el medi,
vetllant per la salubritat pública envers les plagues, garantint la seguretat dels llocs públics i
protegint el medi ambient.
La gestió del risc per a la salut de les persones a nivell municipal en relació a la presència i/o
expansió dels mosquits i particularment del mosquit tigre, engloba totes aquelles actuacions
necessàries destinades a evitar o minimitzar un risc per a la salut mitjançant la selecció i
l’aplicació concreta de les mesures de prevenció i control més adequades, a més de les
reglamentàries.
Per això, aquesta Ordenança municipal pretén aportar la informació, solucions i consells
necessaris als ciutadans i personalitats jurídiques privades i públiques, per evitar la presència
i/o minimitzar la densitat i la dispersió dels mosquits al municipi i dotar a l’ajuntament de les
eines necessàries per fer complir les mesures oportunes en aquells espais que puguin contenir
aigües estancades, així com permetre als òrgans competents sancionar els subjectes
responsables de la reproducció del mosquit tigre, o les altres espècies de mosquits autòctons.
En aquest sentit, la present Ordenança suposa una eina jurídica innovadora ja que dedica una
especial atenció a consolidar i concretar quines seran les mesures d’intervenció municipal a
emprar, però a la qual, s’han afegit els nous instruments moderns d’intervenció, com l’aplicació
del principi de precaució en les intervencions administratives per a l’adopció de mesures
cautelars, l’obligació que les empreses en l’exercici de les seves activitats implantin
l’autocontrol tenint en compte els riscs per a la salut per la presència i proliferació dels
mosquits, i la necessitat de col·laboració de tota la ciutadania amb les autoritats públiques en
les tasques de vigilància i control.
Per altra banda, cal reorientar els enfocaments convencionals en la lluita contra les plagues
establint connexions entre les diferents àrees dins del propi àmbit municipal com l’urbanisme, la
salut, parcs i jardins, activitats econòmiques, el medi ambient i la convivència ciutadana entre
d’altres. Es requereix que en totes aquestes disciplines s’introdueixin criteris relacionats amb la
salut de les persones, en especial per a la gestió dels riscs derivats per la presència de plagues
en el medi urbà.
És per tant necessari, actualitzar les estratègies de col·laboració entre totes aquestes àrees
municipals així com replantejar la coordinació entre totes les institucions implicades a fi d’assolir
els millors nivells d’eficàcia i eficiència en les intervencions portades a terme per fer front a la
prevenció i la presencia dels mosquits.
Finalment, hem d’assenyalar que les intervencions que s’estableixen en aquesta Ordenança
són conformes amb el marc jurídic establert per la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut
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pública de Catalunya, especialment pel que fa a les mesures d’intervenció i al règim
sancionador. Aquesta Ordenança es també molt respectuosa amb les actuals competències
de les administracions locals i de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la salut pública,
competències que es troben regulades tant a la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de
reforma de l’Estatut de Catalunya, com a la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local
de Catalunya i en la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.
De forma diferenciada als mosquits autòctons, cal esmentar que, ateses les seves
característiques d’espècie invasora, el mosquit tigre (Aedes albopictus) està sotmès a un règim
especial segons la Llei 42/2007 de 13 de Desembre, de Protecció del Patrimoni Natural i la
Biodiversitat. L’espècie és inclosa en el Catàleg d’Espècies Invasores previst per la Llei i
publicat en el RD 1628/2011, de 14 de Novembre, cosa que implica el mandat del seu control,
limitació i si és possible l’eradicació del territori espanyol, addicionalment a mesures legals de
prohibició de tinença, manipulació, comerç o transport.
TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I: Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1
Objecte
Aquesta ordenança té per finalitat establir les mesures necessàries de control de les poblacions
de mosquits i prioritàriament de l’espècie Aedes albopictus, per tal de minimitzar els efectes
negatius que aquests mosquits puguin ocasionar a la població en tot el terme municipal de
Badalona, d’acord amb la legislació estatal i autonòmica.
Article 2
Àmbit d’aplicació i usos afectats
Queden inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança, totes les persones físiques o
jurídiques que siguin propietàries o posseïdores d’espais, béns o objectes susceptibles de crear
les condicions de proliferació del mosquit tigre o d’altres espècies, ubicats al municipi de
Badalona.
Article 3.
Definicions.
Als efectes d’aquesta ordenança, es defineix:
Ous del mosquit tigre: Els ous són negres i ovalats, i no són visibles a simple vista. Tanmateix,
són importants perquè asseguren la supervivència de l’espècie durant l’estació freda.
Larves del mosquit tigre: Fase de desenvolupament de l’insecte en sortir de l’ou. Són
aquàtiques, obscures, sense ales i vermiformes, i no tenen cap semblança amb l’individu adult.
Les seves dimensions voregen els 5 mm de llargària, i triguen de 5 a 10 dies per transformar-se
en pupes. Les larves s’alimenten de matèria orgànica suspesa en l’aigua i poden semblar petits
cap-grossos a primera vista. Tanmateix, els seus moviments freqüents i espasmòdics les fan
força característiques.
Pupa: Fase posterior a la larva, d’una durada d’uns dos dies i on es produeix la metamorfosi
que donarà lloc al mosquit adult.
Altres mosquits: Diverses espècies de la família dels Culícids, pròpies de la fauna autòctona i ja
existents quan va arribar el mosquit Tigre. Poden coincidir en l’hàbitat larvari urbà o humanitzat,
principalment en el cas de l’espècie Culex pipiens. El seu aspecte pot ser molt semblant al del
Mosquit Tigre, però no la molèstia que causen, generalment inferior. Espècies rurals o naturals
dels gèneres Aedes, Ochlerotatus o Anopheles poden causar problemes, focalitzats inicialment
en aquestes àrees.
Aigües estancades: acumulació d’aigües quietes de qualsevol extensió. En quedar lliurement a
disposició dels mosquits hi poden pondre els ous i, per tant, reproduir-s’hi. Un període de no
renovació de l’aigua de cinc dies pot ser suficient per completar una generació de mosquits
tigre.
Gestió del risc: el conjunt d’actuacions destinades a evitar o minimitzar un risc per a la salut.
Aquest procés consisteix a sospesar les alternatives, tenint en compte l’avaluació del risc i
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altres factors pertinents, i comprèn, si cal, la selecció i l’aplicació de les mesures de prevenció i
control més adequades, a més de les reglamentàries.
Principi de precaució: el principi que habilita l’Administració sanitària a adoptar mesures
provisionals de gestió del risc per a assegurar la protecció de la salut i la prevenció de la
malaltia quan, després d’haver avaluat la informació disponible, es prevegi la possibilitat que es
produeixin efectes nocius per a la salut humana, animal o vegetal o danys al medi ambient per
alguna causa que no permeti determinar el risc amb certesa, encara que hi hagi incertitud
científica, mentre no es tingui informació addicional que permeti una avaluació del risc més
exhaustiva.
Autocontrol: el conjunt d’obligacions de les persones físiques o jurídiques subjectes a l’àmbit
d’aplicació d’aquesta norma amb la finalitat de garantir la innocuïtat i la salubritat dels
productes, les activitats i els serveis respectius.
CAPÍTOL II: De les Obligacions
Article. 4
Criteris Generals. Regulació d’aigües estancades.
Aquesta Ordenança requereix totes les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries,
titulars o posseïdores d’espais, béns o objectes susceptibles de crear les condicions de
proliferació del mosquit tigre o d’altres mosquits, de que portin una gestió correcte dels
mateixos per evitar la seva presència i que evitin l’abandó, definitiu o temporal, tant a l’espai
públic com al privat, de contenidors i objectes, sigui quina sigui la seva naturalesa i dimensions
(per exemple: pneumàtics, ampolles, llaunes, bosses o lones de plàstic, fonts ornamentals,
ornaments de jardí, etc.) les quals puguin acumular aigua i com a conseqüència pugui
reproduir-s’hi el mosquit tigre.
Els propietaris o titulars de solars estan obligats a mantenir-los al seu càrrec nets de brossa,
recipients o cap mena d’objecte abandonat, així com de mantenir la vegetació herbàcia sota
control periòdic. Les actuacions correctores que hagi d’emprendre legalment l’Ajuntament en
cas d’incompliment, seran facturades íntegrament als titulars de les finques.
Article 5
Actuacions generals
Les persones que es trobin en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança hauran d’ajustar llurs
actuacions a les prescripcions següents:
a) Neutralitzar tots aquells objectes que es trobin a l’aire lliure i presentin concavitats que
puguin acumular aigua. En primer lloc caldrà buidar-los. Per aconseguir un efecte definitiu
caldrà, segons les possibilitats, eliminar-los definitivament, invertir-los, foradar-ne el fons o bé
traslladar-los a un lloc cobert.
b) Els plats de test hauran de ser retirats, i quan això sigui impossible, caldrà vetllar perquè es
mantinguin secs; alternativament, s’utilitzaran mètodes hidropònics o irrigadors automàtics de
circuit tancat.
c) En el cas d’elements fixes i objectes, susceptibles d’acumular aigua i que no es puguin
retirar, caldrà revisar-los dos cops per setmana i eliminar-ne qualsevol acumulació d’aigua. Si
és possible, cal evitar que es tornin a omplir. Si tampoc això no és possible, caldrà que els
recipients es mantinguin tapats, mitjançant una tapa hermètica o una tela mosquitera prima
(malla de 2 mm de mida màxima).
d) Quan sigui imprescindible tenir aigua en recipients destapats (per exemple, en bevedors per
animals) caldrà que aquesta aigua es renovi dos cops per setmana, com a mínim. Les piscines
han de ser mantingudes tot l’any amb el seu tractament desinfectant habitual. Això garantirà
l’absència dels mosquits així com d’altres organismes indesitjables. Quan estiguin buides, s’han
de mantenir completament eixutes, i caldrà controlar aquest extrem després de les pluges
perquè una piscina amb pocs centímetres d’aigua al fons té major risc –pel que fa a generació
de mosquits- que una piscina totalment plena.
e) Els gestors de manteniment dels edificis, tindran cura dels dipòsits d’aigua de les
instal·lacions de climatització comunitàries, així com de col·lectors d’aigües d’edificis com ara
canaleres de teulada, o sifons de pati.
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f) Els gestors de finques on per la seva activitat comercial o industrial s’acumulin objectes de
qualsevol tipus que puguin omplir-se amb aigua de pluja seran responsables d’evitar que hi
apareguin larves de mosquits, seguint els principis exposats de buidar, tapar, invertir i/o
foradar.
g) Caldrà evitar l’acumulació d’aigua als forats dels troncs dels arbres situats a l’àmbit privat,
cosa que es pot aconseguir de forma definitiva reomplint-los amb àrids inerts, com ara sorra.
h) Els propietaris o gestors dels horts situats en espais en desús o solars buits als vorals de la
via pública, hauran de complir amb especial atenció els preceptes exposats anteriorment,
especialment pel que fa als bidons de gran capacitat que solen utilitzar-se en aquests llocs i
que es converteixen en importants punts de cria pels mosquits i específicament el mosquit
Tigre. Cas d’existir, aquests bidons hauran de ser hermèticament tancats amb tapes adients o
bé utilitzar tela mosquitera.
i) Els centres comercials d’articles de jardineria a l’aire lliure són punts d’especial risc i els seus
propietaris posaran una cura especial perquè a les nombroses safates i testos amb aigua no hi
proliferin larves de mosquits, mitjançant l’aplicació rigorosa de les normes exposades.
Per qualsevol altre tipus d’acumulació d’aigües no contemplat a la present ordenança, caldrà
notificar la seva existència als Serveis tècnics de l’Ajuntament per a que en puguin determinar
el seu nivell de risc i perillositat pel que fa a la reproducció del mosquit tigre.
Article 6 .
Situacions específiques:
Es consideren d’especial atenció les situacions que s’esmenten a continuació, donat que es
tracta d’espais que poden contenir aigües estancades. Aquests espais caldrà que compleixin a
més a més les actuacions generals especificades als articles 4 i 5.
a ) Cementiris municipals.
Es consideren aquestes instal·lacions d’especial atenció perquè la presència massiva de gerros
o altres recipients per a flors els pot convertir en espais de cria de mosquit Tigre de gran
rellevància, poden produir importants molèsties als visitants i personal del cementiri però també
els habitatges veïns en el cas de cementiris urbans.
Els titulars de les concessions administratives de les sepultures (nínxols, panteons...) han de
foradar per la seva base tots els recipients contenidors de flors per evitar que acumulin aigua,
tant els metàl·lics com els de plàstic. En cas que no ho duguin a terme els titulars, l’Ajuntament
restarà facultat per practicar d’ofici els orificis, i si s’escau, de repercutir als titulars l’import
d’aquesta operació de manteniment sanitari. La humitat s’hi haurà de mantenir mitjançant
esponges o similars, o bé omplint el recipient amb sorra fins més amunt que la superfície de
l’aigua, de manera que no hi resti aigua lliure.
b ) Tallers mecànics i dipòsits de pneumàtics usats
Els professionals del sector de l’automoció que per la seva activitat substitueixin pneumàtics de
vehicles estaran obligats a mantenir pneumàtics fora d’ús (en endavant PFU) a sota de cobert a
l’espera que siguin recollides pels gestors de residus. En els casos que es justifiqui
adequadament la impossibilitat de fer-ho així, s’acceptarà el seu manteniment a l’aire lliure amb
la condició imprescindible que els pneumàtics estiguin coberts per lona impermeable que
n’impossibiliti la inundació. La mateixa condició s’aplicarà als pneumàtics que puguin existir a
les deixalleries o altres magatzems. En dipòsits específics de pneumàtics usats caldrà mantenir
mesures de seguretat addicional:
- Desbrossat mensual de la vegetació herbàcia i arbustiva de la perifèria del solar on
s’emmagatzemen les rodes
- Apilat de les rodes en columna vertical i mai en munts aleatoris
- Cobertura de les columnes verticals amb baca impermeable
- Cal garantir una bona rotació dels pneumàtics i prioritzar la destrucció ràpida dels
pneumàtics provinents de zones afectades, i la trituració dels PFU el més aviat
possible
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Quan els PFU s’hagin de transportar a altres indrets s’optarà de fer-ho en els
mesos de fredor, ja que en cas contrari podrien transportar-se mosquits adults i per
tant s’afavoriria la seva dispersió.
- Eliminació immediata dels pneumàtics sense valor comercial.
c) Escoles i altres equipaments
Els elements de joc no han de tenir aigua estancada, especialment en èpoques de vacances,
on hi pot romandre més temps. En cas que hi hagin pneumàtics destinats als jocs, aquests han
de mantenir-se secs, preferentment mitjançant perforació o bé col·locant-los semienterrats en
posició vertical. Els que no estiguin immobilitzats s’han de desar sota cobert en els períodes en
què no s’utilitzen.
Considerant la presència habitual d’altres activitats i instal·lacions de risc com ara horts
educatius amb bidons, fonts d’aigua potable, evaporadors d’aparells d’aire condicionat, brossa,
canaleres de teulada o embornals de pati, cambres sanitàries inundades o forats d’arbres, els
responsables de manteniment dels centres han de realitzar un pla de prevenció previ al període
de tancament estival, que coincideix amb la màxima proliferació del mosquit tigre en aquests
punts, per tal de garantir-ne l’absència en el moment de reiniciar el curs escolar.
d ) Circuits de karts i pockets-bikes.
Les instal·lacions lúdic-esportives que es dediquen a les curses de karts i motos petites, solen
utilitzar els PFU com a protecció i marcatge del circuit. Aquests PFU son un punt de
desenvolupament de les larves del mosquit tigre, per la qual cosa, tots els usuaris i treballadors
d’aquestes instal·lacions, així com, els habitants dels habitatges propers en seran víctimes de
les seves molèsties.
Els PFU hauran de ser substituïts per altres sistemes de protecció en un període de temps el
més curt possible. En el període de temps anterior a ser executada la reforma o substitució dels
PFU, les instal·lacions hauran de ser controlades per equips tècnics qualificats si hi ha
poblacions larvàries dels mosquits que es desenvolupen dins dels PFU. Es podran també
protegir els grups de PFUs amb lones per evitar-hi l’entrada de l’aigua de pluja.
e ) Clubs nàutics i ports.
Els PFU encara son utilitzats en algunes instal·lacions nàutiques com a protecció de les
embarcacions amarrades. Aquestes proteccions han de ser substituïdes per les que ja
existeixen en el mercat amb la mateixa finalitat i que pel seu disseny específic no poden ser
punts d’acumulació d’aigua i per tant de desenvolupament de larves de mosquits. En el període
de temps anterior a ser executada la reforma o substitució dels PFU, les instal·lacions hauran
de ser controlades per equips tècnics qualificats si hi ha poblacions larvàries dels mosquits que
es desenvolupen dins dels PFU.
f ) Instal·lacions d’hivernatge de barques.
Cada cop més proliferem els espais destinats a l’hivernatge d’embarcacions esportives i de
lleure. Aquestes instal·lacions han de tenir, sempre que sigui possible, les embarcacions sota
cobert i donat el cas de que això no sigui possible, caldrà que les embarcacions estiguin
tapades per una coberta protectora impermeable a la pluja, amb la finalitat que en el seu
interior no si pugui acumular l’aigua i convertir-se en un lloc de desenvolupament de les larves
del mosquit tigre. Les cobertes han de tensar-se correctament per evitar que es formin tolls en
la mateixa lona, que podrien provocar també l’aparició de mosquits.
g ) Instal·lacions agrícoles i ramaderes.
Les granges solen usar els PFU com a element per fixar les lones i plàstics protectors del
emmagatzematge del farratge pel bestiar. Caldrà substituir els PFU per altres elements que
puguin complir amb la mateixa funció i, aquests s’hauran de portar a les instal·lacions
específiques de recollida d’aquest residu industrial. En el període de temps anterior a ser
executada la reforma o substitució dels PFU, les instal·lacions hauran de ser controlades per
equips tècnics qualificats si hi ha poblacions larvàries dels mosquits que es desenvolupen dins
dels PFU.
h) Espais considerats com a patrimoni natural i de la biodiversitat
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Per al cas d’espais d’especial protecció considerats com a patrimoni natural i de la biodiversitat
on hi hagi constància de la presència del mosquit tigre, la intervenció de les administracions
públiques competents per prevenir la seva introducció i evitar la seva propagació, s’haurà de
fer conforme a l’establert a la Llei 42/2007 de 13 de desembre del Patrimoni Natural i de la
Biodiversitat i del Reial Decret 1628/2011 de 14 de novembre, pel qual es regula el llistat i
catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores.
i) Zones comercials o d’obres, actives o no, on s’ubiquin contenidors de brossa o de deixalles.
Cal mantenir aquests espais lliures de possibles focus de cria de mosquits i de qualsevol tipus
d’infecció parasitària o raticida, mantenint net de deixalles i d’aigua l’entorn dels contenidors,
els quals han d’estar sempre tancats per evitar l’acumulació d’aigua de pluja.
TÍTOL SEGON: CONTROL I INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA
CAPÍTOL I: De la informació i la col·laboració amb l’autoritat competent.
Article 7
La informació
En el cas que els titulars d’instal·lacions, establiments o dependències detectin la proliferació o
propagació de mosquits, i en particular del mosquit tigre, n’han d’informar immediatament a
l’Ajuntament i procedir a adoptar les mesures preventives apropiades i suficients i si escau a
retirar de l’espai, els bens u objectes que segons aquesta Ordenança puguin suposar una font
de risc.
Les autoritats competents podran requerir als titulars de terrenys que facilitin informació i
l’accés dels seus agents per tal de verificar la presència de mosquits i en especial del mosquit
tigre per prendre les mesures adequades per al seu control.
CAPÍTOL II: De la intervenció administrativa
Article 8
1. La vigilància i control
L’Ajuntament de Badalona, en l’exercici de les seves competències, podrà dur a terme les
activitats de vigilància i control necessàries per al compliment de les disposicions establertes en
aquesta ordenança, així com d’altres normatives especifiques, per tal de preservar la salut de la
seva població i dels efectes negatius que poden ocasionar, i en particular del mosquit tigre dins
del seu àmbit territorial.
La planificació i programació de les activitats de vigilància i el control es portaran a terme en
relació al risc detectat i amb la freqüència adequada.
2. Control de les actuacions
a. L’actuació inspectora podrà ser realitzada pels tècnics municipals designats a l’efecte, pels
funcionaris de la policia local o per personal d’altres administracions supramunicipals , en
funcions d’assistència tècnica al municipi, els quals podran, acreditats degudament i en el
compliment de les seves funcions, accedir a qualsevol lloc, instal·lació o dependència, de
titularitat pública o privada, així com ordenar que les persones obligades, adoptin les mesures
necessàries per a la prevenció o per al restabliment de les condicions que evitin la proliferació
i/o la propagació de mosquits, i en particular del mosquit tigre.
En el supòsit d’entrada a domicilis, es requerirà el previ consentiment del titular, o bé aquesta
es podrà realitzar mitjançant una resolució judicial autoritzant-la.
Finalitzada la inspecció, els inspectors lliuraran còpia de l’acta d’inspecció al titular o persona
responsable que es trobi en aquell moment en les dependències o instal·lació.
b. Les persones que fa referència l’article 2 d’aquesta Ordenança, resten obligades durant la
inspecció, a facilitar informació exacta i veraç de llurs espais, béns i objectes afectats pels
preceptes d’aquesta ordenança i permetre el correcte exercici de l’activitat inspectora.
c. En exercici de les funcions respectives, els inspectors actuants, podran sol·licitar el suport,
l’auxili i la col·laboració d’altres inspectors de salut pública de medi ambient o d’altres àrees
competents en la matèria així com d’altres agents de l’autoritat que tinguin encomanades
funcions de seguretat.
3. Mesures cautelars
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a. En el cas d’incompliment per part dels obligats, els tècnics inspectors aixecaran acta dels
fets, que servirà de base per a la determinació d’una possible infracció conforme als preceptes
establerts en la present Ordenança, amb la consegüent incoació de l’expedient sancionador,
sense perjudici què, com a conseqüència de les activitats d’inspecció i control es comprovi que
hi ha un risc per a la salut, o indicis raonables, aquests considerin necessària una intervenció
immediata. En aquests casos l’Ajuntament podrà adoptar les mesures cautelars i actuacions
que consideri oportunes amb la finalitat de corregir les deficiències detectades.
b. Les mesures cautelars s’ajustaran a la intensitat, a la proporcionalitat i seran les adequades
als objectius que es pretengui assolir en cada supòsit.
c. La durada de les mesures cautelars no ha d’excedir el que exigeix la situació de risc que les
justifica.
d. Les mesures cautelars es podran adoptar en aplicació del principi de precaució. En aquest
cas, amb caràcter previ a la resolució per la qual s’adopta la mesura cautelar, s’haurà de donar
audiència a les parts interessades perquè, en el termini de deu dies, puguin presentar les
al·legacions i els documents pertinents.
TÍTOL TERCER: DEL RÈGIM SANCIONADOR
CAPÍTOL I: Del procediment sancionador i de l’exercici de la potestat sancionadora
Article 9
1. Procediment sancionador. Principis generals
El procediment sancionador s’ajustarà a les disposicions legals relatives al procediment
administratiu, als principis establerts en la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i al procediment establert en el
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits
de competència de la Generalitat de Catalunya amb les especificacions corresponents
establertes a la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya.
El termini per a dictar i notificar la resolució d’un expedient sancionador és de 9 mesos
2. Competència per a sancionar
Correspon als ens locals municipals a tenor de l’establert en aquesta Ordenança, l’exercici de
la potestat sancionadora dins del seu àmbit territorial i en l’exercici de les seves competències.
L’alcalde i el ple podran delegar o desconcentrar les seves competències en altres òrgans de la
corporació en els termes i condicions fixats per la normativa de règim local, i si és el cas, per la
normativa bàsica sobre règim jurídic de les administracions públiques.
Els ens locals podran encomanar a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, mitjançant els
convenis pertinents, la gestió de la instrucció d’expedients sancionadors en l’àmbit de llurs
competències. La formalització d’aquest encàrrec no altera en cap cas, la titularitat de la
potestat sancionadora que correspon a l’òrgan local competent en la matèria.
CAPÍTOL II: De les infraccions
Article 10
Infraccions
Es considerarà infracció, les accions i omissions antijurìdiques tipificades en aquesta
ordenança i en les demés disposicions especifiques dictades en matèria de salut pública i
sanitat que seran objecte de les sancions administratives corresponents, prèvia instrucció de
l’oportú expedient.
Article 11
De la Responsabilitat
Són subjectes responsables les persones físiques o jurídiques que incorrin en les accions o
omissions tipificades per aquesta Ordenança com a infraccions en matèria de salut pública.
Article 12
Criteris per a la classificació de les infraccions i la seva graduació
Les infraccions es classifiquen com a lleus, greus o molt greus, tenint en compte els criteris
següents per a la seva graduació: la negligència i la intencionalitat del subjecte infractor, el frau,
el risc per a la salut, la quantia de l’eventual benefici obtingut, la gravetat de l’alteració sanitària
i social produïda, l’incompliment dels requeriments o les advertències previs per qualsevol

Sessió núm. 6 /29-05-12

58

Secretaria General

mitjà, la xifra de negocis de l’empresa, el nombre d’afectats, la durada dels riscos i l’existència
de reiteració o reincidència.
Aquest criteris poden ésser valorats separadament o conjuntament.
Article 13
Qualificació de les infraccions
1. En funció dels criteris establerts a l’article anterior, es consideren infraccions lleus:
- Les comeses per simple irregularitat en l’observança d’aquesta ordenança .
- L’incompliment dels requeriments específics que formulin els tècnics inspectors sense
repercussió directa en la salut.
- Les comeses per simple negligència, sempre que l’alteració o el risc sanitari produïts hagin
estat d’escassa incidència.
- Tenir aigua estancada amb larves o pupes de mosquit per incompliment de les
prescripcions dels articles 4, 5, i 6 d’aquesta ordenança.
2. Es consideren infraccions greus
- Les que reben expressament aquesta qualificació segons la normativa específica aplicable
en cada cas, quan tenen repercussió en la salut.
- La reincidència en la comissió d’infraccions lleus, en el període dels dos anys anteriors
- Les que són concurrents amb altres infraccions sanitàries lleus, o han servit per facilitar-les
o encobrir-les.
- Les que produeixin un risc o dany greu per a la salut.
3. Es consideren infraccions molt greus:
- Les que reben expressament aquesta qualificació segons la normativa específica
aplicable en cada cas, quan tenen transcendència en la salut.
- La reincidència en la comissió d’infraccions greus en el període de cinc anys anteriors.
- Les que són concurrents amb altres infraccions sanitàries greus, o han servit per facilitarles o encobrir-les.
- Les que produeixin un risc o dany molt greu per a la salut.
Les infraccions lleus prescriuen al cap d’un any; les greus, al cap de dos anys, i les molt greus,
al cap de quatre anys.
CAPÍTOL III: De les sancions
Article 14
Sancions
1. Les infraccions a que fa referència l’article 13 d’aquesta Ordenança, han d’ésser
sancionades amb multes, d’acord amb les prescripcions establertes al títol V sobre el règim
sancionador de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya:
a) Infraccions lleus, fins a 3.000 euros.
b) Infraccions greus, de 3.001 a 60.000 euros. L’import de les sancions es pot
incrementar fins a un import que no ha de superar el quíntuple del valor de mercat
dels productes o els serveis objecte de la infracció.
c) Infraccions molt greus, de 60.001 a 600.000 euros. L’import de les sancions
es pot incrementar fins a un import que no ha de superar el quíntuple del valor de
mercat dels productes o els serveis objecte de la infracció.
2. Les sancions imposades per infraccions lleus prescriuen al cap d’un any; les imposades per
infraccions greus, al cap de dos anys, i les imposades per infraccions molt greus, al cap de tres
anys
3. La imposició d’una sanció no és incompatible amb l’obligació del subjecte responsable de
reposar la situació alterada al seu estat originari ni amb el pagament de les indemnitzacions
corresponents.
Article 15
Òrgans competents de l’Ajuntament per a imposar les sancions
En l’àmbit municipal, l’alcaldia és l’òrgan competent per a imposar les sancions de fins a
100.000 euros, i el ple de la corporació és competent per a imposar les sancions de fins a
300.000 euros.
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Els expedients sancionadors incoats i instruïts per aquest Ajuntament, d’acord amb la proposta
de resolució dels quals correspongui imposar una sanció superior a aquestes quanties, s’haurà
de remetre’s a l’òrgan competent en funció de la quantia perquè els resolgui.
Article 16
Graduació i atenuació de les sancions
Per a la determinació de la quantia de la sanció, l’Ajuntament tindrà en compte la deguda
adequació entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció imposada, tenint
especial consideració per a la graduació de la sanció l’existència d’intencionalitat o reiteració i
la natura dels perjudicis causats.
Article 17
Apreciació de delicte o falta
Si en el decurs de la tramitació del procediment sancionador s’apreciés que determinats fets
poden ser constitutius de delicte o falta penal, l’instructor ho notificarà immediatament a
l’Alcaldia, el qual passarà el tant de culpa al Ministeri Fiscal. Un cop l’autoritat judicial hagi
incoat el procés penal que correspongui, si hi ha identitat de subjecte, fet i fonament haurà de
suspendre el procediment administratiu.
Article 18
De les multes coercitives
1. L’ Ajuntament a l’efecte de garantir l’aplicació i l’eficàcia de les mesures cautelars o dels
seus requeriments, podrà imposar reiterades multes coercitives.
2. El termini assenyalat en el requeriment ha d’ésser, en qualsevol cas, suficient per al
compliment de l’obligació què es tracti i al mateix temps, el necessari per evitar la producció de
perjudicis majors en cas de no executar l’obligació requerida.
3. En cas d’incompliment es podran efectuar requeriments successius fins a un màxim de tres
vegades, i cadascú d’aquests requeriments no podrà excedir els 6.000 €.
4. La multa coercitiva és independent de les sancions que pugui imposar-se amb tal finalitat i
n’és compatible amb elles.
Article 19
De l’execució subsidiària
1. En el compliment de l’establert en la present Ordenança, quan es tracti d’obligacions que no
siguin personalíssimes i es puguin realitzar per subjectes diferents als obligats, l’Ajuntament,
seguint el procediment corresponent, podrà executar aquestes obligacions per si mateix o
mitjançant les persones que determini.
2. L’import de les despeses, els possibles danys i perjudicis aniran a càrrec dels obligats.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
En tot allò que no estigui previst en aquesta Ordenança, s’estarà al que prevegin les
ordenances reguladores corresponents i sense perjudici de l’establert per altres normes
sectorials.
Segona
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança s’hauran d’adaptar les altres Ordenances i
reglaments municipals que regulin matèries que s’oposin a les prescripcions d’aquesta.
Tercera
Instal·lacions o establiments de nova obertura
Per al cas de noves obertures d’instal·lacions o establiments que l’exercici de les seves
activitats pugui representar riscos sanitaris per a la proliferació dels mosquits, en especial de
l’espècie Aedes albopictus, s’haurà d’ajuntar a la documentació corresponent, (llicència
ambiental o comunicació prèvia) el Pla d’autocontrol de plagues on s’especifiquin les mesures
preventives o de control pertinents per evitar la seva cria i proliferació.
Els establiments o instal·lacions que a l’entrada en vigor d’aquesta ja es trobin en
funcionament, s’hauran d’ajustar conforme l’establert a la present Ordenança i a la resta de
normes higiènico-sanitàries i de salubritat vigents.
DISPOSICIÓ FINAL
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Els preceptes d’aquesta Ordenança que per sistemàtica incorpora aspectes de la legislació
estatal i autonòmica, s’entén que resten automàticament modificats en el moment que es
produeixi la revisió d’aquesta legislació. En el supòsit de modificació de la legislació estatal i
autonòmica continuaren essent vigents els preceptes d’aquesta Ordenança si son compatibles i
permeten una interpretació harmònica amb els nous preceptes de la legislació de referència,
mentre no hi hagi adaptació expressa.
Aquesta ordenança entrarà en vigor un cop s’hagi publicat completament el seu text en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagi transcorregut el terminis establerts en l’article
70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.”
Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de l’ordenança pel termini
mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la
inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis oficials de la seu
electrònica de la web de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des
del dia de la publicació de l’anunci al BOP.
Tercer.- Concedir audiència als interessats, a l’efecte de presentació d’al·legacions i
reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la tramesa d’una còpia del text
íntegre de l’ordenança. El termini de l’audiència serà de 30 dies a comptar des del dia següent
a la data de recepció de la notificació.
Quart.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, l’ordenança que ara s’aprova inicialment
quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.
Votació.
El dictamen precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
11 AP-2012/2308
DICTAMEN. Sol·licitar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
l'aprovació del Projecte del Centre "Escola de Música Moderna de Badalona".
Identificació de l’expedient
Tipus d’acte.
Dictamen. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya l’aprovació del Projecte del Centre
“Escola de Música Moderna de Badalona”
Caràcter.
Definitiu. Posa fi a la via administrativa.
Òrgan competent.
Ple
Núm. expedient:
4/DV.2-12
Ricard Brotat i Jubert, cap dels serveis jurídics i administratius de la regidoria de Cultura i
Ciutadania d’aquest Ajuntament i secretari, per delegació, del Consell d’administració del
Patronat de la Música de Badalona, en relació a l’expedient de referència emet el següent
Informe,
Que té els següents,
Antecedents:
Primer. En data 13 d’abril d’enguany el Consell d’administració del Patronat de la Música de
Badalona va adoptar el següent acord per unanimitat i amb el quòrum legal preceptiu:
El dia 17 de febrer de 1981 l'Ajuntament de Badalona va crear el Patronat de la Música,
organisme autònom municipal de caràcter administratiu, per tal de gestionar com a titular el
Conservatori Professional de Música de la ciutat.
L'any 1985 es van iniciar uns tallers de música moderna al centre cívic Dalt la Vila (Germà
Bernabé s/n) per tal de donar sortida a la creixent demanda d’aquests estudis que en aquell
moment només s’impartien en dos centres especialitzats de Barcelona: l'Aula de Música
Moderna i Jazz i el Taller de Músics.
Com que els estudis de música moderna i Jazz no estaven previstos al llavors vigent
Reglament General de Conservatoris del 1966 es va optar per crear una secció autònoma, no
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reglada, que amb el posterior creixement ha esdevingut una Escola de Música Moderna que
imparteix una completa programació d’assignatures teòriques, instrumentals, combos i
formacions orquestrals específiques del jazz i altres estils de música popular. Des d’aleshores i
fins l'actualitat, I'EMMB ha estat un referent al nostre país de l’ensenyament de la música
moderna com a escola pública.
Atès que els actuals plans d’estudis ja contemplen les especialitats de música moderna i jazz,
de les que s’imparteixen estudis superiors a I'ESMUC i al Conservatori Superior del Liceu; que
s'han establert els currículums de Grau Professional en les especialitats de Guitarra i Baix
elèctric; i també s'ha completat el procés extraordinari que ha permès l’obtenció del títol
superior de música als professionals que estaven impartint la docència de música moderna als
diversos centres docents catalans; l’equip directiu de I'EMMB, considera que correspon
sol·licitar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l’aprovació del projecte
educatiu del centre "Escola de Música Moderna de Badalona" amb seu al carrer Germà
Bernabé s/n, per tal que continuï la seva activitat docent amb total independència de L'Escola
de Música de Grau Elemental del Conservatori de Badalona, ubicada al carrer Pare Claret
núm.2.
D’aquesta manera, Badalona passaria a tenir dues Escoles de Música reconegudes (una pel
grau elemental dels estudis clàssics que s'imparteixen al Conservatori, amb seu al carrer Pare
Claret núm. 2, i l’altra dedicada al Jazz i la música popular amb seu al carrer Germà Bernabé
s/n), cada una d'elles amb les seves especialitats i metodologies pròpies i amb conveni, per
separat, amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, sense que això suposi cap
increment de costos respecte la situació actual, tant pel que fa a l'Ajuntament com per a la
Generalitat.
Es per això que el sotasignat Vicepresident del Patronat de la Música de Badalona, per
delegació del President (Decret 15/07/2011) proposa al Consell d'Administració de l'Organisme
Autònom l’adopció del següent acord, als efectes que elevi, a la vegada, la seva aprovació, si
s’escau, al Ple:
Primer: Proposar el reconeixement, com a centre docent autònom, de l'Escola de Música
Moderna de Badalona (EMMB), amb seu al carrer Germà Bernabé s/n, destinat a la docència
del Jazz i la música popular, mitjançant conveni amb el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
Segon: Sol·licitar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l’aprovació del
Projecte del Centre "Escola de Música Moderna de Badalona" i la resolució sobre l’adequació
dels locals i instal·lacions proposades a la seva seu del carrer Germà Bernabé s/n.
I les següents,
Consideracions jurídiques:
Primera. Vist el que disposa el paràgraf 1 de l’article 74. de la llei 12/2009, de 10 de juliol,
d’educació de Catalunya, que, sobre la creació de centres, literalment diu:
1.Correspon al Govern, en el marc de la programació educativa, crear i suprimir centres
educatius públics. La creació de centres públics de titularitat de les administracions locals es fa
per conveni. (...)
Segona. Vist el que disposa l’article 65 de la llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de
Catalunya, sobre els ensenyaments artístics, que literalment diu:
1. Els ensenyaments artístics tenen per finalitat facilitar una formació artística de qualitat i
garantir la formació dels professionals corresponents. Els ensenyaments artístics es
fonamenten en dues ofertes formatives diferents: una de reglada, que comprèn diversos graus i
té el nivell d’exigència elevat que correspon a la finalitat exclusiva de facultar per a la pràctica
professional, i una altra de no reglada, per a les persones que volen assolir un nivell de
coneixements artístics adequats per a practicar-los.
2. Els ensenyaments artístics comprenen:
a) Música.
b) Dansa.
c) Arts plàstiques i disseny.
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d) Art dramàtic.
e) Conservació i restauració de béns culturals.
f) Altres manifestacions artístiques que el Govern determini.
3. Els ensenyaments reglats de música i els ensenyaments reglats de dansa es classifiquen en
ensenyaments professionals i ensenyaments superiors. Els ensenyaments reglats de les
diverses modalitats d'arts plàstiques i disseny es classifiquen en ensenyaments de grau mitjà i
ensenyaments de grau superior. Els ensenyaments reglats d'art dramàtic, els ensenyaments
reglats de conservació i restauració de béns culturals i els ensenyaments reglats de disseny
són ensenyaments superiors.
4. Els ensenyaments artístics s'imparteixen en escoles artístiques, centres especialitzats,
centres superiors i altres centres públics o privats autoritzats per l'Administració educativa, i
també en centres educatius integrats, que permeten als alumnes de cursar simultàniament els
ensenyaments artístics professionals i l'educació secundària.
5. L'ordenació dels ensenyaments artístics ha de fomentar les connexions amb els altres
ensenyaments artístics que s’hi relacionen i amb els ensenyaments de règim general.
6. En la programació de l'oferta d'ensenyaments artístics s'han de definir mecanismes
compensatoris per a les zones amb menys densitat de població.
7. L'Administració educativa ha d'adaptar l'oferta dels ensenyaments artístics superiors a la
tradició cultural i artística de Catalunya i n'ha d'acordar una ordenació que s’ajusti als principis i
els criteris de desplegament de l'Espai Europeu d'Educació Superior i mantingui la coherència
necessària entre aquesta oferta i la dels altres ensenyaments artístics finalistes de caràcter
professionalitzador regulats per l'ordenament. A aquests efectes, el Govern pot crear centres
públics superiors d'arts que imparteixin els ensenyaments en més d'una seu i pot exigir
requisits específics al professorat dels ensenyaments artístics superiors com a conseqüència
de la inserció d'aquests ensenyaments en l'Espai Europeu d'Educació Superior.
8. Administració educativa exerceix les funcions específicament relacionades amb els
ensenyaments artístics superiors, incloses les que deriven de l'apartat 7, per mitjà de l'Institut
Superior de les Arts, sens perjudici de la funció superior de supervisió que correspon al
conseller o consellera titular del Departament i de les funcions que corresponen al Govern.
9. Departament, amb relació als ensenyaments artístics reglats, ha d'establir procediments de
coordinació entre les escoles de música i dansa, els centres educatius integrats, els
conservatoris i els centres superiors que garanteixin l'establiment d'itineraris
professionalitzadors per als alumnes amb més capacitat, i ha de supervisar-ne l'aplicació,
directament o, si escau, per mitjà de l'Institut Superior de les Arts.
Tercera. Vist el que disposa la Disposició Final Primera de la llei 12/2009, de 10 de juliol,
d’educació de Catalunya, sobre els ensenyaments artístics, que, sobre ens locals diu,
literalment:
1. Govern ha de garantir els recursos suficients per a afrontar la prestació dels serveis, la
titularitat dels quals delegui en els ens locals. Qualsevol atribució de competències nova,
formalitzada per conveni entre el Departament i l'ens local corresponent, ha d'anar
acompanyada de l'assignació dels recursos suplementaris necessaris per a finançar-la
correctament. Per a l'assignació dels recursos s'ha de tenir en compte el finançament del cost
total i efectiu dels serveis delegats, que s'ha de fixar d'acord amb les entitats municipalistes.
L'assignació de recursos ha d’ésser una condició necessària perquè entri en vigor la delegació
de la competència.
2. Departament ha d'habilitar les partides pressupostàries, amb els recursos necessaris i
suficients, que permetin finançar els compromisos adquirits en convenis amb els ens locals
amb relació al segon cicle d'educació infantil, l'educació obligatòria, el batxillerat, els programes
de qualificació professional inicial, la formació professional, l'educació especial, els
ensenyaments d'idiomes o esportius o altres que es puguin acordar per a millorar l’equitat i la
qualitat del Servei d'Educació de Catalunya.
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3. Departament ha d'habilitar les partides pressupostàries, amb els recursos necessaris, que
permetin establir amb eficàcia i eficiència convenis amb els ens locals per a la realització de les
activitats extraescolars i els plans i programes socioeducatius específics.
Proposta de resolució:
En conseqüència i d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, la regidora de Cultura i Ciutadania proposa al Ple, a la vista de
l’acord del Consell d’Administració que figura als antecedents, l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer:
Reconèixer, l'Escola de Música Moderna de Badalona (EMMB), com a centre dependent del
Patronat de la Música de Badalona, amb seu al carrer Germà Bernabé s/n, destinat a la
docència del Jazz i la música popular, mitjançant conveni amb el Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya.
Segon:
Sol·licitar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l'aprovació del
Projecte del Centre "Escola de Música Moderna de Badalona" i la resolució sobre l’adequació
dels locals i instal·lacions proposades a la seva seu del carrer Germà Bernabé s/n.
Tercer:
NOTIFICAR aquesta resolució al departament de Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
12 AP-2012/2309
DICTAMEN. Adherir-se a la declaració aprovada per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap la
Sostenibilitat en assemblea celebrada a Vic el dia 22 de febrer de 2012.
Tipus de resolució: APROVACIÓ DECLARACIÓ DE VIC DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES
CAP LA SOSTENIBILITAT
Òrgan que resol: Ajuntament Ple
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Núm. expedient: 4/D-1/12
Fets
1.- La Xarxa de Ciutats i Pobles cap la Sostenibilitat –de la que aquest Ajuntament forma part-,
reunida en assemblea general celebrada a Vic el passat dia 22 de febrer de 2012, va aprovar la
coneguda com “Declaració de Vic”, la part dispositiva de la qual diu el següent:
“POTENCIAR les polítiques de sostenibilitat municipal des del convenciment de la seva
idoneïtat com a eix vertebrador del bon govern ambiental local, i perquè entenem que
constitueixen una estratègia que coincideix plenament amb els criteris d’eficiència i estalvi de
recursos aplicable a la situació econòmica actual.
DESENVOLUPAR la potencialitat màxima dels municipis en tots aquells camps generadors
d’activitat econòmica verda relacionats amb el desenvolupament sostenible.
EXPLORAR les possibilitats d’ocupació relacionades amb l’àmbit de la sostenibilitat en tots els
sectors ambientals, tradicionals i emergents: eficiència energètica i energies renovables, cicle
local de l’aigua, tractament dels residus, gestió del soroll, comunicació ambiental i consum
responsable.
ESTIMULAR la coordinació entre les administracions locals, supramunicipals i nacional en
l’àmbit de Catalunya, per tal de crear sinergies que incideixin en un avançament net en
desenvolupament sostenible i garanteixin l’eficiència dels recursos invertits, econòmics,
humans i d’organització.
FOMENTAR la cooperació amb el sector empresarial, per tal de generar oportunitats de
col·laboració público-privada en el camp de la sostenibilitat.
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GARANTIR la contribució dels governs locals al desenvolupament de polítiques i accions
d'educació i capacitació a tots nivells de la ciutadania, per facilitar el ple desenvolupament de la
sostenibilitat i de l'economia verda, així com donar suport a l'impuls a les actuacions de recerca
i la innovació en sostenibilitat, que permetin afrontar els reptes de futur.
ESTABLIR lligams amb les xarxes de sostenibilitat per mantenir projectes i objectius comuns, i
amb les entitats i el teixit social per tal de potenciar estratègies de sensibilització i comunicació
que aconsegueixin la complicitat de les ciutadanies en la implementació de les polítiques
ambientals locals.
DONAR suport als acords nacionals i internacionals amb objectius de sostenibilitat i eficiència
en l’ús dels recursos, i en particular al Pacte dels alcaldes per una energia sostenible local, per
tal de promoure les energies renovables, l’eficiència energètica i la millora de la comptabilitat
energètica.
IMPULSAR el treball en xarxa a nivell tècnic i polític, com a àmbit de reflexió i de construcció
de l’acció i, en definitiva, com a espai de creixement municipal.
Finalment, ENS INSTEM a presentar la Declaració de Vic en els respectius plens municipals,
abans del 10 de juny, per donar el màxim suport al compromís local envers Rio+20, i a notificar
els acords a la presidència de la Xarxa.”
2.- La Regidora de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, que ostenta la condició de
Vicepresidenta de la referida Xarxa, ha dictat una provisió per la que disposa que la referida
declaració sigui sotmesa a aprovació del Ple Municipal.
FONAMENTS DE DRET
1.- Atesa la competència de l’Ajuntament en matèria de protecció del medi ambient de
conformitat amb allò que es disposa als articles 25.2 f) de la Llei 7/1985, LRBRL en
concordança amb el que s’estableix a l’article 66.3 f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 29 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).
2.- Atès que l’esmentada declaració s’ha de tramitar com una declaració institucional, que
constitueix una manifestació de la postura del Ple en quan a òrgan màxim de representació
política general en relació a aquelles qüestions que afectin al Municipi de Badalona.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, no hi
ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que, conforme amb el que preveu l’article 123
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, l'Ajuntament Ple, previ dictamen de la Comissió
d’Estudi, Informe o Consulta dels Àmbits de Serveis del Territori i Medi Ambient i Sostenibilitat,
adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
ÚNIC.- Adherir-se a la declaració aprovada per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap la Sostenibilitat
en assemblea celebrada a Vic el dia 22 de febrer de 2012, amb els següents pronunciaments:
“POTENCIAR les polítiques de sostenibilitat municipal des del convenciment de la seva
idoneïtat com a eix vertebrador del bon govern ambiental local, i perquè entenem que
constitueixen una estratègia que coincideix plenament amb els criteris d’eficiència i estalvi de
recursos aplicable a la situació econòmica actual.
DESENVOLUPAR la potencialitat màxima dels municipis en tots aquells camps generadors
d’activitat econòmica verda relacionats amb el desenvolupament sostenible.
EXPLORAR les possibilitats d’ocupació relacionades amb l’àmbit de la sostenibilitat en tots els
sectors ambientals, tradicionals i emergents: eficiència energètica i energies renovables, cicle
local de l’aigua, tractament dels residus, gestió del soroll, comunicació ambiental i consum
responsable.
ESTIMULAR la coordinació entre les administracions locals, supramunicipals i nacional en
l’àmbit de Catalunya, per tal de crear sinergies que incideixin en un avançament net en
desenvolupament sostenible i garanteixin l’eficiència dels recursos invertits, econòmics,
humans i d’organització.
FOMENTAR la cooperació amb el sector empresarial, per tal de generar oportunitats de
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col·laboració público-privada en el camp de la sostenibilitat.
GARANTIR la contribució dels governs locals al desenvolupament de polítiques i accions
d'educació i capacitació a tots nivells de la ciutadania, per facilitar el ple desenvolupament de la
sostenibilitat i de l'economia verda, així com donar suport a l'impuls a les actuacions de recerca
i la innovació en sostenibilitat, que permetin afrontar els reptes de futur.
ESTABLIR lligams amb les xarxes de sostenibilitat per mantenir projectes i objectius comuns, i
amb les entitats i el teixit social per tal de potenciar estratègies de sensibilització i comunicació
que aconsegueixin la complicitat de les ciutadanies en la implementació de les polítiques
ambientals locals.
DONAR suport als acords nacionals i internacionals amb objectius de sostenibilitat i eficiència
en l’ús dels recursos, i en particular al Pacte dels alcaldes per una energia sostenible local, per
tal de promoure les energies renovables, l’eficiència energètica i la millora de la comptabilitat
energètica.
IMPULSAR el treball en xarxa a nivell tècnic i polític, com a àmbit de reflexió i de construcció
de l’acció i, en definitiva, com a espai de creixement municipal.”
El present acord es notificarà a la Presidència de la referida Xarxa de Ciutats i Pobles cap la
Sostenibilitat.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
En aquest moment el regidor Carles Sagués i Baixeras, surt del Saló de Sessions.
13 AP-2012/2310
DICTAMEN. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità a la
zona del Mas Ram.
Per part de Planejament Urbanístic es presenta per a la seva aprovació inicial la Modificació
puntual del Pla General Metropolità a la zona del Mas Ram de Badalona.

Vist l’informe subscrit en data 17 de maig de 2012 per part del Departament de
Planejament Urbanístic, que reproduït literalment diu:
“I N F O R M E
Informe tècnic relatiu a la tramitació de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a la
zona del Mas Ram, formulat per iniciativa de l’Ajuntament de Badalona, atenent als pactes
establerts en el text del Conveni urbanístic entre l’Ajuntament i la societat mercantil GROGASA
22, S.L., el qual s’incorpora al document de planejament i del qual també es tramita la seva
aprovació.
Objecte
La present Modificació puntual del Pla General Metropolità a la zona del Mas Ram amb
l’objectiu de reordenar els sòls destinats a equipaments i espais lliures del sector i permetre la
implantació de d’usos comercials a la zona de vora del barri amb la B-20.
Àmbit del sector de planejament
Els terrenys inclosos en el Pla especial urbanístic estan situats al barris de Mas Ram i de Les
Guixeres i defineixen un sector de planejament discontinu que abasta les dues finques
denominades A i B, de 6.075 m2 i 19.050 m2 respectivament.
Iniciativa
La Modificació puntual del PGM es formula per iniciativa pública de l’Ajuntament de Badalona.
Planejament vigent
El planejament urbanístic vigent d’aplicació al sector és el següent:
Planejament general
 Pla General Metropolità.
Data aprovació: 14/07/1976. Data publicació: 19/07/1976.
Planejament derivat
 Pla especial Mas Ram (1996 / 000807 / M)
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Data aprovació: 15/05/1996 Data publicació: 12/07/1996.
 Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Catàleg normatiu d’edificis i conjunts urbans. Fitxa
C-19: Torres Mas Ram, casa dels guardes i pont.
Data aprovació: 27/10/1984. Data publicació: 29/10/1984.
Classificació, qualificació i tipus
Els terrenys inclosos en l’àmbit del Pla especial urbanístic estan classificats com a sòl urbà.
Una part dels terrenys inclosos en l’àmbit del Pla especial urbanístic, de 6.075 m² de superfície
i que corresponen a la parcel·la A, estan qualificats per el Pla Especial Mas Ram, com a
sistema d’equipaments existents (clau 7a). L’altra part dels terrenys inclosos en l’àmbit del Pla
especial urbanístic, de 19.050 m² de superfície i que es corresponen amb la parcel·la B, estan
qualificats per el Pla general metropolità com a sistema de parcs i jardins urbans (clau 6b).
Descripció i justificació de la proposta
L’ordenació urbanística actual de l’àmbit del barri del Mas Ram, així com del seu entorn
immediat situat cap al sud, no respon, en l’actualitat, a les necessitats bàsiques que
requereixen els habitants del sector. En aquest sentit, s’ha pogut comprovar que l’ordenació
urbanística prevista per a aquest àmbit fins el moment actual i que preveia una gran illa central
d’equipaments, on es podria, amb una adequada modificació de planejament implantar en una
part un ús comercial, està sobredimensionada i la distribució de les zones verdes de l’àmbit
d’acord amb aquesta ordenació urbanística existent es concentra a la perifèria de l’urbanització,
per la qual cosa estan infrautilitzades. Així mateix, els usos actuals dels equipaments en
aquesta gran illa central són l'Escola Garbí Pere Vergés i el Club esportiu Mas Ram, a que
generen unes puntes importants de tràfic a l’interior de la urbanització.
Aquests desequilibris causats per la ordenació vigent de l’àmbit provoquen un impacte
especialment negatiu sobre el territori, donada la seva particular situació dintre del municipi de
Badalona. És per això que cal donar una resposta òptima i singular que equilibri les deficiències
del nucli de població de l’àmbit del Mas Ram, permetent d’aquesta manera aconseguir dos
objectius paral·lelament:
 Mantenir i incrementar la zonificació de l’àmbit destinada a zona verda o espai lliure, i, com
dada rellevant, permetre que aquesta tingui una major proximitat als ciutadans, apropant-la
al centre urbà del barri Mas Ram, contigua als equipaments comunitaris, i, per tant, la seva
funcionalitat i utilitat.
 Dotar al barri de Mas Ram i al seu entorn geogràfic situat immediatament al Sud d’aquell
d’un espai destinat en part a un ús comercial, garantint així que les necessitats bàsiques
dels veïns d’aquest sector del municipi quedin satisfetes sense necessitat d’obligar-los a
moure’s a altres zones del municipi.
Considerant que les característiques singulars del barri del Mas Ram requereixen un
tractament específic respecte a la ubicació dels espais lliures situats en la perifèria del barri i al
dèficit d’equipaments comercials del sector, es justifica l’interès general de la proposta que
representa centralitzar la zona d’espais lliures al nucli del barri residencial, amb la finalitat
d’optimitzar-ne la funcionalitat i respondre a les necessitats dels habitants del barri del Mas
Ram i facilitar la implantació d’un equipament comercial a l’entorn del barri del Mas Ram, per tal
de donar resposta a les necessitats dels habitants del sector i el seu entorn i reduint la
mobilitat fora d’aquest.
D’una banda, es considera que per el desenvolupament de la urbanització del Mas Ram, la
qualificació òptima de la Finca A, és la de parcs i jardins urbans (clau 6b). En aquesta parcel·la,
que ocupa una posició central dins la urbanització, establerta inicialment com a peça
d’equipaments comercials, juntament amb els usos educatius i esportius confrontants, en la
mesura de l’actual consolidació del sector procedeix la qualificació d’espai lliure i articular una
gestió urbanística que en permeti la seva adquisició per l’Ajuntament per poder ser utilitzada
pels veïns i veïnes. La seva ubicació en el centre de gravetat de la urbanització, i els usos que
es desenvolupen al seu voltant (el col·legi, amb el conseqüent moviment d’entrades i sortides, i
l’inici i final del recorregut de la línia d’autobús B4), reforcen aquesta idea. Per això, la proposta
implica modificar la qualificació urbanística de la Finca A de sistema d’equipaments actuals
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(clau 7a) a sistema de parcs i jardins urbans (clau 6b) amb la incorporació de la seva
urbanització en el marc de l’execució del sector.
D’altra banda, es considera positiu per el desenvolupament del sector, la qualificació de la part
de la finca B amb front a l’avinguda del Llenguadoc, de 5.130 m2 de superfície i denominada
finca B1, com a zona d’ús comercial (clau 18). Aquesta part de la finca B on es proposa
implantar l’ús comercial, per la seva posició perifèrica i allunyada dels habitatges, té una
relativa funcionalitat com a espai lliure públic. En canvi, el seu front a l’avinguda del Llenguadoc
(calçada lateral de la B-20) permet desenvolupar l’ús comercial sense interferir amb la mobilitat
interna de la urbanització.
Tanmateix, la resta de la finca B, de 13.920 m2 de superfície i denominada B2, manté la
qualificació de parcs i jardins urbans (clau 6).
El següent quadre il·lustra els canvis quant a superfícies i tipus destinats a sistema
d’equipaments que comporta la proposta:
QUALIFICIACIÓ I TIPUS
Sistema de parcs i jardins urbans (6b)
Sistema equipament (7a)
Zona comercial (clau 18)
TOTAL

Planejament
vigent m2
19.050
6.075
25.125

Proposta
MPGM m2
19.995
5.130
25.125

Balanç
m2
+945
-6.075
+5.130

L'aprofitament, de 3.037,50 m2 de sostre d'ús comercial, que la proposta atribueix al sector , es
concentra a la parcel·la qualificada coma zona comercial (clau 18).
Aquesta proposta suposa un lleuger increment de les zones verdes i de la titularitat pública del
sòl destinat a sistemes; no incrementa el sostre edificable, reubica un espai lliure d’ús públic en
una posició central de la urbanització, que reforça la posició de dels equipaments docents i
esportius existents, el manteniment d’un espai lliure qualitativament important en l’entorn del
pont inclòs en l'àmbit de la fitxa C-19 del Pla Especial de Protecció del Patrimoni i la ubicació
de l'ús comercial on genera menys interferències amb la funcionament intern de la urbanització
i el seu entorn.
Gestió
L’execució de l’ordenació proposada precisa la delimitació d’un polígon d’actuació urbanística,
d’acord amb el que estableix l’article 118 del TRLU. Per això, aquesta Modificació delimita un
únic polígon per a la seva execució, que es desenvoluparà pel sistema de reparcel·lació en la
modalitat de compensació bàsica.
Cessió de sòl amb aprofitament urbanístic
Considerant que la Modificació del PGM té per objecte una actuació aïllada de dotació, i
d’acord amb la Disposició Addicional Segona on es determina que en terrenys que en origen
tenen la consideració de sòl urbà consolidat, l’ordenació i l’execució d’una actuació que sense
comportar la reordenació implica la transformació dels usos preexistents, els propietaris han de
cedir el 10 % de l’increment de l’aprofitament urbanístic. En aquest cas, en la mesura en que
no s’incrementa el sostre edificable existent, no és d’aplicació la cessió del 15% de l’increment
de l’aprofitament.
Conveni urbanístic
La Modificació del PGM incorpora una proposta de CONVENI DE PLANEJAMENT I GESTIÓ
entre l’Ajuntament de Badalona i la societat mercantil Grogasa 22, S.L. on s’acorda la
tramitació d’una Modificació del PGM amb l’objecte de qualificar de sistema de parcs i jardins
urbans (clau 6b) la finca A i de zona d’ús comercial (clau 18) amb una edificabilitat de 3.037,50
m² la finca B1.
Així mateix, al conveni s’acorda que per a l’execució de la Modificació del PGM s’establirà un
polígon d’actuació urbanística que asseguri el compliment de les càrregues urbanístiques
inherents a l’operació que són essencialment:
- Urbanització del sistema de parcs i jardins urbans(clau 6b).
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Cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic, d’acord amb l’article 43.1b del text refós de
la Llei d’Urbanisme de Catalunya (modificat per la Llei 3/2010).
- Dret d’indemnització a l’empresa GROGASA 22, S.L. per alteració de l’ordenació
urbanística, en els supòsits de l’article 35.a) de la Llei del Sòl (Real Decreto Legislativo
2/2008), atès que no s’han esgotat els termini d’execució establerts pel Pla Especial del
Mas Ram.
El valors càrregues urbanístiques inherents a l’operació s’avaluen de forma orientativa a
l’informe de valoració annex al present conveni amb els imports següents:
-

- Urbanització sistema de parcs i jardins urbans (6b) i gestió
- Despeses de gestió
- 10% cessió
- Dret d’indemnització a l’empresa GROGASA 22, S.L.

409.378,00 €
40.937,80 €
71.550,35 €
1.476.957,88 €

Modificació del límit de la Trama urbana consolidada
La implantació dels usos comercials que planteja la proposta, comporta la modificació del límit
de la Trama urbana consolidada (TUC) del municipi de Badalona, atès la finca B1 on es preveu
emplaçar l’ús comercial, es troba fora de la seva delimitació.
Conclusions
Vista la proposta i atès que la documentació compleix amb les disposicions establertes pel
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el
Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Ley de Suelo,
s’informa favorablement la tramitació del Modificació puntual del Pla General Metropolità a la
zona del Mas Ram formulada per iniciativa de l’Ajuntament de Badalona.”
Vist l’informe subscrit en data 18 de maig de 2012 pel Departament Jurídic de l’Àrea
d’Urbanisme i Territori, i que reproduït literalment diu el següent:
“PROPOSTA PRESENTADA
Per part del departament de Planejament Urbanístic s’ha redactat la proposta de modificació
puntual del PGM a la zona del Mas Ram la qual té per objecte centralitzar la zona d’espais
lliures dins el propi nucli residencial i facilitar la implantació d’un equipament comercial a
l’entorn del barri del Mas Ram. L’àmbit d’ordenació de la present modificació puntual es troba
constituït per dues finques discontinues: la finca A correspon a part de l’illa definida com a
equipament privat existent (7a) i ubicada al centre de la urbanització, delimitada per l’avinguda
del Mas Ram, la plaça d’Enric Parellada i la Torre Mas Ram (amb una superfície de 6.075 m²); i
la finca B que correspon a l’illa definida pel PGM com a sistema de parcs urbans (6b), ubicada
al sud-est del barri delimitada pel passeig del Pont, l’avinguda del Mas Ram i carrer de
Llenguadoc (amb una superfície de 19.050 m²).
Aquesta modificació puntual del PGM incorpora el conveni de planejament i gestió urbanística a
subscriure entre l’Ajuntament de Badalona i la societat mercantil GROGASA 22 SL, mitjançant el
qual les parts acordaven tramitar la present modificació del Pla General Metropolità, disposant la
següent execució i distribució de càrregues urbanístiques: en l’execució del planejament
l’Ajuntament rebrà la superfície d’espai lliure adequadament urbanitzada, a càrrec dels propietaris
privats, i l’empresa Grogasa 22 SL se subrogarà en la posició de l’Ajuntament en els drets i
deures que d’acord amb el projecte de reparcel·lació correspondrien a l’Ajuntament en la seva
condició de titular de la finca assenyalada amb la lletra B al present conveni, en compensació
del dret indemnitzatori que aquesta té reconegut d’acord amb l’article 35.a) de la Llei del Sòl.
Així mateix, la cessió de l’aprofitament urbanístic es substituirà per l’equivalent econòmic
d’acord amb l’article 43.3 del text refós de la Llei d’Urbanisme de Ctalunya (modificat per la Llei
3/2012), estipulant expressament que el pagament s’efectuarà en el moment d’atorgament de
la llicència d’obra nova que habilita la nova edificabilitat i com a condició prèvia de la concessió
de la llicència. A aquests efectes, consta a l’expedient 14/D6-12 l’informe emès en data 17 de
maig de 2012 per l’arquitecta del departament de Gestió Urbanística.
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Respecte la proposta presentada, el cap de Servei d’Ordenació Urbana ha emès un informe
mitjançant el qual, a més de descriure quin és l’objecte de la proposta presentada, reordenar
els sòls destinats a equipaments i espais lliures del sector i permetre la implantació de d’usos
comercials a la zona de vora del barri amb la B-20, es proposa per a la seva execució la
delimitació d’un polígon d’actuació urbanística que es desenvoluparà pel sistema de
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, així com la modificació del límit de la
Trama urbana consolidada (TUC) del municipi de Badalona, atès la finca B1 on es preveu
emplaçar l’ús comercial, es troba fora de la seva delimitació.
Finalment, s’informa que la proposta presentada compleix amb la normativa vigent d’aplicació.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquesta modificació del Pla General metropolità d’iniciativa pública es formula i tramita per
aquesta Corporació municipal a l’empara de l’article 96, en concordança amb l’article 76 del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, en endavant
TRLUC, i es fonamenta en l’article 57.2 del TRLC.
A l’expedient administratiu 14/D6-12 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic hi
consten la documentació requerida per l’article 59 del TRLUC:
- Memòria descriptiva i justificativa.
- Plànols d’informació i ordenació urbanística.
- Normes Urbanístiques
- Agenda i avaluació econòmica i financera.
- Informe Ambiental.
- Informe de sostenibilitat econòmica.
La present proposta de modificació justifica la implantació d’un establiment comercial que
permeti connectar el teixit urbà del barri del Mas Ram, i en conseqüència és necessària la
modificació de la Trama Urbana Consolidada (en endavant TUC) del municipi de Badalona,
d’acord amb el procediment establert a l’article 8.3.b) de la Llei d’ordenació dels equipaments
comercials de Catalunya (Decret Legislatiu 1/2009).
Tanmateix, de conformitat amb el vigent article 104 del TRLU en relació amb l’article 26.3 del
RLU, s’incorpora el text del conveni urbanístic a signar entre l’Ajuntament de Badalona i la
societat Grogasa 22, S.L. per tal que des de l'inici de la tramitació de la modificació de PGM i
amb la mateixa sigui objecte d’informació pública i no s’entendrà definitivament perfeccionat ni
obligarà a les parts fins a la seva aprovació pel Ple de la Corporació. Així mateix, el conveni un
cop aprovat podrà ser objecte de consulta presencial i per mitjans telemàtics i en el termini d’un
mes des de la seva aprovació, de conformitat amb l’article 104.2 del TRLU, l'Ajuntament
enviarà una còpia al Departament de Territori i Sostenibilitat perquè sigui inserit en la secció de
convenis urbanístics del instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic de
l'Administració de la Generalitat.
PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ INICIAL
D’acord amb l’article 97 del TRLUC, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que
sigui aprovada amb caràcter inicial pel Ple Municipal, en virtut de la facultat que li atribueix
l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb
l’article 52.2 c) del D 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC).
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
Atesos els informes tècnic i jurídic transcrits anteriorment, els sotasignats membres de la
Comissió Informativa de l’Àmbit del Territori proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter inicial la Modificació puntual del Pla General Metropolità a la
zona del Mas Ram de Badalona. Aquesta actuació urbanística es promou i tramita per aquesta
Corporació municipal a l’empara de l’article 96, en concordança amb l’article 76 del Text Refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012.
SEGON.- Aprovar el text del conveni entre l’Ajuntament de Badalona i la societat mercantil
GROGASA 22 SL, el contingut del qual es transcriu literalment:
“CONVENI DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA
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Reunits a Badalona, en data ......
Per una banda, ....... AJUNTAMENT DE BADALONA
Per una altra .......... en representació de GROGASA 22 SL segons consta a ....., empresa amb
CIF A58641184 i domicili al Carrer Ponent 143.161 de Badalona.
EXPOSEN
I.- L’AJUNTAMENT DE BADALONA és propietari de la Finca registral número 21.759 del
Registre de la Propietat número 3 de Badalona, Tom 3.525, Llibre 661, foli 106 (en endavant
finca B), amb la següent descripció registral:
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA:
“TERRENY urbà, situat en el terme municipal de Badalona, de figura sensiblement semblant a
un triangle irregular, emplaçada en una illa delimitada pel passeig de la Font, avinguda Mas
Ram, carretera de la Conreria i l’avinguda Llenguadoc, de superfície dinou mil cinquanta metres
2
quadrats (19.050 m ), i que segons consta en les dades cadastrals es correspon amb les
parcel·les 05 i 14 del Polígon 2 de rústica i amb la parcel·la 01 del Polígon 3 de rústica,
constituint les tres parcel·les una sola unitat a efectes expropiatoris. LLINDA: per l’Est, en dos
trams de línies rectes unides per un arc, on la part nord dona front l’avinguda Mas Ram i la part
sud dona front a la carretera de la Conreria (B-500); pel Sud, en una línia sensiblement corba
que segueix el passeig del Pont, i pel Nord, acaba en un arc que uneix el passeig de Pont amb
l’avinguda Mas Ram, de longitud de corda del arc 13 m.”
Aquesta finca va ser adquirida mitjançant expropiació, a instància de part, en data 29 d’abril de
2010, i té una superfície de 19.050 m² i està qualificada pel Pla General Metropolità (en
endavant, PGM) com a 6b, espai lliure.
II.- La societat mercantil GROGASA 22, S.L és propietària de la Finca registral número 4.882
del Registre de la Propietat número 3 de Badalona, Tom 2.941, Llibre 77, foli 173 (en endavant
finca A); amb la següent descripció registral:
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA:
URBANA.- PORCIÓN de terreno, que forma parte de la zona comercial o de equipamientos de
la zona urbanizada sito en el término de Badalona, en la Urbanización Mas Ram, de superficie
seis mil trece metros cuadrados, Y LINDA: al Norte, con Avenida Mas Ram; Este, con la misma
Avenida; Sur, con Instituciones Pedagógicas, S.A., y resto de la finca de que se segrega, y en
la porción de la zona en que existen estación transformadora de fluido eléctrico y depósito de
agua; y Oeste, con dicha porción de terreno, con calle y Plaza de Don Enrique Parellada.
Aquesta finca té una superfície de 6.075 m² (d’acord amb l’últim mesurament efectuat) i està
qualificada pel PGM com a 7a, equipament privat existent. D’acord amb el planejament vigent
aquesta finca disposa d’una edificabilitat de 3.037,5 m² de sostre i, a banda de pavimentar la
vorera no ha d’afrontar cap altre càrrega urbanística.
III.- L’empresa GROGASA 22 SL té interès en desenvolupar a la finca de la seva propietat una
implantació d’usos esportius i comercials. En aquest sentit, en data 23 de febrer de 2011, va
presentar el Pla Especial Urbanística per la concreció d’usos i volumetria d’un equipament
privat comercial a la urbanització Mas Ram del terme municipal de Badalona.
Aquest Pla Especial Urbanístic, a l’empara de la normativa d’aplicació, pretenia (i) donar
solució urbanística per a millorar l’abastament comercial del barri, fent possible la implantació
d’un establiment comercial; (ii) crear una zona esportiva descoberta d’ús privat enlairada i
urbanitzada, que acaba de completar la zona esportiva ja existent a les parcel·les veïnes; (iii)
completar la zona equipamental del Mas Ram.
IV.- De l’estudi global de l’ordenació urbanística de la ciutat, l’AJUNTAMENT DE BADALONA
ha constatat que l’àmbit del barri del Mas Ram presenta unes característiques singulars que
requereixen una ordenació urbanística específica, atenent a la seva problemàtica específica:
grau d’aïllament del barri respecte el municipi de Badalona (o altres nuclis de població), dèficit
d’equipaments comercials i concentració d’espais lliures al costat de la carretera situada a la
perifèria del nucli de població.
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Ateses aquestes especificitats del barri, l’equip municipal proposa una modificació del Pla
General Metropolità per tal de:
- Centralitzar la zona d’espais lliures dins del propi nucli urbà residencial, amb la finalitat
d’optimitzar-ne la funcionalitat i respondre a les necessitats dels habitants del barri del Mas
Ram.
- Facilitar la implantació d’un equipament comercial a l’entorn del barri del Mas Ram, per tal
de donar resposta a les necessitats dels habitants del barri i el seu entorn i reduint la
mobilitat fora d’aquest.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Badalona proposa una modificació del PGM al Mas Ram,
amb un àmbit discontinu que inclourà les finques A i B, que assegurarà el manteniment de la
superfície de l’espai lliure, inclús incrementant-lo, i millorant-ne la seva funcionalitat.
Per tot això,
ACORDEN
Primer. Modificació del Pla General Metropolità
L’AJUNTAMENT DE BADALONA es compromet a tramitar amb la major celeritat possible una
modificació del Pla General Metropolità (en endavant, PGM) amb l’objecte de qualificar de 6b la
finca A (superfície: 6.075 m²) i qualificar un porció de la finca B (superfície; 5.130m²) de 18,
mantenint la qualificació 6b per a la finca restant (B2). D’acord amb aquesta modificació
s’incrementaria la superfície de la zona 6b en 945 m², mantenint-se l’edificabilitat existent
(3.037,50 m²).
L’empresa GROGASA 22 SL expressa la seva conformitat a aquest canvi de qualificació
urbanística, participant de les càrregues urbanístiques que generarà l’operació urbanística.
Segon. Contingut de la Modificació del Pla General Metropolità
Aquesta Modificació del PGM ha de ser coherent amb els següents criteris:
- Incrementar la superfície destinada a zona verda.
- Garantir el ple manteniment i conservació dels valors culturals, paisatgístics i arqueològics
reconeguts al conjunt catalogat i que es situa a la finca B.
- Mantenir els usos preexistents en l’espai lliure que resten compatibles amb la nova
qualificació de la finca B2 com a zona verda.
- Necessària definició d’un nou àmbit de gestió.
- Cessió de sòl amb aprofitament urbanístic d’acord amb la normativa urbanística vigent en
el moment de tramitació de la modificació del PGM.
- Permetre la urbanització dels espais lliures públics sense despesa municipal.
- No incrementar l’edificabilitat privada existent en el planejament vigent (3.037,5 m² de
sostre).
- Ubicar l’aprofitament privat d’ús comercial en la zona amb menys incidència pels veïns i
veïnes del Mas Ram.
- Incorporar una modificació de la Trama Urbana Consolidada per permetre l’ús comercial en
la finca propietat de l’AJUNTAMENT.
Tercera. Execució i càrregues urbanístiques
Per a l’execució de la Modificació del PGM s’establirà un polígon d’actuació urbanística que
asseguri el compliment de les càrregues urbanístiques inherents a l’operació. Per això, en el
marc del sistema d’actuació per compensació bàsica, caldrà tramitar i aprovar un Projecte
d’Urbanització i un Projecte de Reparcel·lació.
Les càrregues urbanístiques són essencialment:
- Urbanització de les zones verdes (6b).
- Cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic, d’acord amb l’article 43.1b del text refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya (modificat per la Llei 3/2010).
- Dret d’indemnització a l’empresa GROGASA 22 SL per alteració de l’ordenació urbanística,
en els supòsits de l’article 35.a) de la Llei del Sòl (Real Decreto Legislativo 2/2008), atès
que no s’han esgotat els termini d’execució establerts pel Pla Especial del Mas Ram
(d’acord amb l’informe de valoració annex al present Conveni).
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El sòl corresponent al percentatge d’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta a
l'Ajuntament, d’acord amb l’article 43.3 del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya
(modificat per la Llei 3/2012), pot ser substituït per l’equivalent del seu valor econòmic i es
pacta doncs, expressament, la substitució de la referida cessió obligatòria i gratuïta de sòl amb
aprofitament urbanístic i lliure de càrregues d’urbanització per l’equivalent del seu valor
econòmic, que es quantifica, d’acord amb l'informe emès pels serveis tècnics de l'Ajuntament
ANNEX a aquest Conveni. Les parts acorden, per analogia amb l’apartat 4 de la Disposició
Addicional Segona del text refós de la Llei d’urbanisme, que el compliment del deure de pagament
substitutori de les cessions s’efectuarà en el moment d’atorgament de la llicència d’obra nova que
habilita la nova edificabilitat i com a condició prèvia a la concessió de la llicència.
En l’execució del planejament l’AJUNTAMENT rebrà la superfície d’espai lliure adequadament
urbanitzada, a càrrec dels propietaris privats, i l’empresa GROGASA 22 SL se subrogarà en la
posició de l’AJUNTAMENT en els drets i deures que d’acord amb el projecte de reparcel·lació
correspondrien a l’Ajuntament en la seva condició de titular de la finca assenyalada amb la
lletra B al present conveni, en compensació del dret indemnitzatori que aquesta té reconegut
d’acord amb l’article 35.a) de la Llei del Sòl.
L’empresa GROGASA 22 SL accepta la compensació del dret indemnitzatori reconegut per
l’edificabilitat que pertoqui a l’AJUNTAMENT d’acord amb el projecte de reparcel·lació, amb
plena conformitat amb els valors establerts a l’informe de valoració annex al Conveni.
Quarta. Bona fe i diligència en el compliment del Conveni
L'Ajuntament i GROGASA 22 SL, per al desenvolupament i execució del present Conveni
urbanístic que lliurement i voluntàriament subscriuen, es comprometen a col·laborar i actuar
amb la major bona fe i diligència possibles, a l’efecte de permetre el compliment dels objectius
que s’hi preveuen en els termes i formes convinguts.
Cinquena. Tramitació, perfeccionament i publicitat del Conveni
Aquest Conveni s’integrarà en la documentació de la Modificació del PGM que promourà
l'Ajuntament, des de l'inici de la seva tramitació, i amb aquest serà objecte d'informació pública i
no s’entendrà definitivament perfeccionat ni obligarà les Parts fins a la seva aprovació per part
del Ple de la Corporació. Així mateix, el conveni, una vegada aprovat, podrà ser objecte de
consulta presencial i per mitjans telemàtics i, en el termini d’un mes des de la seva aprovació,
l'Ajuntament enviarà una còpia al Departament de Territori i Sostenibilitat perquè sigui inserit en
la secció de convenis urbanístics de l'instrument de divulgació telemàtica del planejament
urbanístic de l'Administració de la Generalitat.
Sisena. Jurisdicció competent
El present conveni urbanístic té naturalesa juridico-administrativa i les qüestions relatives al seu
compliment, interpretació, efectes i extinció són competència de l’ordre contenciós administratiu
amb seu a la jurisdicció territorial que correspon a l'Ajuntament de Badalona.”
TERCER.- Donar conformitat inicial i informar favorablement la proposta de modificació de la
delimitació gràfica del perímetre corresponent a la trama urbana consolidada (TUC) de
Badalona, als efectes previstos al Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels
equipaments comercials, de conformitat amb els plànols adjunts a la memòria de la modificació
puntual del PGM a la zona del Mas Ram.
QUART.- Disposar l’obertura del termini d’informació pública de l’instrument d’ordenació
urbanística, del text conveni urbanístic abans referit entre aquesta Corporació Municipal i la
societat mercantil GROGASA 22 SL i de la proposta de modificació de la Trama Urbana
Consolidada de Badalona, durant el termini d’un mes, que s’haurà de convocar mitjançant
edictes que caldrà inserir al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i a la pàgina web
de l’Ajuntament de Badalona (www.badalona.cat) i pel que fa a la premsa periòdica, en un dels
diaris de més divulgació de la Comarca. Durant el període d’informació pública podran
formular-se les al·legacions que s’escaiguin.
Respecte la proposta de modificació de la Trama Urbana Consolidada de Badalona, en el
supòsit de no presentar-se al·legacions, la conformitat inicial esdevindrà definitiva i es remetrà
d’ofici a la Direcció General d’Urbanisme per a la seva aprovació.
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CINQUÈ.- Donar trasllat d’una còpia del text del conveni urbanístic abans referit entre aquesta
Corporació Municipal i la societat mercantil GROGASA 22 SL, al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques en el termini d’un mes des de la seva aprovació, per tal que sigui
inserit en la secció de convenis urbanístics de l’instrument de divulgació telemàtica del
planejament urbanístic de l’Administració de la Generalitat.
SENYOR ALCALDE: Aquí tenim una paraula que la demana la senyora Mariana Segura Ferrer,
membre de la junta de la Plataforma pro defensa del Mas Ram. Si vol prendre la paraula.
AP-2012/2327 Senyora Mariana Segura Ferrer, en qualitat de membre de la Junta
Plataforma pro defensa del Mas Ram. Assumpte: Exposar el criteri dels veïns sobre
l'aprovació del PGM a la zona del Mas Ram
SENYORA MARIANA SEGURA: Bona tarda. Senyor alcalde, senyors regidors, i públic
assistent a aquest Ple. Parlo com a veïna i membre de la junta pro defensa del Mas Ram, la
qual es va crear quan Grogasa, empresa del Club Joventut Badalona, i propietària d’un terreny
al Mas Ram, va voler vendre aquest terreny fa tres anys per construir un supermercat privat.
Aquest terreny està qualificat com a 7a i és de titularitat pública. Com que això ho vam aturar
els veïns, el Consistori posteriorment va adquirir per justipreu un terreny que està entre el Mas
Ram i el lateral de la B20, pagant per aquest terreny 545.000 euros amb diners públics, i ara
vol fer la permuta d’aquest terreny pel de Grogasa Joventut, 6b, facilitant-los un negoci, doncs
després el vendran al Mercadona. Per això, en aquest Ple es pretén l’aprovació de la
modificació del Pla General Metropolità de la zona del Mas Ram. Primer, no és honrat que
l’Ajuntament compri un terreny amb diners públics per afavorir un negoci privat, és el nostre
criteri com a bons ciutadans. I en segon lloc, vostè senyor Albiol, no ha actuat amb
transparència amb la Junta de propietaris, perquè ha anat parlant i va dir-nos passat dia 16 de
maig, que demanéssim contrapartides com a compensacions que després aniria a l’últim Ple de
juliol i que es donaria permís d’obres abans del 31 de desembre. Ara, a corre cuita, pocs dies
després, sense acabar de pactar ni de dir res més als veïns, ho posa el passat dijous pel al Ple
d’avui i perquè s’aprovi, i demostra que això ja està fet. No ens refiem de vostè perquè no té
paraula senyor Albiol, i creiem que tal i com ha obrat fins ara pot ser el futur. Vostè aparenta
que dialoga però fa un monòleg i avança per realitzar el que vol. Han anat fent la seva feina
mentre ens entretenien i demoraven les reunions que han demostrat ser buides. Molt ens
temem que encara signés concessions pel Mas Ram, urbanització no recepcionada per
l’Ajuntament, aquesta no acabi traient cap benefici de la instal·lació del Mercadona, que només
és un negoci del Joventut, repeteixo, amb el vistiplau de l’Ajuntament. I no oblidi que el 98 %
dels veïns van votar no al Mercadona, per això nosaltres continuarem fent les al·legacions
oportunes per evitar aquesta invasió d’un paisatge al peu de la Conreria que es mereix més
protecció, i esperem que la Generalitat tingui més consciència ciutadana que els qui governen
ara Badalona. També voldria afegir que vostè va ser el representant del partit, únic partit que
quan fa tres anys es va plantejar aquest tema, ens va posar una carta a la bústia de cada veí
dient que vostè estaria sempre al costat del que volguessin els veïns. Quan els veïns del Mas
Ram el van votar i vostè va guanyar en aquest barri, vostè encara no havia definit que canviaria
d’opinió i que ara estaria d’acord perquè era a baix enlloc de cat, i llavors els veïns van votar
PP pensant que el PP ara l’únic que ens havia dit que defensaria el que diguessin els veïns.
Vostè ha canviat d’opinió i els veïns tenim la mateixa. Per tant, aquest és el nostre planteig,
sabem i veiem per la importància que vostès li han donat a la premsa aquests tres darrers dies,
que això està molt fet, però creiem que el criteri de les persones que també van amb la cara
alta i amb la noblesa per davant es pot escoltar.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Ara com que és el torn d’un punt de l’Ordre del dia començaríem
amb les intervencions dels grups municipals si n’hi hagués alguna. Senyor Mañas.
SEYOR MAÑAS: Intervenim tots els grups entenc? Sí senyora Segura, només tres coses
perquè a més a més jo em vaig reunir amb vostè crec, farà dos o tres anys, per aquest tema. A
part, coincideixo amb algunes de les coses que vostè ha dit sobre l’alcalde, però no coincideixo
amb el plantejament sobre aquest tema, i li diré, nosaltres defensem ara el mateix que
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defensàvem fa tres anys, que no creiem perjudicial per a la ciutat que hi hagi un equipament
comercial en aquella zona de la ciutat. I matisar-li només tres coses de les que ha dit. Nosaltres
creiem que és honrat que l’Ajuntament compri terrenys i faci permutes amb operadors privats,
aquesta és una pràctica habitual no només de l’Ajuntament de Badalona, sinó de tots els
ajuntament de Catalunya. Els ajuntaments, dissortadament unes de les poques opcions que
tenen per poder fer política i per poder transformar la ciutat, és el sòl públic, i de vegades han
de jugar amb aquest sòl per fer algun tipus d’operacions, podem estar d’acord o no amb
l’operació, però honrat ho és, si no fos honrat no crec que passés el filtre d’aquest Ple. Vostès
poden discrepar políticament però deixi’m fer-li aquest matís que aquesta operació és honrada,
està dins de la llei i són operacions que els ajuntaments fan habitualment. Després una altra
cosa, nosaltres compartim l’objectiu de la màxima protecció de la Serralada de Marina, som
l’únic grup municipal que ha presentat al·legacions en el Pla director de la Serralada de Marina,
que no és ben bé un Pla director, que va aprovar aquest Ajuntament, vam presentar
suggeriments i encara estem esperant la resposta, però també creiem que és una bona solució,
jo recordo que fa tres anys quan vaig parlar amb vostè la seva principal demanda pel que fa a
l’equipament comercial que havia d’anar al Mas Ram era el tema de la mobilitat i de l’impacte
que això podia tenir sobre la urbanització. Des d’un punt de vista urbanístic, sense entrar en
més detall, creiem que és una bona solució la solució que s’ha triat de col·locar aquest
equipament comercial més allunyat del que és la urbanització, ja no està dins estrictu sensu del
que és la urbanització està a tocar la B20 i si jo no recordo malament el principal inconvenient
que tenen els veïns que era el tema de la mobilitat sobre la urbanització, amb aquest nou
emplaçament queda completament resolt. Només dir-li això, que nosaltres defensem el mateix
ara que fa tres anys, tot i que el panorama polític ha canviat molt en aquesta ciutat. I bé, molt
content de tornar-la a veure i de tornar-la a sentir.
SENYOR FALCÓ: Aquest és un tema que com s’ha dit fa uns quants anys que està voltant per
l’Ajuntament, que en el passat aquest Ajuntament va rebre una proposta per part del Club
Joventut de Badalona que tenia uns drets urbanístics en una parcel·la de la seva propietat i que
hi proposava un desenvolupament urbanístic que havia buscat en diverses ocasions i en
diversos tipus de possibilitats d’instal·lar-hi un equipament de caràcter privat, això va aixecar
ampolles entre el veïnat. Nosaltres fa tres anys estàvem al govern i vam entendre la posició del
veïnat la posició de no voler a dins del propi entorn del Mas Ram un supermercat d’aquestes
característiques, però és evident que l’Ajuntament ha de fer el possible per mirar de trobar una
solució que equilibri els interessos legítims, tant del privat com dels veïns, i aquesta és una
solució que no sé si és la millor, però mira de trobar una solució que satisfaci d’una manera o
d’una altra els interessos diferents que vénen a posar-se de manifest en aquesta qüestió. Per
tant, ens sembla que la solució tempera i equilibra els interessos d’una part i de l’altra, que
d’acord amb l’expedient que nosaltres hem vist entenem que es fa d’acord amb la legalitat i en
tot cas, ja hi haurà instàncies superiors que la revisaran si en algun punt pogués tenir alguna
pega o algun inconvenient, però en general és una operació que resol un problema veïnal i que
també dóna satisfacció a un interès particular que també és feina de l’Ajuntament mirar de
trobar-los. Sí que estic d’acord amb la intervenció de la senyora de la Plataforma del Mas Ram
en relació a què el Partit Popular quan estava a l’oposició va fer el Barri del Mas Ram, però en
tot cas sobre aquesta qüestió, sobre aquest canvi de criteri, nosaltres no ens n’hem de
posicionar, nosaltres hem de mantenir-nos amb la idea que teníem fa tres anys que era la de
fer possible aquest desenvolupament i de fer-ho d’acord amb el major consens possible i
respectant els interessos dels uns i els interessos dels altres, que això és el que al final el que
consisteix governar una ciutat.
SENYOR SERRA: Breument, però per dir-los a la veïna i al representant veïnal que
l’acompanya, amb qui ens hem reunit i ens vam reunir bastants vegades en els anys en què la
voluntat del Club Joventut Badalona a través d’aquesta empresa que tenia i que era la
propietària d’aquests terrenys era construir el Mercadona dins, jo els dic el que sempre els vaig
dir, que aquells terrenys estaven qualificats d’equipament i no de comercial, i que per tant, la
possibilitat de fer el Mercadona a dins del Mas Ram era bastant complexa, molt més complexa
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del que podia semblar i del que era la voluntat de voler-ho fer i de voler-ho tirar endavant i de
treure’n un profit. Per tant, aquells són uns terrenys d’equipament i estava claríssim que eren
això i per tant, això dificultava molt qualsevol mena de voluntat de voler-ho fer dintre. Ara bé,
aquesta permuta possibilita, jo crec que primer de tot, a part de possibilitar que l’operació es
faci que jo crec que també una mica, i això el Falcó que governàvem junts en aquell moment,
ho ha dit bé, d’alguna manera també hem de mirar que totes les part, inclosos els interessos
del Joventut de Badalona, perquè d’això també n’estem parlant i cal que en parlem amb
claredat, perquè segurament si aquí no hi hagués una suspensió de pagaments del primer club
de la ciutat que s’ha d’aixecar i que convé a la ciutat també que s’aixequi i que convé a aquest
ajuntament com a tots, com sempre s’ha fet, que consensuant-ho entre tots d’alguna manera
els ajudem a tirar endavant, em sembla que això no va en contra dels interessos dels veïns del
Mas Ram perquè aquesta permuta fa dues coses que abans no es volien fer quan es volien fer
dintre. Una es fa en un terreny on sí que es pot fer, i dos, no està posat allà al mig, amb totes
les dificultats que comportava de trànsit, d’accessibilitat, d’estar al cotat del Pere Vergés,
d’estar al costat d’un club. Al lloc on havia d’estar que ara serà qualificat de zona verda i que
ara serà arreglat, entenc, i que per tant estarà a disposició dels veïns, crec que això d’alguna
manera soluciona tots els problemes que hi podien haver. Però per sobre de tot això, per sobre
de les solucions, i de l’ajut a la Penya i que els veïns d’alguna manera es quedin tranquils
perquè ja no estarà i no tindran tota l’accessibilitat de cotxes a dintre, per sobre de tot aquesta
és una operació, que això sí que ens ho hem mirat i ens ho hem mirat del dret i del revés,
respecte de l’interès públic, i per això la votarem a favor. Si aquí no hi hagués l’interès públic, si
aquí es primés més l’interès privat que els interessos de la ciutat nosaltres no estaríem a favor
tampoc d’aquestes permuta i d’aquesta instal·lació comercial, i d’aquesta modificació de PGM,
Però els asseguro que ho hem mirat del dret i del revés, com si ho haguéssim hagut de fer
nosaltres, és més, més encara, i jo li dic, i tots els grups ens ho he mirat i ens ho hem parlat. Si
mirem que torni a haver-hi consens, no sé si per darrera vegada, però que torni a haver-hi
consens per ajudar al joventut amb una operació d’aquestes característiques, i ho dic amb tota
claredat, ho dic amb tota claredat, perquè segurament si aquí aquests terrenys que s’estan
premutant no fossin propietat de qui són, segurament les coses anirien a un altre ritme, perquè
quan vostès parlen de ritmes són els que són, però també li dic que aquí també hi ha l’interès
de moltes persones de la ciutat que també volen que la Penya continuï jugant i que continuï
sent un símbol d’aquesta ciutat, i em sembla que tots ens hem d’amotllar una mica, i també
aquí, ara, avui, s’ha de parlar amb claredat. Però també els dic, per davant de la Penya hi
hauria l’interès públics i no faríem res, igual que jo no vaig fer maig cap operació que anés en
contra de l’interès públic, aquesta tampoc es faria i no tindria el nostre suport si no tinguéssim
clar que l’interès públic està per sobre d’aquesta permuta. Per tant, entenem que es conjumina
i s’ajuda, que el Mercadona ja no està dintre, no perjudica els veïns de la manera que el
perjudicava el projecte inicial, que realment estava ficat allà al mig com un bolet i això tots ho
vèiem, això queda molt més obert, queda per sota, fora dels Mas Ram a l’alçada de la B20,
crec que és assumible. I per tant, nosaltres, dit el que hem dit, hi votarem a favor, però també
m’ha agradat i crec que està bé la intervenció que ha fet vostè, jo crec que vostè ha parlat amb
molta claredat i sobretot ha parlat de moltes coses que van passar i que ens il·lustren molt de
com es fa política i de com es manipulen les coses quan s’està a l’oposició, i crec que ha sigut
bo també que ens recordés algunes de les coses. Però també, en nom del meu grup també li
parlo amb total claredat, en aquesta operació l’interès públic i l’interès de la ciutat està garantit.
Per tant, no tenim res a dir en contra.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Serra, jo intervindré en nom del meu grup. Jo crec que els
motius, la justificació ha quedat bastant clara amb les intervencions dels tres grups polítics, per
tant, jo no entraré en aquesta qüestió. Però sí que com que la senyor Mariana ha fet moltes
referències a la meva persona sí que em permetrà que li contesti amb tota cordialitat i amb tot
el respecte que em mereix vostè, la Comissió de Veïns del Mas Ram i tots els veïns del Mas
Ram en general. El primer que li vull dir i que quedi molt clar, perquè vostè ho ha remarcat i
han aprofitat els grups de l’oposició, com és legítim de fer-ho, és que ni el meu grup, hem
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canviat d’opinió ni hem canviat de criteri. Torno a repetir: ni el meu grup ni jo hem canviat de
criteri respecte fa tres o quatre anys enrere, tenim el mateixa opinió. Vostè assenyalava que
vaig enviar en nom meu una carta a tots els veïns del Mas Ram dient que m’oposava al
projecte, i és cert, i jo a dia d’avui em segueixo oposant a aquell projecte, i aquella carta feina
referència a un projecte que contemplava el centre comercial just dins, en el centre mateix de la
Urbanització del Mas Ram. Jo vaig dir a aleshores i ho mantinc ara que aquell no era un
projecte assumible en aquell entorn, ho deia i ho mantinc. Les circumstàncies han estat
canviants i s’ha pogut dur a terme una operació que a mi em sembla que és bona, i soluciona la
principal demanda que tenien vostès aleshores, perquè jo em vaig reunir amb vostès en aquell
moment i m’he reunit, com vostè deia i és cert, amb un parell o tres d’ocasions i l’última, la
darrera setmana amb el regidor del districte, i el principal problema que tenia el projecte
inicialment que es va presentar és que tant totes les persones que anessin a comprar a aquest
centre comercial, com els camions que subministren el menjar i el material en aquest centre
comercial han d’entrar a la urbanització, i això era un problema, i això és al que jo i el meu partit
ens oposàvem. I miri què li vaig a dir, si vostè recupera la carta i sinó ja la recuperaré jo, si no
està expressada en aquests termes de contrarietat a la ubicació del centre, jo demanaré
disculpes públicament, jo demanaré disculpes públicament, miri si n’estic segur. Per tant, canvi
de criteri cap ni un. Aquí s’ha plantejat una possibilitat que es va iniciar en l’anterior mandat, és
cert, i que en els darrers mesos em sembla que hem perfeccionat, és un projecte que cau fora
de la urbanització. És un projecte que fa uns mesos, en el projecte inicial, aquest mateix,
contemplava l’entrada de camions i de vehicles per dins, per un carrer annex, però per dins de
la urbanització, aquest projecte des de l’Àrea d’Urbanisme, des del govern de la ciutat, es va
demanar que es canviés, i es va dir que no es tornés al departament d’Urbanisme fins que el
projecte no contemplés tan l’entrada com la sortida de cotxes de compradors i de camions de
càrrega i descàrrega de subministrament des del lateral de la ronda de dalt, que no
acceptaríem de cap manera que ni els camions, ni els vehicles haguessin d’entrar, ni que fos
un metre, dins de la urbanització, i això s’ha fet, i això s’ha fet. I això, entre altres qüestions,
provocarà que si vostè o qualsevol altre veí del barri del Mas Ram vol anar a comprar en
aquest centre, haurà d’agafar el cotxe o haurà d’anar caminant, sortir de la urbanització, parlem
especialment de vehicles, tots els vehicles, encara que siguin veïns del barri del Mas Ram, si
volen anar a comprar en aquest centre, hauran d’agafar el cotxe, sortir de la urbanització,
entrar pel lateral de la Ronda de Dalt i entrar en l’aparcament del centre comercial, mirin si el
tema el tenim ordenat. Tenim ordenat la construcció d’aquest centra, que tindria uns 5.000
metres aproximadament, però en l’entorn, en l’entorn d’aquest centre hi ha 13.920 metres de
verd i de jardins, amb el manteniment i la millora del pont que hi ha dins de la urbanització,
entre d’altres qüestions. Per tant, no estem parlant del mateix, i per tant, queda clar que aquest
govern ni jo hem canviat de criteri. I torno a repetir, perquè jo sóc molt claret amb les coses, i
sinó que em portin la carta i sinó ja la traurem nosaltres, o demà o demà passat. Estem parlant
i estem negociant amb vostès, i jo crec que tan vostès com nosaltres anem amb la mateixa
direcció. Què volem? Millores per a la urbanització, millores per a l’entorn, i aquest és un
compromís que tant els grups que aquí han parlat, com el govern, hem assumit i es durant a
terme, i es durant a terme, veurem com les quantifiquem i quin tipus de millores estem parlant.
Jo a vostè els vaig dir, aquí hi ha un procés que és molt lent, que teòricament ha d’acabar amb
la concessió de la llicència al mes de desembre, i que independentment que anem parlant, com
que passa per diferents fases, nosaltres iniciarem els tràmits, però al llarg d’aquestes fases
anirem parlant i anirem intentant trobar acords com jo estic segur que trobarem, perquè tots
farem plantejament realistes. Avui el que hi ha és l’aprovació inicial, després vindrà una
aprovació provisional, i després una aprovació definitiva, i tenim sis mesos per endavant per
poder parlar, sis mesos. Jo em vaig comprometre a vostès a què en els propers dies ens
tornaríem a asseure, i jo els vull recordar, vaig dir que el procediment seguiria el seu camí, però
que era un procediment llarg, que hi hauria temps per intentar arribar a acords, com esperava
que això fos. Per tant, no digui que jo els vaig enganyar perquè això no és cert, perquè això no
és cert i en aquella reunió hi havia vuit o deu veïns, i jo em vaig comprometre al que em vaig
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comprometre, i normalment intento no enganyar les persones, i més, quan estic en unes
converses, en unes reunions que crec que són sinceres. Per tant, jo el que els demanaria és
dir, aquest és un projecte que repeteixo, puc assumir una part molt important de la justificació
que han donat lar esta de partits polítics, però és un projecte que jo estic segur que és
respectuós amb l’entorn, crec de debò, evidentment que és bo per a la Penya, per al Joventut,
però crec que és bo per als veïns de l’entorn i especialment per als veïns del Mas Ram, perquè
significarà unes millores que en alguns casos porten anys i anys esperant. Per tant, el meu
compromís segueix com la darrera setmana, seguirem avançant, segur que ens posarem
d’acord, segur que a vostès els agradaria obtenir molts més beneficis per a la urbanització del
que probablement puguem obtenir, però estic segur que al final acabarà redundant de forma
positiva i ens sentirem tots raonablement satisfets. Per tant, moltes gràcies, concretarem una
trobada la setmana que ve, em sembla, i seguirem avançant en la mateixa línia. Entenc que
queda aprovat per tots els grups polítics aquesta aprovació inicial. Tenen dret, si volen tornar a
parlar, no? Moltes gràcies.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
En aquest moment s’incopora al Saló de sessions el regidor Carles Sagués i Baixeras, el qual
passa a ocupar el seu escó.
14 AP-2012/2311
DONAR COMPTE. Donar a compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern Local, de 2704-12, de donar per verificat el nou text refós del Pla especial d'ordenació d'usos del
sector delimitat per l'autopista C-31, el carrer Molí de la Torre.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 27 d’abril de 2012 va aprovar, entre
d’altres, un acord del següent tenor literal:
“Per part del Departament de Planejament es proposa la verificació del nou text refós del Pla
Especial d’ordenació d’usos del sector delimitat per l’autopista A-19, el Torrent de la Font, el
Molí de la Torre i la perllongació del carrer Sant Vicenç de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 19 d’abril de 2012 per l’arquitecta del departament de
Planejament urbanístic, el qual reproduït literalment diu:
“I N F O R M E
Informe tècnic relatiu a l’expedient número 29/A10-00, referent a la tramitació del Pla especial
d’ordenació d’usos del sector delimitat per l’autopista A-19, el Torrent de la Font, el carrer del
Molí de la Torre i la perllongació del carrer de Sant Vicenç.
Antecedents
En data 20 de juny de 2000 la Comissió de Govern va aprovar amb caràcter inicial del Pla
especial d’ordenació d’usos del sector delimitat per l’autopista A-19, el Torrent de la Font, el
carrer del Molí de la Torre i la perllongació del carrer de Sant Vicenç. L’esmentat acord es va
publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 28 de juny de 2000 i en El
Periódico el 25 de gener de 2001.
En data 28 de febrer de 2006 el Ple de l’Ajuntament va aprovar amb caràcter provisional el Pla
especial d’ordenació d’usos del sector delimitat per l’autopista A-19, el Torrent de la Font, el
carrer del Molí de la Torre i la perllongació del carrer de Sant Vicenç.
En data 18 d’octubre de 2007, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona va acordar el
següent:
1.
Mantenir condicionada l’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva del Pla especial
d’ordenació d’usos del sector delimitat per l’autopista C-31, carrer del Molí de la Torre, la
perllongació de l’eix del carrer de Sant Vicenç, el torrent de la Font i el carrer d’Alacant,
de Badalona, promogut i tramès per l’Ajuntament, fins que la solució d’ordenació
proposada vingui avalada amb l’informe favorable de la Direcció General de Carreteres.
2.
Comunicar-ho a l’Ajuntament.
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En data 30 de gener de 2009, la Direcció General de Carreteres va acordar establir les
següents prescripcions:
1.
En el plànol P.4 del Pla especial s’haurà de qualificar de sistema viari la part de la
calçada lateral de l’autopista C-31 i de la vorera, definides d’acord amb el projecte de
traçat esmentat en l’antecedent número 3, que resultin compreses a l’interior de l’àmbit.
El sòl corresponent a la calçada i a la vorera serà de cessió lliure i gratuïta. A aquets
efecte s’adjunta plànol de planta de projecte de traçat indicat.
2.
En el plànol P.5 del Pla especial s’haurà d’adequar l’ordenació de l’edificació en
coherència amb les alineacions del projecte de traçat esmentat en l’antecedent número
3.
En data 24 de febrer de 2012 la Junta de Govern Local va donar per verificat el text refós el Pla
especial d’ordenació d’usos del sector delimitat per l’autopista A-19, el Torrent de la Font, el
carrer del Molí de la Torre i la perllongació del carrer de Sant Vicenç.
En data 27 de març de 2012 es va donar compte al Ple de l'Ajuntament, de l’aprovació del text
refós el Pla especial d’ordenació d’usos del sector delimitat per l’autopista A-19, el Torrent de la
Font, el carrer del Molí de la Torre i la perllongació del carrer de Sant Vicenç.
En data 10 d’abril de 2012, la Direcció General de Carreteres va acordar establir les següents
prescripcions:
1. L’àmbit del Pla especial s’haurà de mantenir en els plànols P.4 i P.5, tal com l’estableix
el planejament vigent, ajustat als elements funcionals de l’actual autopista C-31.
2. En el plànol P.4 del Pla especial s’haurà de qualificar de sistema viari la part de calçada
lateral de l’autopista C-31 i de la vorera, definides d’acord amb el projecte de traçat
esmentat en l’antecedent número 1, que resultin compreses a l’interior de l’àmbit. El sòl
corresponent a la calçada i a la vorera serà de cessió obligatòria i gratuïta, lliure de
càrregues i gravàmens. A aquest efecte s’adjunta plànol de planta del projecte de traçat
indicat.
3. En el plànol P.5 del Pla especial s’haurà d’adequar l’ordenació de l’edifici en coherència
amb les alineacions del projecte de traçat esmentat en l’antecedent número 1.
4. L’avantprojecte del Complex esportiu al Parc Serentil de Badalona, tindrà caràcter
informatiu – no normatiu.
5. En els projectes que desenvolupin el complex esportiu i la resta de l’àmbit del Pla
especial s’haurà de donar compliment a les prescripcions anteriors i a les que
segueixen a continuació.
6. Els projectes d’urbanització i/o edificació hauran d’incloure l’obligació, per part del
promotor, del compliment de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica i la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental
d’enllumenat per a la protecció de medi nocturn. En el cas de produir-se la
contaminació acústica o enllumenat sobre les carreteres, el promotor haurà d’executar,
a càrrec seu, les mesures de protecció pertinents.
7. No es permetran activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu que
afecti a la seguretat viària en les zones adjacents a les carreteres. Totes les activitats
hauran de complir amb tot allò que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’Administració Ambiental i el reglament corresponent que figura
en el Decret 136/1999, de 18 de maig.
Objecte
El present Pla Especial d’usos té per objecte:
- Regular els límits dels equipaments existents completant-los amb serveis annexes amb
zones d’equipament cultural i esportiu.
- Definir la vialitat en base a la nova ordenació del conjunt dels equipaments per relacionarlos i integrar-los permetent l’accés de vehicles, bicicletes i vianants alternativament.
- Definir els límits del sistema (6b) de l’entorn del torrent de la Font.
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Àmbit
L’àmbit del Pla Especial ve delimitat per l’autopista C-31, el carrer del Molí de la Torre, la
perllongació cap a ponent de l’eix del carrer de Sant Vicenç, el Torrent de la Font i el carrer
d’Alacant.
Descripció de la proposta
La proposta s’ha realitzat en base als següents apartats,
1.
Qualificar els terrenys de l’antiga fàbrica “Focus” com sistema d’equipament cultural-esportiu
per recolzament de les instal·lacions escolars existents.
2.
El nou concepte de “Campus” escolar que es defineix porta a cercar una nova organització
del sistema viari existent o previst.
- Es proposa desplaçar la futura calçada lateral de la C-31 dels carrers Alacant i Jaume
Passarell a enganxar-la a la pròpia C-31, alliberant d’aquesta manera, del trànsit extern, el
futur conjunt d’equipaments.
- Segregar el trànsit d’automòbils i motos del de bicicletes i vianants proposant mantenir
l’accés rodat formant una anella viària formada pel futur vial lateral de la C-31, el carrer Molí
de la Torre, la futura perllongació del carrer de Sant Vicenç i l’av. President Companys.
L’accés per a vianants i bicicletes s’organitzaria al llarg del Torrent de la Font, amb una
rampa integrada en el parc per accedir des de la cota del torrent al nivell dels equipaments
escolars, i un pont lleuger que connectaria el carrer Alacant amb Jaume Passarell.
3.
Delimitar l’entorn del Torrent de la Font per recuperar tot l’àmbit de la zona verda com a
parc que defineixi de forma clara els límits entre el sistema escolar i esportiu amb el parc,
contribuint aquest a potenciar la idea de “Campus” escolar del conjunt.
En relació a l’informe emès per la Direcció General de Carreteres de data 10 d’abril de 2012 cal
dir el següent:
- Respecte a l’apartat 1, s’ha modificat l’àmbit dels plànols P.4 i P.5 mantenint l’àmbit del
planejament vigent.
- Respecte l’apartat 2, en el plànol P.4 es qualifica de sistema viari la part de calçada lateral i
de vorera que han estat definides d’acord amb el projecte de traçat de l’autopista C-31,
segons l’àmbit definit en l’apartat 1.
- Respecte a l’apartat 3, en el plànol P.5 s’ha adequat l’ordenació de l’edificació en
coherència amb les alineacions del projecte de traçat.
- Respecte a l’apartat 4, s’ha especificat dins de les descripcions de les condicions
d’edificació de la normativa que l’avantprojecte tindrà caràcter informatiu i no vinculant.
Així mateix d’ofici s’han incorporat els següents canvis:
- S’ha incorporat dins l’article 1 de la normativa, que tots equipaments estaran regulats
segons els plans especials vigents, i les zones de clau 18 del projectes seran regulades
d’acord amb la MPGM Can Colomer.
- Dins l’apartat de 7 Gestió s’ha eliminat el paràgraf “L’illa en front de la C-31 podrà ser d’ús
privat o públic, i es definirà en funció de les prioritats del sector. En el cas que es proposi
d’ús públic l’administració actuant, en el seu moment, procedirà a la seva adquisició.” .
- S’ha incorporat dins de l’annex 2, el plànol d’equipaments i les certificacions cadastrals de
les finques de titularitat pública a l’àmbit.
Conclusions
Vist el text refós del Pla especial d’ordenació d’usos del sector delimitat per l’autopista A-19, el
Torrent de la Font, el carrer del Molí de la Torre i la perllongació del carrer de Sant Vicenç, la
justificació de les prescripcions dels apartats 1, 2, 3 i 4 de l’informe de la Direcció General de
Carreteres de 10 d’abril de 2012, i atès que la documentació presentada compleix amb les
disposicions establertes pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme i amb els paràmetres i determinacions del planejament d’ordre superior al
qual està subjecte, i que les correccions introduïdes no representen un canvi substancial,
s’informa favorablement prosseguir amb la seva tramitació.”
Vist l’informe emès en data 20 d’abril de 2012 pel departament jurídic que transcrit literalment diu
així:
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“PROPOSTA PRESENTADA
En data 20 de juny de 2000 la Comissió de Govern va aprovar amb caràcter inicial del Pla
especial d’ordenació d’usos del sector delimitat per l’autopista C-31, el carrer del Molí de la Torre,
la perllongació cap a ponent de l’eix del carrer de Sant Vicenç, el Torrent de la Font i el carrer
d’Alacant. L’esmentat acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el
28 de juny de 2000 i en El Periódico el 25 de gener de 2001. En el període d’informació es van
presentar un seguit d’al·legacions.
En data 28 de febrer de 2006 el Ple de l’Ajuntament va aprovar amb caràcter provisional el Pla
especial d’ordenació d’usos del sector delimitat per l’autopista A-19, el Torrent de la Font, el
carrer del Molí de la Torre i la perllongació del carrer de Sant Vicenç i va resoldre les
al·legacions presentades al tràmit d’informació pública.
En data 30 de maig de 2006, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (en endavant
CTUB) va acordar el següent:
1. Aprovar definitivament el Pla especial d’ordenació d’usos del sector delimitat per
l’autopista C-31, carrer Molí de la Torre, la perllongació de l’eix del carrer de Sant
Vicenç, el Torrent de la Font i el carrer d’Alacant de Badalona, suspenent-ne la
publicació al DOGC, i conseqüentment l’executivitat, a la presentació d’un text refós (...)
que incorpori les prescripcions següents (...).
En data 22 de maig de 2007 la Junta de Govern Local va donar per verificat el text refós
d’aquest instrument d’ordenació urbanística on s’incorporaven les prescripcions de la CTUB i
es va donar trasllat de la documentació de l’expedient a la Comissió.
En data 18 d’octubre de 2007, la CTUB de Barcelona va acordar el següent:
1.
Mantenir condicionada l’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva del Pla especial
d’ordenació d’usos del sector delimitat per l’autopista C-31, carrer del Molí de la Torre, la
perllongació de l’eix del carrer de Sant Vicenç, el torrent de la Font i el carrer d’Alacant,
de Badalona, promogut i tramès per l’Ajuntament, fins que la solució d’ordenació
proposada vingui avalada amb l’informe favorable de la Direcció General de Carreteres.
2.
Comunicar-ho a l’Ajuntament.
En aquest sentit, la CTUB va informar s’havien incorporat correctament la resta de
prescripcions contingudes en l’acord d’aprovació definitiva de data 30 de maig de 2006.
En data 30 de gener de 2009, la Direcció General de Carreteres va acordar establir les
següents prescripcions:
1.
En el plànol P.4 del Pla especial s’haurà de qualificar de sistema viari la part de la
calçada lateral de l’autopista C-31 i de la vorera, definides d’acord amb el projecte de
traçat esmentat en l’antecedent número 3, que resultin compreses a l’interior de l’àmbit.
El sòl corresponent a la calçada i a la vorera serà de cessió lliure i gratuïta. A aquets
efecte s’adjunta plànol de planta de projecte de traçat indicat.
2.
En el plànol P.5 del Pla especial s’haurà d’adequar l’ordenació de l’edificació en
coherència amb les alineacions del projecte de traçat esmentat en l’antecedent número
3.
En data 15 de febrer de 2012 l’arquitecta adscrita al departament de Planejament va emetre un
informe mitjançant el qual es posa de manifest que s’havien incorporat les prescripcions de la
resolució de la CTUB de data 18 d’octubre de 2007 i que aquestes modificacions no tenien el
caràcter de substancials per la qual cosa, en data 24 de febrer de 2012 la Junta de Govern Local
va aprovar el Text refós que incorporava aquestes prescripcions del qual es va donar compte a la
sessió plenària de data 27 de març de 2012.
En data 10 d’abril de 2012, la Direcció General de Carreteres ha emès un informe 27 de març de
2012 on es determinen un seguit de prescripcions:
1. L’àmbit del Pla especial s’haurà de mantenir en els plànols P.4 i P.5, tal com l’estableix el
planejament vigent, ajustat als elements funcionals de l’actual autopista C-31.
2. En el plànol P.4 del Pla especial s’haurà de qualificar de sistema viari la part de calçada
lateral de l’autopista C-31 i de la vorera, definides d’acord amb el projecte de traçat esmentat
en l’antecedent número 1, que resultin compreses a l’interior de l’àmbit. El sòl corresponent a la
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calçada i a la vorera serà de cessió obligatòria i gratuïta, lliure de càrregues i gravàmens. A
aquest efecte s’adjunta plànol de planta del projecte de traçat indicat.
3. En el plànol P.5 del Pla especial s’haurà d’adequar l’ordenació de l’edifici en coherència amb
les alineacions del projecte de traçat esmentat en l’antecedent número 1.
4. L’avantprojecte del Complex esportiu al Parc Serentill de Badalona, tindrà caràcter informatiu
– no normatiu.
5. En els projectes que desenvolupin el complex esportiu i la resta de l’àmbit del Pla especial
s’haurà de donar compliment a les prescripcions anteriors i a les que segueixen a continuació.
6. Els projectes d’urbanització i/o edificació hauran d’incloure l’obligació, per part del promotor,
del compliment de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i
la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecció de medi
nocturn. En el cas de produir-se la contaminació acústica o enllumenat sobre les carreteres, el
promotor haurà d’executar, a càrrec seu, les mesures de protecció pertinents.
7. No es permetran activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu que afecti
a la seguretat viària en les zones adjacents a les carreteres. Totes les activitats hauran de
complir amb tot allò que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l’Administració Ambiental i el reglament corresponent que figura en el Decret 136/1999, de 18
de maig.
En data 19 d’abril de 2012 l’arquitecta adscrita al departament de planejament ha emès un
informe on deixa constància que s’han incorporat les prescripcions de l’informe de la Direcció
General de Carreteres de data 10 d’abril de 2012 així com unes correccions introduïdes d’ofici.
Tanmateix, deixa constància que els canvis introduïts no tenen la consideració de canvis
substancials.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Als efectes de tramitació d’aquesta figura de planejament derivat, és d’aplicació la Disposició
Transitòria 6ª del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme. Aquest Pla especial es va redactar el juny de l’any 2000 per part d’aquesta
Corporació municipal a l’empara de l’article 29 del DL 1/1990 (refosa urbanística catalana),
disposició vigent aleshores i que té el seu equivalent a l’actual article 27 de la Llei 3/2012 de
modificació de l’article 78 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
A l’expedient administratiu 29/A10-00 tramitat pel Departament de Planejament hi consta la
documentació adequada a la naturalesa i finalitat del pal especial.
Igualment, s’escau assenyalar que els canvis introduïts per tal de donar compliment a les
prescripcions de la Direcció General de Carreteres no tenen naturalesa de substancials en els
termes que s’expressa l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya
(aprovat pel Decret 305/2006) tal i com exposa l’arquitecta adscrita al Departament de
Planejament al seu informe.
PROCEDÈNCIA DE LA VERIFICACIÓ DEL NOU TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL
URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ D’USOS
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui aprovada per la
Junta de Govern Local, òrgan municipal competent per a l’adopció de l'acord de verificació
d’aquest text refós en virtut de la delegació de competències del Ple, segons acord del passat 5
de juliol de 2011.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
En base aquests arguments, l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord
següent:
PRIMER.- Donar per verificat el nou tex refós del Pla especial d’ordenació d’usos del sector
delimitat per l’autopista C-31, el carrer Molí de la Torre, la perllongació cap a ponent de l’eix del
carrer de Sant Vicenç, el Torrent de la Font i el carrer d’Alacant, amb el ben entès que els
canvis introduïts a la memòria no tenen la naturalesa de canvis substancials. Aquesta figura
derivada de planejament urbanístic es va redactar el juny de l’any 2000 per aquesta Corporació
Municipal a l’empara de l’article 29 del DL 1/1990 (refosa urbanística catalana) legislació vigent
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aleshores, disposició que té el seu equivalent en l’actual article 27 de la Llei 3/2012 de
modificació 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 l’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva de data 30 de maig de
2006.
TERCER.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació municipal.”
Badalona, 9 de maig de 2012.
15 AP-2012/2314
DONAR COMPTE. Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de Govern Local, de data 20
d'abril de 2012, de donar per verificat el nou Text refós del Pla especial del Centre de
medicina comparativa de l'Institut Germans Trias i Pujol (IGTP) -Estabulari- .
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 20 d’abril de 2012 va aprovar, entre
d’altres, un acord del següent tenor literal:
“Per part del Departament de Planejament Urbanístic es presenta per a la seva aprovació el
nou Text Refós del Pla especial urbanístic d’ordenació volumètrica del Centre de Medicina
Comparativa de l’Institut Germans Trias i Pujol de Badalona (Estabulari).
Vist l’informe subscrit en data 10 d’abril de 2012 per l’arquitecta del departament de
Planejament urbanístic, el qual reproduït literalment diu:
“Informe tècnic relatiu a l’expedient número 3/A3-11, referent a la tramitació del Pla especial
urbanístic del Centre de Medicina Comparativa de l’Institut Germans Trias i Pujol de Badalona.
Antecedents
En data 3 de maig de 2011 la Junta de Govern va aprovar amb caràcter inicial el Pla especial
urbanístic del Centre de Medicina Comparativa de l’Institut Germans Trias i Pujol de Badalona.
L’esmentat acord es va publicar en el BOPB el 20 de maig de 2011.
En data 26 de juliol de 2011 el Ple de l'Ajuntament, va aprovar amb caràcter provisional el Pla
especial urbanístic del Centre de Medicina Comparativa de l’Institut Germans Trias i Pujol de
Badalona.
En data 25 d’octubre de 2011 la Ponència tècnica de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona ha resolt aprovar definitivament el Pla especial urbanístic del Centre de Medicina
Comparativa de l’Institut Germans Trias i Pujol de Badalona, promoguda i tramesa per
l’Ajuntament, suspenent-ne l’executivitat i publicació al DOGC fins a la presentació d’un Text
refós que incorpori les prescripcions i observacions següents:
- 1 Cal completar el redactat de l’article 9 de la manera següent: “quan els elements de
tancament perimetral a la planta d’instal·lacions es situïn a menys de 3 metres de la façana, a
efectes de la separació mínima entre edificacions o cossos d’edificació pròxims la planta
d’instal·lacions computarà com una planta mes”.
- 2 Cal afegir que aquest Pla especial no només fa referència a l’edifici de l’estabulari sinó que
comprèn també totes les edificacions dins l’àmbit, amb un sostre màxim admissible de
22893.65 m2 corresponent a l’aplicació del nou índex d’edificabilitat del 0.65% pel conjunt dels
edificis i activitats implantades dins l’àmbit.
- 3 Cal Completar la documentació gràfica del document atès que manquen unes seccions a
les quals s’indiqui la relació entre les perfils reguladors i la topografia de l’àmbit, així com també
les cotes de referència de la planta baixa.
- 4 Cal corregir l’errada material de l’apartat B.2 de la memòria, relatiu a l’avaluació econòmica
financer, pel que fa al valor del cost total d’implantació del nou centre.
En data 16 de març de 2012 la Junta de Govern va donar per verificat el text refós el Pla
especial urbanístic del Centre de Medicina Comparativa de l’Institut Germans Trias i Pujol de
Badalona.
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En data 27 de març de 2012 es va donar compte al Ple de l'Ajuntament, de l’aprovació del text
refós del Pla especial urbanístic del Centre de Medicina Comparativa de l’Institut Germans
Trias i Pujol de Badalona per part de la Junta de Govern.
Revisat l’expedient s’ha detectat que per error manca la incorporació del plànol P.01
Planejament proposat. Aquest plànol no ha patit cap variació des de l’aprovació inicial, per tant
no hi ha cap canvi en l’aprovació d’aquest text refós.
Introducció
El text refós del Pla especial que es presenta per a la seva verificació incorpora les
prescripcions de la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 25
d’octubre de 2011.
Objecte
Considerant l’interès que representa potenciar el conjunt d’equipaments integrats en l’Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol, la formulació del text refós del Pla especial urbanístic
d’ordenació volumètrica Centre de Medicina Comparativa es planteja amb l’objectiu d’ajustar
les condicions d’edificació, així com el tipus, del sistema d’equipaments, on s’ubiquen les
instal·lacions de l’Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC) l’edifici
d’investigació de la Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i
Pujol l’edifici d’escola de la UAB, vinculats a les funcions de recerca i docència de l’Hospital, i
les instal·lacions de l’Àrea de Medi Ambient i Mobilitat de l’Ajuntament de Badalona, per
permetre la seva ampliació amb la implantació de les instal·lacions del Centre de Medicina
Comparativa - Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Tries i Pujol.
Àmbit de l’actuació
L’àmbit del Pla Especial Urbanístic, comprèn les parcel·les delimitades a l’oest per la carretera
de Can Ruti, a l’est pel torrent de la mina de Can Ruti i al sud per la parcel·la propietat de
l’Institut Català de la Salut, de referència cadastral 6529502DF3962H0001IO, amb una
superfície total de 35.221 m².
Dins dels terrenys inclosos en l’àmbit del Pla especial urbanístic, actualment s’hi ubiquen les
instal·lacions de la Fundació per a la Recerca Biomèdica i la Facultat de Medicina de la UAB,
vinculades a les funcions de recerca i docència de l’Hospital i les instal·lacions de l’Àrea de
Medi Ambient i Mobilitat de l’Ajuntament de Badalona vinculades al manteniment del Parc de la
Serralada de Marina.
Planejament vigent
El planejament vigent en l’àmbit del Pla especial urbanístic és el següent:
Pla General Metropolità d’ordenació Urbana de Barcelona.
Aprovat definitivament per la CMB el 14 juliol de 1976 (BOP 19/7/1976).
Text refós de la revisió del Programa d’Actuació Urbanística del Pla General Metropolità
(alteracions puntuals) segon quadrienni 1988-1992, aprovat definitivament pel Conseller
de Política Territorial i Obres Públiques el 8 d’agost de 1988, amb les prescripcions
contingudes a la resolució i assabentat del Text refós en data 28 de desembre de 1988
(DOGC 20/03/1989).
Pla Especial equipaments públics i parc forestal Can Ruti.
Aprovat definitivament per la CMB el 12/3/1981.
Modificació del Pla especial de l’Hospital Germans Tries i Pujol.
Aprovat definitivament per la CTUB el 04/02/1998 (DOGC 03/04/1998).
Pla especial urbanístic per a l’ampliació del sistema d’equipaments a l’entorn de
l’Hospital Germans Trias i Pujol.
Aprovat definitivament per la CTUB el 14/07/2009 (DOGC 2/10/2009).
Pla especial de protecció i millora del sector sud de la Serralada de Marina.
Aprovat definitivament per acord del Conseller de PTIOP el 16/04/2002 (DOGC
24/05/2002).
Normativa publicada al DOGC núm. 5016 el 26/11/2007.
Planejament en tramitació
El planejament en tramitació en l’àmbit del Pla especial urbanístic és el següent:
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Pla especial urbanístic d’ordenació volumètrica del Centre de recerca i desenvolupament
Fundació Josep Carreras contra la leucèmia.
Aprovat provisionalment pel Ple de l’Ajuntament el 22/02/2011.
Els terrenys inclosos en l’àmbit del Pla especial urbanístic estan classificats com a sòl urbà i
qualificats com a sistema d’equipament (clau 7a-M) de tipus tècnic, administratiu i de seguretat
i sistema d’equipament (clau 7a-H) de tipus sanitari-assistencial.
Descripció de la proposta
El present Pla especial urbanístic es formula amb l’objectiu de potenciar el conjunt
d’equipaments de tipus sanitari-assistencial ubicats a l’entorn de l’Hospital Universitari
Germans Trias.
Atenent a les necessitats funcionals de les instal·lacions del Centre de medicina comparativa Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, el Pla especial
urbanístic proposa l’ajust de les condicions d’edificació de les parcel·les d’equipaments (clau 7aH) on es proposa la implantació del Centre.
El tipus d’ordenació i la definició de les condicions d’edificació que es proposen a les parcel·les
qualificades de sistema d’equipaments (clau 7a-H) són les següents:
- Tipus: sanitari-assistencial (clau 7a-H).
- Tipus d’ordenació: segons edificació aïllada.
- Separacions a vials:
- 10 metres a la carretera de Can Ruti.
- 8 metres al vial del torrent de la mina de Can Ruti.
- Separació entre partions: 8 metres
- Alçada reguladora màxima: Planta baixa + 3 plantes pis / 18,00 m.
- Ocupació màxima sobre i sota rasant: 50%.
- Intensitat neta d’edificació: 0,65 m² sostre / m² sòl.
D’ofici i amb l’objectiu de millorar la descripció de la proposta, al document aprovat amb
caràcter inicial s’han corregit les errades materials de la superfície de l’àmbit detectades a la
Memòria, s’ha modificat l’article 9 de la Normativa, on d’acord amb l’article 264 de les normes
urbanístiques del Pla general metropolità caldrà mantenir una distància mínima entre edificis
pròxims de PB+3 de 10 metres i s’han afegit l’annex E.4 i l’annex E.5 amb l’Avaluació i criteris
ambientals de la proposta i el Pla de mobilitat a l’àmbit de Can Ruti a Badalona respectivament.
Conclusions
En relació a les prescripcions de la resolució de la Ponència tècnica de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona de data 25 d’octubre de 2011, el Text refós ha completat la normativa,
tal i com feia en referència al punt 1 i 2 les prescripcions. I ha corregit el valor del cost total
d’implantació de l’avaluació econòmica financera, de la prescripció 4.
Per altra banda i considerant la prescripció 3, s’ha completat la documentació gràfica amb noves
seccions per tal d’indicar la relació entre els perfils reguladors i la topografia de l’àmbit. Incorporant
en les seccions les cotes orientatives dels edificis existents i en el cas de les noves edificacions,
Centre de Medicina Comparativa de l’Institut Germans Tries i Pujol i La Fundació Carreras, unes
cotes indicatives de les plantes baixes i els seus punts d’aplicació d’alçada reguladora.
S’ha incorporat el plànol P.01 Planejament proposat al document sense canvis respecte la
provisional.
Vista la nova proposta, considerant que les prescripcions de la resolució de la Ponència Tècnica
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, que incorpora el Text refós del Pla especial
urbanístic del Centre de Medicina Comparativa de l’Institut Germans Trias i Pujol de Badalona,
mantenen els criteris inicials de la proposta. Els ajustos introduïts no representen un canvi
substancial respecte als documents aprovats amb caràcter inicial i provisional i atès que aquest
compleix amb les disposicions establertes per el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’urbanisme i el Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents
en matèria urbanística, s’informa favorablement prosseguir amb la seva tramitació.”
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Vist l’informe jurídic emès en data 16 d’abril de 2012 pel departament jurídic que transcrit
literalment diu així:
“PROPOSTA PRESENTADA
El mes de d’abril de 2011 es redactà per part del Departament de Planejament Urbanístic la
proposta de Pla especial urbanístic d’ordenació volumètrica del Centre de medicina
comparativa IGTP de Badalona. L’àmbit d’aquest Pla comprèn les parcel·les delimitades a
l’oest per la carretera de can Ruti i al sud per la parcel·la propietat de l’Institut Català de la
Salut, de referència cadastral 6529502DF3962H0001IO, amb una superfície total de 35.221 m².
L’objecte d’aquest pla és potenciar el conjunt d’equipaments de tipus sanitari-assistencial
ubicats a l’entorn de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Amb aquesta finalitat és
proposa l’ajust de les condicions d’edificació de les parcel·les d’equipaments (clau 7a-H) on es
proposa la implantació del centre de medicina comparativa.
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 3 de maig de 2011, va aprovar amb
caràcter inicial el Pla especial urbanístic del Centre de Medicina Comparativa de l’Institut
Germans Trias i Pujol de Badalona (núm. exp. de Planejament Urbanístic 3/A3-11. L’esmentat
acord es va publicar en el BOPB el 20 de maig de 2011, al diari El Punt de 19 de maig de 2011,
al Tauler d’anuncis Municipal i a la web de l’Ajuntament de Badalona. Durant el termini
d’informació pública no s’han presentat al·legacions al text aprovat amb caràcter inicial.
En data 26 de juliol de 2011, el Ple de l’Ajuntament va aprovar amb caràcter provisional el Pla
especial urbanístic del Centre de Medicina Comparativa de l’Institut Germans Trias i Pujol de
Badalona.
En data 25 d’octubre de 2011 la Ponència tècnica de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona ha resolt aprovar definitivament el Pla especial urbanístic del Centre de Medicina
Comparativa de l’Institut Germans Trias i Pujol de Badalona, promoguda i tramesa per
l’Ajuntament, suspenent-ne l’executivitat i publicació al DOGC fins a la presentació d’un Text
refós que incorpori les prescripcions i observacions següents:
1.- Cal completar el redactat de l’article 9 de la manera següent: “quan els elements de
tancament perimetral a la planta d’instal·lacions es situïn a menys de 3 metres de la façana, a
efectes de la separació mínima entre edificacions o cossos d’edificació pròxims la planta
d’instal·lacions computarà com una planta mes”.
2.- Cal afegir que aquest Pla especial no només fa referència a l’edifici de l’estabulari sinó que
comprén també totes les edificacions dins l’àmbit, amb un sostre màxim admissible de
22893.65m2 corresponent a l’aplicació del nou índex d’edificabilitat del 0.65% pel conjunt dels
edificis i activitats implantades dins l’àmbit.
3.- Cal Completar la documentació gràfica del document atès que manquen unes seccions a
les quals s’indiqui la relació entre les perfils reguladors i la topografia de l’àmbit, així com també
les cotes de referència de la planta baixa.
4.- Cal corregir l’errada material de l’apartat B.2 de la memòria, relatiu a l’avaluació econòmica
financer, pel que fa al valor del cost total d’implantació del nou centre.
En data 16 de març de 2012 la Junta de Govern Local va donar per verificat el Text refós del
Pla especial urbanístic d’ordenació volumètrica del Centre de Medicina Comparativa de l’institut
Germans Trias i Pujol de Badalona.
En data 27 de març de 2012 es va donar compte al Ple de l’Ajuntament, de l’aprovació de la
verificació del Text refós del Pla especial urbanístic d’ordenació volumètrica del Centre de
Medicina Comparativa de l’institut Germans Trias i Pujol de Badalona.
Revisat l’expedient s’ha detectat que per error manca la incorporació del plànol P.01
Planejament Proposat, condicions de l’edificació.
En data 10 d’abril de 2012 l’arquitecta adscrita al departament de Planejament ha emès un
informe mitjançant el qual es posa de manifest que s’han incorporat les prescripcions de la
resolució de la CTUB de data 25 d’octubre de 2011 i que els canvis introduïts al document per
donar compliment a les prescripcions de la Ponència Tècnica de la Comissió d’Urbanisme no
tenen caràcter de substancials per la qual cosa proposa procedir amb la tramitació de
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l’expedient. Tanmateix s’incorpora el plànol P.01 Planejament proposat, que no ha estat
modificat respecte al document de l’aprovació provisional.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
La present modificació de planejament urbanístic derivat es promou i tramita per aquesta
Corporació municipal a l’empara de l’article 78 del Text Refós de la Llei d’urbanisme aprovat
per Decret Legislatiu 1/2010, en endavant TRLUC.
A l’expedient administratiu 3/A3-11 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic
consten les determinacions establertes a l’article 67.4 del TRLUC, en concordança amb els
articles 93.6 i 94 del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de
juliol, en endavant, hi consta la documentació adequada a la naturalesa i finalitat del pla
especial proposat: memòria (memòria descriptiva, normativa, annexos) i plànols d’informació i
ordenació del territori.
Igualment, s’escau assenyalar que els canvis introduïts per tal de donar compliment a les
prescripcions de la CTUB no tenen naturalesa de substancials en els termes que s’expressa
l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (aprovat pel Decret
305/2006) tal i com exposa el Cap del Departament de Planejament al seu informe.
PROCEDÈNCIA DE LA VERIFICACIÓ DEL NOU TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL
URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui aprovada per la
Junta de Govern Local, òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord de verificació
d’aquest text refós en virtut de la delegació de competències del Ple, segons acord del passat 5
de juliol de 2011.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
En base aquests arguments, l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord
següent:
PRIMER.- Donar per verificat el nou Text refós del Pla especial urbanístic d’ordenació
volumètrica del centre de Medicina Comparativa de l’Institut Germans Trias i Pujol de Badalona
(estabulari), el qual incorpora les prescripcions de l’acord de la CTUB de data 25 d’octubre de
2011, amb el ben entès 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). Tanmateix, s’ha incorporat el plànol P.01 relatiu al
Planejament Proposat, condicions de l’edificació. Aquesta actuació urbanística es promou i
tramita per aquesta Corporació municipal a l’empara de l’article 78 del TRLUC.
SEGON.- Donar trasllat de la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona, als efectes que doni conformitat al present text refós i aixequi la suspensió de
l’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva de data 25 d’octubre de 20011.
TERCER.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació municipal.”
16 AP-2012/2315
DICTAMEN. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general metropolità
a les illes BI-13 i BI-8 del polígon Montigalà-Batllòria-IKEA.
Per part de Planejament Urbanístic es presenta per a la seva aprovació provisional modificació
puntual del Pla General Metropolità a les illes BI-8 i BI-13 del polígon Montigalà- Batllòria –
IKEA- de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 7 de maig de 2012 el Cap del Servei d’Ordenació del Territori, que
reproduït literalment diu:
“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 31 de gener de 2012, va aprovar amb caràcter inicial
la Modificació del Pla General Metropolità a les parcel·les BI-8 i BI-13 del polígon MontigalàBatllòria de Badalona formulat per l’Ajuntament. L’esmentat acord es va publicar en el BOPB en
data 22 de febrer de 2012, al diari El Punt Avui el 13 de febrer de 2012, al Tauler d’anuncis oficials
i a la web de l’Ajuntament de Badalona.
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Aquesta Modificació fou formulada per l’Ajuntament, atenent als pactes establerts en el text del
Conveni urbanístic entre l’Ajuntament i la societat mercantil IKEA IBÉRICA S.A., signat en data
25 de gener del 2012, el qual s’incorpora al document.
Objecte de la Modificació de PGM
L’objecte d’aquesta Modificació és l’ampliació puntual del sostre a les parcel·les BI-8 i BI-13 del
polígon Montigalà-Batllòria i l’ajust de les condicions d’edificació.
Àmbit de la Modificació
L’àmbit de la Modificació comprèn les parcel·les BI-8, delimitada pels carrers de Luxemburg, de
Bòsnia i Herzegovina, de Bèlgica i de Grècia i la parcel·la BI-13, amb front als carrers de
Luxemburg, de Grècia, de Bèlgica i de Dinamarca, ambdues propietat de IKEA IBÉRICA, S.A.
Planejament vigent
El planejament urbanístic vigent d’aplicació al àmbit inclòs en la Modificació del PGM és el
següent:
-Modificació de PGM Montigalà, aprovat definitivament el 26 de març de 1987 (DOGC 6/4/87).
-Pla Especial de Reforma Interior de Montigalà, aprovat definitivament el 6 de novembre de 1986
(BOP 24/7/87).
-Pla Especial d’usos de les illes industrials dels polígons A i B del PERI Montigalà, aprovat
definitivament el 4 de març de 1992 (DOGC 20/5/92).
-Estudi de detall de les façanes dels fronts de la Via Parc i la Rambla del polígon MontigalàBatllòria, aprovat definitivament el 18 de desembre de 1991 (BOP 21/2/92).
-Modificació puntual del Pla Especial d’usos de les illes industrials dels polígons A i B del PERI de
Montigalà, aprovat definitivament el 12 de març de 1997 (DOGC 3/10/97).
-Modificació de l’article 2.1.4 e la Modificació puntual del Pla Especial d’usos de les mansanes
industrials dels polígons A i B del PERI Montigalà, aprovat definitivament el 15 de juliol de 1998
(DOGC 8/10/98).
-Pla especial d’ordenació volumètrica i usos i distribució d’edificabilitat i ocupació de les illes BI-8 i
BI-13 en el Polígon Montigalà-Batllòria de Badalona aprovat definitivament el 14 de novembre de
2001 (DOGC 13/12/2001).
Justificació de la proposta
Des del punt de vista de l'interès general, són múltiples els efectes positius que s’han generat
en el municipi de Badalona des de la implantació de l’establiment comercial i que lògicament es
veuran incrementats amb l’ampliació de l’establiment.
La implantació d'IKEA a Badalona ha estat i és beneficiosa per al desenvolupament comercial
del Polígon Montigalà de Badalona i la seva integració en el municipi, i també per al conjunt de
la ciutat, pel nombre de visitants i el consum que genera. Una prova d’aquesta beneficiosa
influència en el municipi de Badalona és el fet que des de la seva obertura hagin visitat IKEA –i,
per tant, el municipi de Badalona- més de 41 milions de persones (3,5 milions durant l’any
2011).
De la mateixa manera, és conegut que la implantació d'IKEA ha estat favorable per a la ciutat
de Badalona, per la seva contribució a la publicitat nacional i internacional del municipi.
Així mateix, l’establiment d'IKEA en el municipi de Badalona ha estat i és fructuós per a la
localitat, per la reconeguda implicació activa de l’establiment en les seves activitats socials i
culturals. Des de la seva implantació, IKEA ha invertit 860.000 euros en accions socials, import
que es concreta en col·laboracions amb diverses associacions properes a l’àmbit d’influència
de l’establiment, essencialment en el municipi de Badalona.
Igualment, la implantació de l’establiment ha estat beneficiosa per a la localitat, ja que ha
suposat un augment de la creació de llocs de treball per als habitants del municipi (actualment
un 48% de la plantilla de l’establiment ubicada a Badalona procedeix de la mateixa ciutat).
També són destacables les mesures de millora de l’accessibilitat a la botiga que ha adoptat
IKEA, amb una inversió en la millora dels guals dels encreuaments propers a l’establiment l’any
2010.
En resum, és evident que la presència d'IKEA a Badalona ha generat des de la seva
implantació moltes sinergies positives, tant directes -vinculades amb l’activitat comercial- com
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indirectes –vinculades amb el compromís d'IKEA amb la ciutat-, que justifiquen donar suport
actualment a aquesta necessitat de creixement.
Descripció de la proposta
El previ Pla especial de les illes BI-8 i BI-13 aplicava els paràmetres urbanístics a la parcel·la
resultant de sumar les dues illes, considerades en un conjunt, tenint en compte la seva
pertinença a un projecte edificatori únic. La present Modificació del PGM parteix de la mateixa
premissa, de manera que novament els paràmetres màxims urbanístics que es fixin es
reparteixen entre les dues illes.
La nova ordenació proposada es concreta de la següent forma:
1. L’edificabilitat màxima per ús comercial en el conjunt de les illes serà de 46.572 m2 de sostre.
Dita edificabilitat es podrà repartir de forma desigual entre ambdues illes, sempre que es
respecti el sostre global màxim permès.
2. Es mantenen les alineacions d’edificació respecte dels carrers llindars, però s’admeten,
excepcions que es justifiquin per raons operatives de l’establiment en els carrers Bèlgica i
Luxemburg a l’illa BI-13.
De conformitat amb l’actual projecte d’IKEA, es defineixen les dues següents excepcions:
A la façana de l’edifici BI-13 que dóna al c/ Luxemburg s’instal·larà una porta giratòria que
reduirà la distància a les llindes (màxim en 3 m) i amb 15 m2 com a ocupació màxima. La
instal·lació té per objecte guanyar eficiència energètica i minimitzar les pèrdues de càrrega en
l‘interior de les instal·lacions. L’impacte visual serà mínim donada la transparència dels
materials que s’utilitzarà.
A la façana de l’edifici BI-13 que dóna al c/ Bèlgica s’instal·larà una àrea logística que permetrà
gestionar de forma més racional la distribució de material de la primera planta comercial al
ritme d’abastament requerit.
En concret, s’instal·laran plataformes elevadores que permetran llevar el material directament
des de la zona de càrrega i descàrrega en planta baixa fins al seu lloc d’exposició en primera
planta. El seu impacte visual serà mínim donada la rasant del carrer i perquè s’ha procurat que
coincideixi amb la valla existent en el límit de la via pública.
Resum numèric
El resum comparatiu de sostres entre les condicions de l’edificació del planejament vigent i la
modificació del PGM proposada és el següent:
PLANEJAMENT
VIGENT
13.940 m2 sòl
39.072 m2 st
65.120 m2 st

PLANEJAMENT
PROPOSAT
13.940 m2 sòl
46.572 m2 st
65.120 m2 st

INCREMENT

Superfície sòl
Edificabilitat comercial màxima
7.500 m2 st
Edificabilitat industrial màxima
Conveni urbanístic
La Modificació del PGM incorpora una proposta de Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de
Badalona i la societat mercantil IKEA IBÉRICA, SA per a l’ampliació puntual de sostre de les
parcel·les BI-8 i BI-13 del polígon Montigalà-Batllòria (actual establiment comercial IKEA).
En el conveni s’acorda ajustar alguns paràmetres de l’ordenació urbanística actual, per tal
d’incrementar puntualment el sostre comercial de l’establiment actual en 7.500 m2 . Tanmateix,
al conveni s’acorda la cessió gratuïta a l’administració actuant del valor econòmic de la cessió
del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic i de les reserves per a zones verdes, espais
lliures i equipaments, estimat en 768.622,50 € i 128.103,75 €, respectivament .
Gestió
Cessió del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit
La cessió del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit ve exigida pel disposat
a la Disposició Addicional Segona, apartat 4, del DL 1/2010.
Donat el caràcter de finca única i indivisible de las dues illes BI-13 y BI-8, la cessió de dit
aprofitament no es pot realitzar sobre les pròpies finques, ni tampoc en terrenys de fora de
l’àmbit per no disposar IKEA d’altres terrenys dins del municipi.
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Per tant, el sòl corresponent al percentatge de l’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i
gratuïta a l’Ajuntament, conforme permet l’article 43.3 del DL 1/2010, serà substituït per
l’equivalent del seu valor econòmic.
En conformitat amb el Conveni urbanístic subscrit per IKEA i l’Ajuntament aquest valor es
quantifica en 683,22 €/m2sostre a cedir, de manera que, essent l’increment de sostre comercial
de 7.500 m2sostre, la xifra a pagar per part d’IKEA en concepte del 15% de l’increment de
l’aprofitament urbanístic puja a 768.622,50 euros (7.500 m2 x 683,22 €/m2sostre x 15%). La
valoració ha estat realitzada pels propis serveis tècnics municipals.
Altres cessions
Segons preveu l’article 100.1 del DL 1/2010, la Modificació del PGM generarà a IKEA la
obligació urbanística d’efectuar una reserva mínima de 5 m2 de zones verdes i espais lliures
públics per cada 100 m2sostre comercial, valorat en 683,22€/m2.
Considerant que l’increment de sostre comercial és de 7.500 m2sostre, la reserva mínima de 5
m2 sòl per cada 100 m2sostre de tipus comercial és de 375 m2 (7.500 m2 x 5 m2 ZV / 100
m2sostre comercial)
Davant la impossibilitat material de realitzar la cessió referida en terrenys, conforme al previst a
la Disposició Addicional Segona del DL 1/2010, es pacta la substitució de dita cessió pel
pagament de l’equivalent del valor econòmic dels 375 m2 a cedir.
Equiparant el valor de la zona verda a una edificabilitat comercial de 0,5 m2t/m2sòl, el valor
econòmic es concreta en una quantitat de 128.103,75 euros (375 m2 ZV x 0,5 x 683,22
euros/m2). Així resulta del Conveni urbanístic subscrit entre IKEA i l’Ajuntament.
Sol·licitud d’informe als organismes afectats
D’acord amb l’article 85.5 del TRLU, s’ha sol·licitat informe als següents organismes afectats
per raó de llurs competències sectorials:
ORGANISME
Data
Data
Data
sortida
recepció
resposta
Autoritat del Transport Metropolità
21/02/2012 22/02/2012 22/03/2012
Departament d’Empresa i Ocupació. Direcció General
21/02/2012 22/02/2012 19/04/2012
de Comerç
En data 22 de març de 2012 s’ha rebut l’informe favorable emès per l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM) en resposta a la sol·licitud efectuada en data 21 de febrer de 2012.
En data 19 d’abril de 2012, s’ha rebut l’informe favorable emès per la Direcció General de Comerç,
en resposta a la sol·licitud efectuada en data 21 de febrer de 2012.
Informació pública
Dins del període d’informació pública no s’han presentat al·legacions a la Modificació del PGM.
Conclusions
D’ofici i amb l’objectiu de complementar la definició de les condicions d’edificació que es
proposen, s’ha incorporat al document aprovat amb caràcter inicial el plànol normatiu P.02
IMPLANTACIÓ DE LES EDIFICACIONS a escala 1:500, on es detallen les rasants i la
implantació de les edificacions.
D’acord amb l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, la incorporació d’ofici a la
documentació del plànol normatiu P.02 IMPLANTACIÓ DE LES EDIFICACIONS, no es
considera un canvi substancial.
Vista la proposta i atès que la documentació compleix amb les disposicions establertes pel
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
modificat per la Llei 3/2012, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel cual s’aprova el Reglament
de la Llei d’urbanisme i el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el
text refós de la Ley de Suelo, s’informa favorablement la tramitació de la Modificació del Pla
general metropolità a les parcel·les BI-8 i BI-13 del polígon Montigalà-Batllòria de Badalona.”
Vist l’informe subscrit en data 10 de maig de 2012 pel Departament Jurídic de l’Àrea
d’Urbanisme i Territori, i que reproduït literalment diu el següent:
“PROPOSTA PRESENTADA
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Per part del Departament de Planejament Urbanístic de l’Àrea d’Urbanisme i Territori s’ha
redactat la Memòria de la Modificació puntual del PGM a les illes BI-8 i BI-13 del polígon
Montigalà-Batllòria i l’ajust de les condicions d’edificació. L’objecte de la modificació són
l’augment de 7.500 metres quadrats de sostre edificable d’ús comercial i la redefinició de
l’ordenació volumètrica i dels paràmetres urbanístics d’aplicació. Tanmateix, aquesta
modificació puntual de PGM incorpora una proposta de conveni urbanístic entre l’Ajuntament de
Badalona i la societat mercantil IKEA IBÉRICA, SA, signat en data 25 de gener de 2012, l’objecte
del qual és ajustar alguns paràmetres de l’ordenació urbanística actual, per tal d’incrementar
puntualment el sostre comercial de l’establiment actual en 7.500 m2, i s’acorda la cessió gratuïta a
l’administració actuant del valor econòmic de la cessió del 15% de l’increment de l’aprofitament
urbanístic i de les reserves per a zones verdes, espais lliures i equipaments, estimat en
768.622,50€ i 128.103,75€, respectivament.
Aquesta memòria va ser aprovada amb caràcter inicial pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 31
de gener de 2012, donant publicitat d’aquest acord mitjançant la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de 22 de febrer de 2011, al diari El Punt Avui de 13de
febrer de 2012, al Tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona.
Juntament amb l’acord d’aprovació inicial es va disposar l’obertura del termini d’informació
pública de l’instrument d’ordenació urbanística i del conveni urbanístic esmentat durant el
termini d’un mes. Durant aquest termini d’informació pública no es van presentar al·legacions,
tal i com consta a la documentació obrant a l’expedient.
En data 7 de maig de 2012 el Cap del Servei d’Ordenació del Territori ha emès un informe
mitjançant el qual posa de manifest que en el document presentat per a la seva aprovació
provisional s’ha incorporat,d’ofici i amb l’objectiu de complementar la definició de les condicions
d’edificació que es proposen, el plànol normatiu P.02 IMPLANTACIÓ DE LES EDIFICACIONS a
escala 1:500, on es detallen les rasants i la implantació de les edificacions, respecte el document
aprovat amb caràcter inicial.
Aquestes modificacions no tenen la naturalesa de substancials, en els termes de l’article 112.2
del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (aprovat pel Decret 305/2006), en endavant
RLUC.
Analitzat el document, el cap del servei d’Ordenació del Terrritori, informa que compleix amb les
determinacions del planejament d’ordre superior i el marc legal urbanístic i sectorial a què està
subjecte.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquesta modificació del Pla General metropolità d’iniciativa pública es formula i tramita per
aquesta Corporació municipal a l’empara de l’article 96, en concordança amb l’article 76 del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, en endavant TRLUC.
A l’expedient administratiu 1/D1-12 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic hi
consten les determinacions establertes per l’article 69.2 del RLUC, respecte el contingut de la
memòria:
Justificació de la conveniència i oportunitat de la seva formulació.
Informació urbanística, acompanyada dels estudis complementaris.
Justificació del desenvolupament urbanístic i mobilitat sostenibles.
Informe de sostenibilitat econòmica.
Normativa.
Agenda i Avaluació econòmica i financera.
Informe ambiental.
Plànols d’informació i ordenació urbanística.
D’acord amb l’article 85.5 del TRLUC es van sol·licitar durant el tràmit d’informació pública
informe als organismes afectats per raó de llurs competències.
PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ POVISIONAL
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui aprovada amb
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caràcter provisional pel Ple Municipal, en virtut de la facultat que li atribueix l'article 22.2.c) de la
Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 52.2 c) del Text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat per DL 2/2003, de
28 d’abril.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
Atesos els informes tècnic i jurídic transcrits anteriorment, els sotasignats membres de la
Comissió Informativa de l’Àmbit del Territori proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional la modificació puntual del Pla General Metropolità
a les illes BI-8 i BI-13 del polígon Montigalà-Batllòria i l’ajust de les condicions d’edificació.
L’objecte de la modificació són l’augment de 7.500 metres quadrats de sostre edificable d’ús
comercial i la redefinició de l’ordenació volumètrica i dels paràmetres urbanístics d’aplicació.
Aquesta actuació urbanística es promou i tramita per aquesta Corporació municipal a l’empara
de l’article 96, en concordança amb l’article 76 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
SEGON.- Donar trasllat de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit
Metropolità de Barcelona per tal d’assolir l’aprovació definitiva, d’acord amb l’article 80 del
TRLUC.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
17 AP-2012/2317
DICTAMEN. Aprovació provisional del Pla especial de concreció d'usos a la parcel·la 7
del sector 1 del polígon industrial Les Guixeres.
Per part del Departament de Planificació i Oficina del Pla es presenta per a la seva aprovació
provisional el Pla especial urbanístic de concreció d’usos a la parcel·la 7 del sector 1 del
Polígon industrial de Les Guixeres.
Vist l’informe subscrit en data 3 de maig de 2012 per la Cap del departament de Planificació i
Oficina del Pla, el qual reproduït literalment diu:
“I N F O R M E
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 16 de febrer de 2012, va aprovar amb
caràcter inicial el Pla especial urbanístic de concreció d’usos a la parcel·la 7 del sector 1 del
Polígon industrial Les Guixeres.
L’acord es va publicar en el diari El Punt Avui el 29 de febrer de 2012 i en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona el 6 de març de 2012.
Durant el preceptiu termini d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació.
Objecte
L’objecte del present Pla especial urbanístic és la concreció dels usos admesos a la parcel·la
número 7 que correspon al conjunt edificatori d’oficines, esportiu, recreatiu i comercial,
recuperant l’ús industrial i afegint el cultural a l’empara de l’article 311.2.a. de les Normes
urbanístiques del Pla general metropolità.
Àmbit
L’àmbit d’aplicació del Pla especial urbanístic de concreció d’usos a la parcel·la 7 del sector 1
del polígon industrial Les Guixeres és la parcel·la número 7 del sector 1 del polígon industrial
Les Guixeres, delimitada pels carrers de l’Energia i de l’Electrònica, de superfície 4.000 m²,
amb una superfície construïda de 12.600 m² i número de polígon i parcel·la cadastral 7804701.
Planejament vigent
L’àmbit d’aquest Pla Especial Urbanístic està subjecte al següent planejament:
 Pla General Metropolità
Data d’aprovació: 14/07/1976. Data publicació: 17/07/1976.
 Pla Parcial les Guixeres - sector 1 (1)
Data d’aprovació: 19/07/1989 Data publicació: 04/10/1989.
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Pla especial d’ordenació de volums i usos a la major parcel·la del sector 1 “Les
Guixeres”. Data d’aprovació: 13/12/2000. Data de publicació 20/02/2001.
Descripció i justificació de la proposta
El Pla especial d’ordenació de volums i usos a la major parcel·la del sector 1 “Les Guixeres”
tenia l’objectiu de crear uns contenidors que es poguessin adaptar al llarg dels temps a les
necessitats canviants del mercat industrial i comercial de la ciutat.
D’aquesta manera es possibilitava la flexibilitat necessària per a que el polígon no esdevingués
mai obsolet, ni incapaç d’absorbir les demandes del mercat.
Cal dir que aquest sòl industrial ha respost bé a les expectatives, perquè oferia locals de
dimensions adaptades a la demanda creixent de nous formats d’empresa.
D’altra banda, la ubicació de l’edifici multifuncional, on s’agrupaven diferents usos de servei als
usuaris del polígon alhora que a la resta de ciutadans dels barris pròxims és una oportunitat per
a completar el funcionament del sector de Guixeres.
El pla vigent actual permet implantar a la parcel·la 7, els usos comercial, recreatiu, esportiu i
oficines, però front a una demanda d’activitats de tipus cultural enfocat a accions educatives de
lleure i socials cal obrir un major ventall d’usos cap a una demanda que és fruit de les noves
necessitats de la societat.
Per una altra banda, la posició confrontant de la parcel·la 7 amb les parcel·les industrials de
venda d’automòbils genera una certa demanda d’indústria de reparació, menys enfocada des
de la venda i essent un ús alternatiu en reparacions especials, com podrien ser tallers
especialitzats i similars, de cotxe clàssic, de recuperació de peces antigues, etc...
Per tant, dins de l’esperit maximalista del pla d’origen d’oferir els locals que la demanda
reclama es proposa ampliar en dos usos més l’oferta de l’edifici singular: l’ús industrial i l’ús
cultural.
Aquests usos es podran implantar seguint els criteris bàsics del pla vigent i sense modificar els
paràmetres definits per a la parcel·la 7.
La proposta converteix la parcel·la 7 en un edifici d’agrupació d’empreses existent de 12.600
m², 24 activitats i núm. il·limitat d’oficines, per encabir els usos industrial, comercial, esportiu,
recreatiu, cultural i d’oficines.
L’ús industrial es proposa en el volum de sòcol amb el mateix tractament que l’ús comercial i
regit per la Normativa de l’ús industrial del pla d’origen. Per a l’ús cultural es proposa les dues
situacions: en el volum de sòcol i en el volum de 10 plantes; de la mateixa manera que són
permesos l’ús esportiu, el recreatiu i el d’oficines.
Conclusió
S’informa que el document que es presenta compleix amb les disposicions establertes en el
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, el Real
Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Ley de Suelo i, per
tant, res s’oposa a prosseguir amb la tramitació del Pla especial urbanístic de concreció d’usos
a la parcel·la 7 del sector 1 del polígon industrial Les Guixeres.”
Vist l’informe subscrit en data 8 de maig de 2012 pel Departament Jurídic de l’Àrea
d’Urbanisme, que reproduït literalment diu:
“PROPOSTA PRESENTADA
El mes de febrer de 2012 per part del departament de Planificació i Oficina del Pla, es va
elaborar la memòria del Pla Especial de concreció d’usos a la parcel·la 7 del sector 1 del
polígon industrial Les Guixeres, delimitada pels carres de l’Energia i de l’Electrònica i número
de parcel·la cadastral 7804701. La proposta presentada tenia per objecte la concreció dels
usos admesos a la parcel·la de referència recuperant l’ús industrial i afegint el cultural als ja
permesos pel planejament vigent (esportiu, recreatiu, oficines i comercial) de conformitat amb
allò disposat a l’article 311.2 apartat a) de les Normes urbanístiques del Pla general
metropolità.
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Així mateix, s’informava que es tracta d’un edifici multifuncional, on s’agrupen diferents usos de
servei als usuaris del polígon i alhora a la resta de ciutadans dels barris propers i la proposta
presentada suposa ampliar l’oferta d’usos d’aquest edifici singular.
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 16 de febrer de 2012, va aprovar amb
caràcter inicial el Pla especial urbanístic per a la concreció d’usos a la referida parcel·la.
L’esmentat acord es va publicar al diari El Punt Avui de 29 de febrer de 2012, en el BOPB de 6
de març de 2012, al Tauler d’anuncis Municipal i a la web de l’Ajuntament de Badalona.
Juntament amb l’acord d’aprovació inicial es disposà l’obertura del termini d’informació pública
de l’instrument d’ordenació urbanística durant el termini d’un mes. Transcorregut aquest termini
no s’ha presentat al·legacions a la proposta urbanística aprovada amb caràcter inicial.
En data 3 de maig de 2012 la Cap del Departament Planificació i Oficina del Pla Urbanístic ha
emès un informe mitjançant el qual s’informa favorablement per tal que es prossegueixi la
tramitació de l’expedient, atès que la documentació que consta a l’expedient compleix amb el
contingut del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (aprovat pel DL 1/2010).
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquest Pla Especial urbanístic d’iniciativa pública es tramita per aquesta Corporació municipal
a l’empara de l’article 78 del Text Refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu
1/2010, en endavant TRLUC.
A l’expedient administratiu 2/A1-12 tramitat pel Departament de Planificació i Oficina del Pla
consten les determinacions establertes a l’article 67 del TRLUC, en concordança amb els
articles 93.6 i 94 del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de
juliol, hi consta la documentació adequada a la naturalesa i finalitat del pla especial proposat:
memòria (descriptiva i justificativa, normativa) i plànols d’informació i ordenació del territori.
PROCEDÈNCIA DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL
D’acord amb la normativa citada i a la vista de la documentació tècnica que consta a
l’expedient, s’informa favorablement la proposta presentada per tal que sigui aprovada amb
caràcter provisional pel Ple Municipal, en virtut de la facultat que li atribueix l’article 22.2.c) de la
Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 52.2 c) del DL
2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC).
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
En base aquests arguments, els sotasignats membres de la Comissió informativa de l’Àmbit del
Territori, proposen al Ple Municipal, l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional el Pla especial urbanístic de concreció d’usos a la
parcel·la 7 del sector 1 del polígon industrial Les Guixeres, delimitada pels carrers de l’Energia i
de l’Electrònica amb una superfície de 4.000 m² i número de parcel·la cadastral 7804701.
Aquesta figura derivada de planejament urbanístic es formula per la iniciativa 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 l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit
Metropolità de Barcelona per tal d’assolir l’aprovació definitiva, d’acord amb l’article 80 del
TRLUC.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
18 AP-2012/2316
DICTAMEN. Aprovació de la documentació tècnica d'adequació del projecte del dipòsit
de la conca de la Rambla de Sant Joan per aplicació de les millores ofertes en
l'adjudicacó del contracte.
Per resolució de l’ajuntament Ple de data 27/07/2010 es va aprovar inicialment el Projecte de
Construcció d’un dipòsit regulador d’aigües pluvials a la conca Rambla de Sant Joan/Sant
Ignasi de Loiola. Aquest projecte va quedar aprovat definitivament sense al·legacions en contra
en data 16 de desembre del mateix any.
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L’import total del pressupost aprovat és de 7.975.106,66 € del qual, el valor estimat del
pressupost és de 6.758.564,97 € i l’IVA (del 18%) és de 1.216.541,69 €.
En data 17 de maig de 2012 el Servei de Projectes i Control d’Obres ha presentat un nou text
del projecte aprovat que recull totes les millores del contracte subscrit amb l’adjudicatari i
l’adequació del projecte aprovat als nous treballs que s’incorporen. Aquest nous documents
substituiran com a text refós els anteriors aprovats. L’import de les partides que inclou no té cap
incidència en el preu final del contracte i en el pressupost aprovat que és el mateix.
La documentació presentada en forma de text refós inclou les obres del projecte aprovat i totes
aquelles derivades de l’aplicació de la millora contractual que ha consistit, sense modificar el
projecte aprovat, en un augment del volum del dipòsit incrementant la superfície del mateix
mitjançant l’execució de 4 carrils addicionals que fan que el volum total del nou dipòsit sigui de
30.500 m3 (increment de 9.700 m3). Aquesta solució no solament recull l’import de les millores
ofertes pel contractista sinó que fa innecessari realitzar la segona fase prevista però sense
projecte d’una futura ampliació del dipòsit.
Per donar coherència a les obres projectades i vista l’afectació de partides del projecte –encara
que ni ha que no canvien ni desapareixen però es veuen afectades-- en diversos graus, s’ha
redactat la documentació tècnica com a text refós del projecte aprovat
Tant el Servei de Projectes i Control d’Obres com el Departament de Contractes i Tramitació
Administrativa han informat favorablement la documentació presentada, tant per la seva
correcció tècnica com per la seva adequació a la normativa aplicable en matèria de projectes
(documents que el formen i procediment d’aprovació).
Com a text refós s’ha de sotmetre a la mateixa normativa de tramitació aplicable als projectes
d’obres locals ordinàries, establerta en els article 235.2 del Text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, i 37 del Reglament d’obres, activitats, i serveis dels ens locals. A més
l’òrgan competent pot establir en la resolució d’aprovació inicial, l’aprovació definitiva
automàtica, en cas de no haver-hi cap reclamació i/o al·legacions al respecte.
Respecte a la competència per a l’aprovació de projectes d’obres ordinàries locals quan el seu
import total supera els 6.000.000,00 €, correspon al ple d’acord amb l’article 52.2. apartat o) del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb la disposició
addicional segona.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Per tot l’exposat, atesos els informes tècnic i jurídic assenyalats, els sotasignats membres de la
Comissió Informativa de l’àmbit de Serveis del Territori i Medi Ambient proposen al Ple de
l’ajuntament l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar l’adequació del Projecte aprovat per a la construcció del dipòsit regulador
d’aigües de la conca Rambla de Sant Joan/Sant Ignasi de Loiola (Dipòsit l’Estrella, fase I) i el
document tècnic de text refós redactat conjuntament per CLABSA i pels serveis tècnics de
l’empresa adjudicatària Aqualogy Medio Ambiente, SA per tal de redefinir a nivell executiu la
totalitat de les obres projectades a partir d’incloure les millores ofertes en l’adjudicació i
contracte.
Tots els documents d’aquest text refós i que són la memòria, el Plec de prescripcions tècniques
particulars, el pressupost integrat per l’estat d’amidaments, els preus descomposts i el resum
del pressupost final, els plànols, i l’Estudi de seguretat i salut en la construcció s’han redactat a
partir del documents del projecte inicial als qual substitueixen per raons de coherència i
eficàcia.
El pressupost total del text refós del projecte no s’ha modificat i és de 7.975.106,66 €, del qual
el valor estimat és de 6.758.564,97 € i l’IVA (del 18%) és de 1.216.541,69 €.
SEGON.- Sotmetre aquest Text refós del projecte a informació pública pel termini de 30 dies
perquè puguin presentar-se reclamacions i/o al·legacions al respecte. En el cas que, durant el
període d’informació pública i transcorregut aquest no es presentin al·legacions ni reclamacions
en contra, quedarà aprovat definitivament de forma automàtica.
Votació.
El dictamen precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
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19 Proposicions urgents.
AP-2012/2331
PROPOSTA. Aprovar l'encàrrec de gestió a ENGESTUR SA pels treballs d'instal·lació
d'una passarel·la des del Passeig Marítim al port de Badalona.
Per diligència d’inici de data 14 de maig de 2012, s’insta expedient per autoritzar un encàrrec
de gestió a favor de la societat municipal ENGESTUR, SA, de les activitats, tant les principals
com les operacionals i/o complementaries, de caràcter material, tècnic i/o de serveis (inclosa la
redacció del projecte executiu) necessàries per a la instal·lació d’una passarel·la provisional de
connexió entre el Passeig Marítim i el Port de Badalona.
Per atendre les despeses que es derivin de l’execució de l’esmentat encàrrec i segons l’informe
de referència, l’ajuntament ha iniciat modificació pressupostària, en data 16 de maig de 2012.
Vistos els informes dels tècnics del servei de Projectes i Control d’obres respecte dels aspectes
tècnics de l’encàrrec, de la cap del Departament de Contractes i Tramitació Administrativa
respecte dels aspectes jurídics.
Vist l’informe de l’interventor municipal respecte de l’aplicació pressupostària, i l’adequació de
les despeses.
Considerant que l’encàrrec de gestió ve justificat i fonamentat per raons d’eficàcia en la
materialització de l’acció municipal, d’acord amb l’article 15.1 de la LRJAP-PAC, i s’ajusta a
l’objecte estatutari de la societat municipal.
Considerant que la competència per establir els sistemes de gestió dels serveis, així com les
potestats de direcció i gestió dels mateixos és de l’ajuntament Ple, segons disposen els articles
50.2.h) de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i 189.2 i 211.3 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Es per tot això que l’alcalde, prèvia declaració d’urgència a l’empara d’allò que es disposa a
l’article 103.3 del Text Refós de la LMRLC, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
A C O R D:
PRIMER.- Encarregar a la societat municipal Ens de Gestió Urbanística, S.A. –ENGESTUR,
NIF A5818772-5 la gestió de les activitats, tant les principals com les operacionals i/o
complementaries, de caràcter material, tècnic i/o de serveis (inclosa la redacció del projecte
executiu) necessàries per a l’execució de les obres d’instal·lació d’una passarel·la provisional
de connexió entre el Passeig Marítim i el Port de Badalona.
SEGON.- Comunicar a la societat municipal ENGESTUR, SA que aquest encàrrec de gestió
haurà de ser acceptat per acord exprés de la societat i, per a la seva eficàcia, s’ha de publicar
en el BOP de Barcelona, d’acord amb el que es disposa a l’article 15 de la Llei 30/1992, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; i s’ha de
sotmetre a les normes que li són d’aplicació per imperatiu dels articles 4.1.n i 24.6 del Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic.
TERCER.- Autoritzar la despesa derivada d’aquest encàrrec de gestió fins l’import de 65.000€,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària derivada de la modificació en tràmit condicionada als
terminis manifestats per l’informe de la intervenció municipal que entre altres diu:
“Vist l’expedient de referència, i al marge dels referents jurídics que emparen la seva legalitat,
aquesta Intervenció posa de manifest que no existeix en el pressupost vigent el crèdit
pressupostari necessari per finançar l’encomana de gestió que es proposa.
Així mateix es fa constar que es proposa aquesta nova despesa sense donar preferència a la
incorporació prèvia de les obligacions adquirides per aquest Ajuntament pel concepte
d’expropiacions i/o interessos de demora, que sumen un total de 8.449.076,58 Euros, i que a
dia d’avui no figuren incorporades al vigent pressupost.
D’altra banda s’observa que no figura a l’expedient la documentació tècnica aprovada per
l’òrgan competent, del projecte d’instal·lació de la passarel·la de connexió entre el Passeig
Marítim i el Port de Badalona, del qual es proposa fer l’encàrrec de gestió.”
QUART.-Delegar expressament en l’alcalde els actes i/o resolucions de caràcter jurídic -impuls, gestió, aprovació, i/o ampliació de la despesa-- en relació amb l’execució material de la
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concreta activitat material objecte d’aquest encàrrec (llevat que es refereixin a facultats
enumerades a l’article 22.4 de la Llei 7/1985, com a no delegables), sempre que estiguin
tècnicament justificades.
Votació de la urgència.
La urgència de la proposta s’aprova per unanimitat
Vots a favor: 27.
Votació de la proposta.
La proposta d'acord precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 15, dels grups municipals del Partit Popular i de Convergència i Unió.
Abstencions: 12, dels grups municipals Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa.
20 Torn obert de paraules
AP-2012/2328 Senyora Emilia Mauri Manzano. Assumpte Retirada dues antenes de
telefonia mòbil.
SENYORA EMILIA MAURI: Bona tarda a tothom. Suposo que ja em coneixeu, he vingut dues
vegades, aquesta és la tercera, i amb la tercera va la vençuda, aquesta vegada sí que
m’escolteu. És sobre les antenes de telefonia mòbil que tenim al carrer Guifré, que jo vaig estar
enraonant amb el Daniel Gràcia, i bé, tal i com em va dir, ens va dir que es treia. Jo ja sabia
que aquesta antena estava posada sense permís de l’Ajuntament que la va posar, que va ser el
Partit Socialista de quan estava la Maite. Llavors jo volia que ell em digués si era cert o no, sí,
que és així, perquè jo amb la Maite jo ja me les vaig tenir sobre aquest fet de posar-la. Llavors
en Daniel m’ho va dir, que sí que estava sense permís, jo ja ho sabia. Vam estar enraonant i
em va dir que al estar sense permís es podia treure. Perquè aquestes antenes, jo sóc
infermera, he treballat a Can Ruti, i he treballat a Bellvitge, aquestes antenes són
cancerígenes, encara que els metges no vulguin afirmar-ho, perquè jo he passat revista per la
planta 13 de Can Ruti, que és la d’oncologia, on estan aquests malalts, i he sentit moltes coses,
però bé, els metges no volen saber res, no sé per què. Jo vaig trucar l’altre dia a la Fundació
Josep Carreras i em van dir el mateix, però que ells no poden fer cap informe. Llavors, en un
radi de 50 metres, que ja ho saps perquè t’ho vaig portar escrit, hi ha 50 afectats, ara, i 18
morts, la setmana passada en van morir dos més, que estaven afectats, una noia de 24 anys i
un senyor de 50. Llavors, una antena que està posada sense permís s’ha de treure, perquè si
jo faig una obra a casa meva i no demano perís, si em denuncien me la tiraran a terra i em
faran pagar una multa. El que jo venia era perquè el senyor Joan Carles Rincón em va enviar
un escrit denegant la petició que havíem fet, quedava denegada, va enviar un informe a
Vodafone, el Daniel el va enviar, que és el que em va dir, i aquets senyor em desestima
l’al·legació que jo vaig fer. Quan jo vaig estar parlant amb ell a l’Ajuntament em va dir que
enviava un informe a Vodafone dient que tragués l’antena. Després es va reunir amb mi,
perquè t’ho vaig dir a tu al carrer quan va anar per aquella senyora, i ell em va trucar i es va
reunir amb tots els veïns, i davant de tots els veïns els va dir que l’antena aniria fora. Ara quest
senyor m’envia aquest paper a mi, dient que els han fet una proposta i que els donaran la
llicència perquè aquesta antena no es tregui. Jo vinc a demanar, perquè no és meva sola la
denúncia aquí en tinc una altra, que la senyora no ha pogut venir, que és la senyora Consol
Cortado, que en Daniel també la coneix, i jo vinc en nom de molta gent, que vam enviar mil
firmes a l’Ajuntament i mil més que en tinc a casa, que no les vaig poder portar perquè em van
donar dos dies de temps només per recollir firmes. Jo a casa en tinc mil més, i mil que vaig
portar a l’Ajuntament. Si hi ha una cosa que està posada sense permís, s’ha de treure, que
després facin una proposta, els demanin tot un requisit de coses i puguin posar-ne una altra,
d’acord, però la que està posada que està sense permís, aquesta és la que s’ha de treure. I és
que en Daniel Gràcia va dir davant de tots els veïns, aquí hi ha una senyora que també hi era,
que l’antena anava fora, de moment l’antena no està treta, si no la voleu treure es pot tallar el
subministrament de llu, l’antena encara està allà, d’acord? I a sota mateix, ja ho he dit, la
setmana passada van morir dues persones, una noia de 24 i un senyor de 50. Però és que a
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sobre mateix d’on està la plataforma aquesta d’aquesta antena, hi ha un altre senyor amb
càncer, el que passa és que els metges no es mullen, però jo he sentit moltes coses passant
revisió amb els metges, no estarà demostrat, però amb un radi de 50 metres que hi hagi tantes
persones no és normal. Aquesta és una malaltia que està, estarà tota la vida, però en un radi
tan petit, els metges diuen que no, però ells no poden fer res. Per això, jo vinc, i més aviat vinc
perquè està posada sense permís, si tu els vols donar després la llicència perquè en posin una
altra, d’acord, però aquesta que està posada sense permís hauria d’anar fora, perquè si tu
després..., no sé si tu has firmat aquest paper, no sé si l’has firmat, l’havies de firmar encara,
espero que abans de firmar-lo el miris bé, perquè nosaltres estem disposats a anar
judicialment, igual que vam fer a Lloreda, ens costarà diners, però bé, ho farem, perquè com tu
ja saps una de les persones afectades i que van morir, ha sigut el meu marit, que fa cinc
mesos, d’acord? Llavors, més aviat perquè està sense permís, i a part, provoca alteracions.
Això ja ho saps perquè he estat ple de vegades aquí, no m’heu donat la paraula, avui me la
doneu. Ara, el que s’ha de fer, sota el meu punt de vista és clar, vosaltres sou els que teniu la
paella pel mànec, ara, aquesta que està posada sense permís, que tu no en tens cap culpa, la
van posar en un altra legislatura, treu-la, i després, pensa-t’ho bé abans de donar permís
perquè es pugui posar. La senyora que ha vingut amb mi en té tres sobre la seva casa, al
carrer General Weyler, al davant de l’ambulatori, llavors, no sé si aquestes tenen permís o no,
ara, jo sé que aquesta no té permís, en canvi, n’hi ha una davant que sí que té permís, aquesta
no sé si la podrem treure o no. Però el que m’agradaria, és que això abans de firmar-ho, si és
que no ho has firmat ja, t’ho miressis ben mirat. Moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies Emília. No sé si algun grup vol parlar. Sí, senyor Sagués? Primer
el govern, bé, o no, però vaja, endavant senyor Gràcia.
SENYOR GRÀCIA: Gràcies senyor alcalde, bona tarda veïns, veïnes, regidors, regidores. En
primer lloc agrair la intervenció de la senyora Mauri, que havia mostrat ja la seva intenció de
participar en anteriors plens. M’agradaria matisar algunes de les paraules que han posat en
boca meva, perquè bé, discrepo una mica del que ha comentat. Si més no començar per dir-li
que nosaltres no tenim la paella pel mànec, la paella pel mànec la té la llei, i com a
administració responsable el que hem de fer és respectar la Llei i respectar els terminis.
Aquestes antenes de les que vostè parla efectivament no disposen de la llicència necessària
per funcionar. És per això i després d’una denúncia formulada amb data 1 de març, que es va
procedir a obrir un expedient de disciplina, amb l’objecte o bé, que es legalitzessin o bé que
retiressin les antenes. Vostè ha pogut comprovar les dues vegades que ha vingut a veure
l’expedient, el compliment dels terminis per part de l’ajuntament està sent molt rigorós. A mi
m’agradaria dir-li que les antenes seran retirades demà mateix, però legalment no li puc dir, ja
que s’ha de respectar els terminis legals per a la presentació de recursos i al·legacions, tant per
part de les operadores com de la comunitat de veïns, ja que ambdós són responsables per
igual. A més, en el pitjor dels casos, per les seves demandes i dels veïns, com ja ha esdevingut
en altres ocasions, una de les que ha esmentat a la Rambla Sant Joan, les companyies o la
comunitat de veïns poden acudir al Contenciós, això no és més que posar el seu desacord amb
la decisió de la retirada de les antenes davant d’un jutge, amb el que els terminis de resolució
ja no dependrien del propi ajuntament i passarien al jutjat. Ara bé, veient l’alarma social que ha
generat la situació, des del govern de la ciutat hem obert un diàleg amb les companyies per
mirar de variar la ubicació de les antenes respectant la legalitat en tot moment, i no passar pel
jutjat i no tenir un contenciós que allargaria això anys i panys. Respecte al que ha dit sobre
aquest document d’un tècnic de la casa, de llicències, això no és més que un inici del tràmit de
la llicència, però està condicionat a vuit punts, per tant, no dóna dret a exercir l’activitat de ràdio
comunicació, però les companyies tenen aquest dret d’iniciar aquest tràmit de demanar la
llicència, i és el document al que vostè feia referència. I respecte a les radiacions, jo només li
puc dir que les medicions que han realitzat els tècnics de medi ambient de Badalona estan
dins dels paràmetres legals, i aquí porto un informe que dóna fer del tema, llegeixo textualment
“un cop realitzades les mesures i comparades amb els límits legals, es pot concloure que cap
dels punts mesurats supera els nivells regulats per la normativa”, per tant, estan dins dels
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paràmetres correctes. Jo sí que li vaig dir és que la millor arma que teníem contra la instal·lació
d’aquestes antenes era un expedient, però que s’havien de respectar els terminis, i que si
finalment es veia i es consolidava que no complien la legalitat, com passa fins a la data, doncs
aquestes antenes tard o d’hora anirien fora, i en això em reafirmo. Moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. No sé si hi ha algú més que vol parlar? Senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Sense allargar-me massa, perquè de fet estem parlant d’un tema que és, a
una altra ubicació, però que aquí en aquest mateix Ple durant el mandat anterior en vam parlar
moltíssimes vegades, tan pel que fa al cas de Lloreda com també en vam parlar pel cas de
General Weyler, i són temes complexes i difícils, i dels que crec que els hem de tractar sobretot
amb molt de rigor i seriositat perquè estem parlant d’unes problemàtiques que hi ha
interpretacions, o visions o definicions diverses sobre les conseqüències negatives que tenen
aquestes antenes, no hi ha absolutament acords científics, però sí que hi ha moltes opinions
que parlen que realment poden produir perjudicis a la salut, i per tant, és normal que les
persones que estan a l’entorn d’aquestes instal·lacions puguin tenir una certa preocupació que
és absolutament raonable. Però dit tot això, que és un tema general, el que crec que preocupa
molt a la gent afectada i que era el que més preocupava, repeteixo, aquests anys passats a on
vam tenir freqüentment aquí a la Sala discussions sobre aquest tema, és la incomprensió per
part de les persones en el sentit que una cosa que està il·legal realment sigui tan difícil d’aturarla i de fer-la traslladar o de modificar la seva activitat que té en aquests moments. Per tant, si
ens reafirmem en aquesta il·legalitat, jo el que senzillament demano al govern municipal és que
utilitzi tots els mecanismes, tan legals com de negociació i pressió de cara a les empreses, per
poder solventar aquesta situació. Tenint en compte que segons consta a l’Acta del Ple anterior
que deia el senyor Gràcia i que avui ha tornat a repetir, que estem parlant d’una instal·lació que
no compleix amb els requisits i que per tant, està posada fora de norma, agafar-nos en això i
que esperem no haver d’estar aquests quatre anys d’aquest mandat amb aquest tema sobre la
taula un ple rere l’altre anar recordant com està la situació. Per tant, bé, animar-los a posar-s’hi
amb les màximes fores l’ajuntament, i que amb això sàpiguen tindran, almenys el nostre grup
municipal, en tot el que sigui anar a regularitzar aquesta situació.
SENYOR LARA: Senyor alcalde, senyors regidors i regidores, senyora Mauri, vostè sap
perfectament que també ha tingut reunions amb nosaltres parlant d’aquest tema, però a mi
m’agrada molt dir, i ho dic així amb claredat, l’explicació que ha donat el regidor de Via Pública,
perquè nosaltres en el seu moment, aquesta era l’explicació que donàvem des del grup
municipal Socialista de tota la problemàtica que hi havia amb el tema de les antenes. He de dir
que quan vostè parlava també de dir que la senyora Maite Arqué tenia la culpa perquè l’havien
posat llavors, he de dir una cosa, la culpa la tenen els veïns que autoritzen que es posi en el
seu edifici. Però també és veritat que el senyor Daniel Gràcia, recordo que quan va començar
aquesta legislatura i ell s’estrenava com a regidor de Via Pública, va dir que “nosaltres fem el
que els socialistes no han sigut capaços de fer, en una setmana”, i això no ha succeït així. He
de dir que les coses en el tema de la legalitat són molt difícils, i nosaltres el que demanem al
govern de la ciutat és que segueixi treballant en aquesta línia per intentar que la legalitat sigui
la més correcta possible, que els veïns estiguin tranquils. Però també he de dir que hi a coses
que a les companyies, en el tema de la legalitat, amb els permisos, són complicades. També
he de dir que en el tema per exemple de Guifré 360-362, la llicència es va sol·licitar en el 2010 i
que actualment està en exposició pública i que està en fase de subsanar deficiències. També
hem sol·licitat nosaltres al govern fa unes setmanes, el mirar els expedients i encara no ens
han contestat, s’ha de dir això, nosaltres hem demanat a Via Pública que volem mirar els
expedients de com estan aquestes antenes, i jo demano aquí públicament aquí també que ens
deixin mirar els expedients. No vull dir res més perquè penso que les coses aquestes són
complicades, però sí que és veritat que s’ha d’intentar entre tots els grups, entre tots plegats, i
jo m’he ofert personalment per poder ajudar en aquest tema, sobretot perquè la gent està molt,
té una angoixa bastant gran, perquè els metges no es mullen i els tècnics de vegades tampoc.
Llavors, què s’ha de fer, intentar, com ho hem fet nosaltres i fa anys, ser el precedent l, perquè
nosaltres vam fer una normativa que era el precedent en el tema de les antenes, i també,
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lògicament, intentar que els veïns quan treballen les empreses aquestes a la nit, avisin a
l’Ajuntament que és el que toca fer. No vull entrar més perquè penso que les coses es fan així, i
l’important és que la legalitat estigui per sobre de tot.
SENYOR GARCIA: Gràcies. Senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Breument, per no deixar de dir alguna cosa en relació a la qüestió de les
antenes de telefonia mòbil, nosaltres lamentem que certs procediments exprés que fa aquest
ajuntament, que en 24 hores pot tancar un local o dos, o tres o vint-i-tres, en aquest cas sigui
tan, tan complexa, perquè si realment no té llicència, és veritat que hi ha tot un tràmit
administratiu i burocràtica en el qual de vegades caiem com en una teranyina i que és difícil de
superar, però sí que és cert que en algun moment hi ha d’haver un final per a tot aquest tipus
d’actuacions, i nosaltres emanaríem que aquest final fos al més aviat possible. En tot cas,
perquè aquesta és una antena que provoca aquesta alarma social, però també perquè aquesta
és una antena que no està legal i no pot no estar legal durant tants i tants anys. No volem
entrar en la discussió sobre qui la va posar o qui la va deixar de posar perquè en tot cas
aparèixer allà d’avui per demà, i el qui fos en aquell moment el responsable municipal no crec
que ara sigui el moment de buscar-lo. Però sí que és veritat que sap greu veure que els veïns,
mandat rere mandat, d’un lloc o d’un altre de Badalona vénen aquí a explicar els problemes
que els generen o els dubtes que els genera la qüestió de les antenes de telefonia mòbil. Per
això pensàvem, i potser estàvem equivocats, que l’encàrrec que vam fer en el seu dia a
Engestur, em sembla que en el darrer Ple o fa dos plens, de mirar de posar una mica d’ordre a
la qüestió del mapa d’antenes de telefonia mòbil, serviria per poder ordenar i donar seguretat
jurídica a tota aquesta qüestió de les antenes de telefonia mòbil a Badalona, no sé si anàvem
equivocats o no, però nosaltres confiàvem que aquest encàrrec servís per fer possible que cap
més veí de Badalona vingués aquí a exposar dubtes sobre antenes de telefonia mòbil. I en tot
cas, per explicar bé què fan les antenes de telefonia mòbil i quins controls tenen per part de
l’administració, perquè això és el més important, que la gent sàpiga i que pugui veure els
controls que es fan sobre aquests tipus d’antenes per tal que tinguin la seguretat que des d’un
punt de vista de salut no els afecten per a res. No sé si amb això estàvem equivocats o no,
però en tot cas celebraríem saber si aquest encàrrec va endavant o no va endavant, si s’ha fet
alguna cosa o no si no s’ha fet res, i en tot cas, lamentar que cada cert temps hagin de venir
veïns aquí. I lamentar també que potser la qüestió abans de decidir un nou emplaçament
negociat amb les operadores que podria també, generar el mateix problema, perquè podria
també generar el mateix problema en una altra comunitat de veïns que rebés aquesta possible
antena de telefonia mòbil, amb el conseqüent problema social que això pugui generar, que
tinguem un mapa ordenat de les antenes de telefonia mòbil, dels operadors que hi ha a
Badalona, de si comparteixen o no comparteixen instal·lacions, etc. etc. Però que en tot cas
aquest deixi de ser un tema recorrent en el Ple de la ciutat de Badalona per bé d’aquest cert
desori que hi ha amb tota aquesta qüestió.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Té una segona intervenció, o no fa falta? Sí? Doncs va, tindria
tres minuts.
SENYORA MAURI: Primerament li vull contestar al Daniel, jo ja sé que tu vas dir que això no es
podia treure ni amb un dia ni amb dos, i jo et vaig contestar que a mi m’era igual si estàveu tres
anys, com a passat a Lloreda, i tu em va dir, no tant no estarem tant temps, és veritat o és
mentida? Això ho vas dir tu, d’acord. Després no sé si he entès malament la intervenció del
senyor Lara que ha dit que jo li donava la culpa a la Maite, no, jo dic, he dit que es va posar
quan estava la Maite d’alcaldessa, jo la culpa ni li dono ni a Convergència ni a ningú, ara sí que
un a cosa que està sense permís no té perquè estar, perquè jo ja li he dit, jo faig una obra a la
meva cas, que és meva, i em denuncien i me la tiren avall i a sobre he de pagar una multa. I es
pot treure el subministrament d’aquesta antena perquè no tingui llum, perquè ho sé que es pot
treure, nosaltres no ho podem fer. Llavors jo ja no sé si això ha de ser per l’Ajuntament o per
qui ha de ser. Que després la voleu posar l’antena perquè els donareu permís, d’acord, però
aquesta està sense permís, aquesta ha d’anar fora sota el meu punt de vista, jo no tinc molts
estudis, però aquesta la tinc una mica bé. Ara, això ja queda a les vostres mans. I jo no faig la
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culpa ni als Socialistes, ni a Convergència, ni al PP, ni a ningú, però sí que dic que es va posar
en la legislatura de Maite, que jo me les vaig tenir amb ella, i això t’ho dic jo, ara hi ha el PP, si
estigués un altre li hagués dit a un altre, ara està ell, és ell que té la paraula. Ja sap en Daniel
que la gent està molt alterada, i quan ell va venir al barri gairebé es van pegar això ho sap ell i
no em pot dir que no. Ara, és la vegada que vinc que m’heu donat la paraula, ara vosaltres
mateixos. Ara, si has de signar aquesta proposta, mira-te-la ben mirada Xavier, perquè hi haurà
cosa, no m’han acompanyat avui perquè no he volgut, però hi haurà... no sé què hi haurà, de
moment si no feu alguna cosa anirem judicialment, que ens costa igual que a Lloreda quatre mil
euros? Els pagarem. Ara, vosaltres mateixos teniu la paraula, d’acord? Moltes gràcies a
tothom.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Em sembla que els posicionaments ja han quedat prou clars,
estem treballant en la línia d’intentar normalitzar aquesta situació, i sí que té l’encàrrec el
regidor de la màxima comunicació, tan amb els grups polítics com amb els veïns, i a veure si
entre tots, que el venim arrossegant de no sé quants anys fa, tingui una solució satisfactòria per
a tothom. Per tant, moltes gràcies. Passaríem a la següent paraula, que és la d’Oscar Montoro,
de l’Associació ASOA, i és en referència als correbous del barri de Llefià.
AP-2012/2329 Senyor Oscar Montoro, en rep. d'ASOA. Assumpte: Correbous al barri de
LLefià.
SENYOR OSCAR MONTORO: Bona tarda, regidors, regidores, alcalde, ciutadans, us parlaré
de tu perquè tots em coneixeu i força. En aquest cas no vinc com a president de l’entitat ASOA,
que és l’entitat que fa 23 anys que treballa amb aquesta ciutat, i conjuntament amb els diferents
ajuntaments que hi ha hagut i que hi ha i col·laborem i que de moment portem, i això sí que
voldria dir avui, Badalona porta des de l’any 89 em sembla que són 4.000 gossos i gats donats
en adopció, i això és gràcies a la feina de molts, són voluntaris i voluntàries, ajuntaments i
administració. Però en aquest cas vinc per un altre tema que sí que és veritat que no
l’arrosseguem dels del 89 nosaltres, però sí des de fa uns quants anys, que són els correbous
que es fan al barri de Llefià. La nostra feina és intentar aconseguir que això es deixi de fer, però
per això necessitem la voluntat política dels que esteu aquí representant als que som ciutadans
i ciutadanes d’aquesta ciutat. Vinc en nom d’una plataforma, alguns de vosaltres ja ens
coneixeu, que ens diem Badalona sense de correbous. Som una trentena d’entitats que ens
hem arreplegat i que encara busquem més recolzament, entitats veïnals, entitats del propi barri
de Llefià veïnals, entitats com algunes AMPAs, entitats proteccionistes les tres que com d’aquí
de Badalona i de fora, els grups municipals que tenen representació i uns altres que no, en
aquesta cambra, i un seguit, que de moment portem com a inicial campanya 8.000 signatures
recollides. No les hem volgut portar aquí perquè com tots sabeu, gràcies a què en el cartipàs
anterior l’alcalde es va assumir perquè tots els grups municipals li vau donar aquest poder de
fer-ho, que pogués donar el permís per fer-ho, per tant, sabem que no vindrà al Ple a votar-se.
Això evidentment, el que no hem permès ni permetrem i parlaré jo també molt clar com feu
tothom, no permetrem que diguin que un alcalde del Partit Popular permet fer braus a Badalona
perquè això es fa fa més de vint anys, si això es fa és perquè una majoria d’aquest Ple li dóna
el permís per fer-ho. Aquest any sabem de sobres com he exposat, que no vindrà al Ple, però
no volíem deixar de venir per dir qui som i per dir què fem. De moment tenim 8.000 signatures,
continuarem recollint-ne més. De moment som trenta entitats veïnals sobretot, que són les que
més pes tenen perquè representen el conjunt de ciutadans i ciutadanes d’aquesta ciutat,
perquè la nostra feina, la nostra tasca no és una guerra contra l’associació de veïns que ho
organitza, ni és una guerra contra l’Ajuntament, en tot cas és una guerra que tenim de fa molts
anys els que ens considerem persones sensibles, ens considerem persones que respectem els
drets civils i també els dels animals, per dir que a Badalona no hi toca, que no té rea a veure i
que aquí no hi ha d’haver curses de braus, com no hi ha d’haver vaquilles. La primera sorpresa
que nosaltres ens trobem és que quan estem muntant les nostres paradetes recollint
signatures, molts ciutadans a més de signar, ens pregunten que què és això, perquè no ho
saben, no saben que a Badalona es fan correbous, no saben que al barri de Llefià a les festes
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de Sant Joan, hi ha correbous, això vol dir que no està arrelat, està arrelat en el temps perquè
es fa fa més de vint anys, però no és una qüestió que sigui una identitat de la ciutat, ni dels
badalonins i les badalonines, fins al punt de molta gent fins i tot de Llefià, on estem recollint
signatures, i ens acullen i ens recullen, i hi ha gent que vol signar i hi ha gent que no, però
molta gent no sap ni que això existeix. Per tant, això és una festa que es van treure de la
màniga en el seu dia aquesta entitat veïnal, que en un Ple d’un ajuntament a l’any 88 va dir que
era tradicional quan es feia només des de l’any 84, va ser una total incorrecció, però a dia
d’avui això ara no es pot jutjar. El que nosaltres el que demanem, que continuarem fent
aquesta tasca, i el que demanem també és que per al proper Ple de l’any vinent, si és que
l’entitat veïnal persisteix en demanar el permís per fer-ho, aquest Ajuntament, cada grup
municipal i jo personalment en nom de la Plataforma m’he reunit amb tots els grups aquí
representats als quals he d’agrair-vos com m’heu rebut i la sinceritat amb la que hem parlat,
que doni llibertat de vot a cadascun dels regidors i regidores, que pugin votar lliurement i que
sigui a més, una votació secreta, sabem que la veritable democràcia és aquella que va amb la
cara descoberta i que la gent diu el que pensa, també sabem que lamentablement a l’any 2012,
com que s’ha hagut de fer a la Generalitat de Catalunya, aquest tipus de coses encara s’han de
fer en secret, no sé si perquè hi ha molta por a reconèixer o hipocresia o fins i tot perquè són
coses que penses “és que em deixaran de votar”, bé, però és que també hi ha gent que us
deixarà de votar si afavoriu que això es faci. I sobretot, els que esteu aquí representats
representeu el conjunt de la ciutat, la ciutat són 230.000 ciutadans i ciutadanes si no
m’equivoco, als correbous no hi van 230.000 ciutadans i ciutadanes, perquè un grup limitat,
perquè és limitat perquè són els que són a la plaça, el que no es pot fer és dir que això és una
qüestió de la ciutat ni que representa a la ciutat, malauradament hi ha molts badalonins i
badalonines que aquell dia fins i tot ens fa vergonya reconèixer que som d’una ciutat que
encara dóna cobertura a aquest tipus d’actes. De moment això és el que jo volia dir.
SENYOR ALCALDE: Gràcies Oscar. Senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: Bé, bona tarda, parlaré com a representant del meu grup i també com a
persona que forma part de la plataforma i d’un partit polític que forma part d’aquesta
plataforma. El primer que vull dir, senyor Albiol, perquè ens coneixem i ja ho ha dit, no torni a
dir, no em podeu donar la competència per autoritzar-ho i després dir que es porti en un Ple,
quan se li va donar la competència per autoritzar-ho, això anava dins del cartipàs, el cartipàs
són unes cent i escaig fulles, i això a nosaltres se’ns va colar i jo crec que fins i tot a vostè,
perquè vostè ni ho sabia que això ho tenia delegat. Per tant, hi ha hagut un despistament
generalitzat d’aquesta corporació quan se li va atorgar a vostè la competència de poder
autoritzar la petició perquè la Generalitat autoritzi aquest espectacle. Ho dic perquè li demanem
que ho corregeixi de cara a l’any vinent, de fet pel que jo sé per la premsa el delegat del govern
també li ha demanat que el proper any hagi d’anar a Ple. Però més enllà d’això, el debat de les
vaquilles, de la festa de les vaquilles no és el primer cop que arriba en aquest Ple municipal, no
és el primer cop que aquest debat està a la ciutat, no és el primer cop que l’Oscar Montoro
treballa això a nivell polític, i fins i tot, una vegada vam estar a punt de votar-ho en el Ple, i
finalment no es va votar perquè aquells que estem en contra d’aquest espectacle tenien molt
clar que es perdria i van consensuar, crec que devia ser al mandat 99-03, que no ho portàvem
a votació del Ple. Per què dic això? Perquè la sensibilitat envers els animals, en els espectacles
amb els animals ha canviat molt en aquest país durant els darrers anys. Allò que al 1984 a
molta gent ens semblava normal, ens semblava acceptable, ens semblava divertit, ha anat
canviat per a bé amb el pas dels anys, i cada vegada a la societat hi ha una sensibilitats envers
els animals més profunda, hi ha més respecta cap als drets dels animals i hi ha molta més gent
que no tolera que es facin espectacles amb animals. Cada vegada som majoria o som més, les
ciutats que permeten els circs amb animals, com nosaltres a la ciutat de Badalona. Cada
vegada són més les ciutats que són més sensibles en quant a la tinença i venda d’animals. I
per últim, el debat de les vaquilles és molt recurrent al debat del maltracte animal, i ho dic
perquè jo aquest debat del maltracte animal l’he tingut amb molts regidors i regidores d’aquesta
sala, i no estem parlant de maltracte animal, estem parlant que l’animal pateix i està
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biològicament demostrat per estudis científics acreditats que l’animal que participa a les festes
de correbous pateix un estrès superior a la mitjana. La senyora Mercè Rius que és l’única veu
autoritzada científica biòloga d’aqueta sala, em mira i riu. Jo senyor Albiol, no li parlaré
d’aquests informes perquè jo me’ls he lleig, la senyor Aida Gascón, aquí present, me’ls ha
enviat, són informes molt convincents, informes molt solvents del món científic, però no crec
que sigui el debat d’aquest Ple. Però el que sí que està demostrat científicament és que els
animals pateixen. Cap d’aquests regidors o regidores d’aquesta Sala em pot dir que els animals
no pateixen, en tot cas, hauríem d’organitzar un debat al voltant d’aquest aspecte o una
comissió municipal que parlés amb científics, que ens assessorés sobre aquest tema. I el que
estic dient ve a to, i ve a to perquè molts dels regidors i regidores d’aquesta Sala, si l’animal de
les festes de les vaquilles patís jo no ho autoritzaria i hi estaria en contra. El senyor Montoro
avui ens ha presentat una plataforma, una plataforma que té sis mesos de vida, que la van
crear el passat mes de novembre. Una plataforma que es crea ara perquè la sensibilitat sobre
aquest va tenir un repunt amb la legislació catalana sobre les curses de braus, van començar a
recollir signatures al gener d’aquet any. La primera tarda que van començar a recollir
signatures vam estar al barri de Llefià, i va ser un èxit de recollida de signatures. Molts dels
aquí presents ens heu vist recollint signatures, i vostè mateix alcalde, ens va veure a la
Rambla, jo no hi era aquest dia, i segons em diuen també es va sorprendre de l’afluència de
públic que teníem de gent signant, em diuen que vostès no va signar per això. Per què dic
això? I parlaré amb molta claredat, molts regidors i regidores d’aquesta Sala segueixen
autoritzant o segueixen defensant que es faci espectacles amb vaquilles en aquesta ciutat,
basant-se en el cost electoral que això té, i això m’ho diuen vostès, no estic parlant de ningú en
concret, he dit molts regidors i regidores d’aquesta Sala. Doncs bé, que sàpiguen que la
Plataforma Badalona sense correbous, seguirem treballat perquè cada cop més autoritzar
espectacles amb animals té més cost electoral que no pas no autoritzar-los, tingui-ho present
que nosaltres seguirem treballant públicament, seguirem explicant a la ciutadania de Badalona
que es fa un espectacle amb animals, seguirem treballant sense enfrontar-nos amb l’entitat
organitzadora, però seguirem treballant per una Badalona més civilitzada, perquè una societat
que respecta més els animals és una societat molt més civilitzada i molt més avançada. I
sobretot, tinguin present això, que seguirem treballant i que cada cop més autoritzar
l’espectacle de la “suelta de vaquilles” té molt cost electoral. Per tant, aquells que es neguen a
no autoritzar aquest espectacle amb un mer càlcul electoral, que sàpiguen que cada vegada
patiran més pressió social per autoritzar aquest espectacle a la nostra ciutat.
SENYOR SERRANO:El senyor Oscar Montoro ens ha vingut avui ha presentar una plataforma i
nosaltres li respectem i hi estem d’acord en la seva activitat i pensem que bé, és una manera
més d’entrar amb un debat general que té aquest país i que això formarà part d’aclariment de
posicionamens, però ara estem parlant d’un fet concret que és a Badalona, que són les
vaquillas de Llefià i en aquest aspecte, malgrat les opinions que puguin ser divergents o que la
intervenció del senyor Montoro no vagi en aquet sentit, doncs fa vint i tants anys que es fa a
Llefià i que es fa sota un sistema jurídic, un sistema legal que ho permet. Nosaltres hem cuidat
sempre des del govern i ara des de l’oposició vigilarem que la llei es compleixi
escrupolosament, que no hi hagi dins de la llei més enllà de les opinions que hi pugui haver,
doncs cap maltractament als animals i que des d’aquesta perspectiva nosaltres recolzarem allò
qu ela legalitat digui. Però en qualsevol cas des del punt de vista polític, això que ha parlat el
senyor Mañas, si ve a aquest Ple una possibilitat de votació nosaltres evidentment donarem
absolutament llibertat de vot i els nostres regidors sigui amb veu alta, a mà alçada o sigui en
votació secreta, doncs faran un posicionament individual en relació a aquest tema. Per tant,
nosaltres de càlculs electorals cap, si no la consciència que consideri cadascú en un tema que
té opinions divergents respecte a això. Però ara en aquest moment, el permís, la capacitat de
donar permís la té l’alcalde, l’ha donada, el Govern de la Generalitat ho ha acceptat, i és qui ho
autoritza i nosaltres com a grup polític seguirem que es compleixi escrupolosament la llei amb
la màxima legalitat i benestar dels animals possible.
SENYOR ALCALDE: Senyor Falcó.
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SENYOR FALCÓ: Sí en relació a aquesta qüestió, lamento no haver escoltat la intervenció del
senyor Oscar Montoro, li demano disculpes, però en tot cas, en referència a la qüestió de les
vaquilles, efectivament, nosaltres com a grup municipal si aquesta qüestió arribés aquí al Ple
donaríem també llibertat de vot, perquè els quatre regidors de Convergència i Unió poguessin
expressar-se com així ho consideressin oportú. De totes formes jo no sé si seria possible
estudiar la proposta que surt diguem de l’Associació de Veïns de Sant Joan de LLefià, en el
sentit que ells estan disposats a acabar amb la festa de les vaquilles, si es que es pot dir festa,
si l’Ajuntament s’avingués a programar en el barri de Llefià una festa important de les Festes de
Maig, el que es considera una festa de ciutat traslladada al barri de LLefià. Aquesta va ser una
proposta que ells ens han manifestat verbalment, però que en tot cas pensem que es podria
estudiar i que l’Ajuntament podria estudiar si aquesta proposta que surt de l’associació de
Veïns que organitza aquesta activitat pogués ser possible. És a dir, bescanviar una activitat
com la de les vaquilles per una altra activitat de ciutat, en el marc de les Festes de Maig de la
ciutat, que li donés relleu al barri de LLefià i que fos una festa d’aquelles en què hi fossin
cridats, no només el veïnat de Llefià, sinó el veïnat de tot el conjunt de la ciutat de Badalona.
Potser aquesta seria una solució que serviria diguem per acabar amb aquest tema que tants
anys fa que arrosseguem.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, moltes gràcies. Anem a veure en relació al posicionament del
govern. Nosaltres no tenim cap tipus de problema de donar llibertat de vot perquè en tots els
temes els regidors del Partit Popular votem en llibertat, per tant, no hi tindríem cap tipus de
problema. Ara bé, sí que m’agradaria que centréssim les coses en el marc adequat. Oscar
Montoro sap que jo no sóc una persona sospitosa en aquest aspecte, sort que sóc una persona
que tinc una sensibilitat envers els animals, i no de paraula, si no també de fets. Ara bé, aquí a
Badalona jo crec que no es fa ni correbous, ni corridas de toros, ni res, no, no, no es fa res
d’això, o com a mínim jo no ho conec. Aquí el que es fa a Badalona és en una plaça es deixen
anar unes vaquilles i la gent corre davant de les vaquilles, on està prohibit tocar-les i doncs bé,
sempre hi ha l’espavilat que el toro o la vaquilla se l’emporta pel davant, però no hi ha problema
si la gent es distreu així i li sembla bé, doncs cadascú és molt lliure, no?, però que ningú toca
cap vaquilla, ningú, ningú, ni se li estira la cua, ni se li toca absolutament res. Si això fos així, si
hi hagués un maltractament físic, jo seria el primer en no autoritzar aquest tipus d’espectacles.
Segona qüestió, hi va haver un debat durant diferents dies, i jo entenc perfectament el
posicionament, que si teníem autoritat en funció de la delegació que havia fet el Ple i que si no
al final la delegació del govern el que ens va dir, és que evidentment, el procés que s’havia
seguit a Badalona era un procés legal i que en ares de la transparència i no sé què, que ens
recomanaven que l’any que ve ho portéssim al Ple. Jo els dic, escolti si al final tothom està
d’acord, aquest alcalde i aquest govern no tenen cap tipus de problema de sotmetre-ho a
votació al Ple, tornem la competència i tal feliços tots. En aquest aspecte si que no, jo com
alcalde no tinc cap tipus de problema i si en una Junta de Portaveus de cara l’any que ve es
decideix això, doncs ho farem al Ple, retornarem la competència al Ple i tenim cap tipus de
problema, potser el problema el tenen alguns doncs que s’hauran de pronunciar en una línia o
altra, però nosaltres no la tenim. A veure, jo sóc una persona com he dit al començament,
sensible, amb el tema dels animals i vostè ho sap, ara bé hi ha determinats debats no
precisament aquest, que em sembla legítim, però hi ha determinats debats que contràriament a
donar arguments el que fa és treure’ls. Miri, jo els explico una anècdota, a mi un dia estàvem
amb la meva família a la Rambla, un diumenge i se m’acosta una representant de la plataforma
demanant-me la signatura d’una forma molt amable, varem estar parlant una estona, no li vaig
donar la signatura, però clar, quan es fan plantejaments, com per exemple dir, que hi ho dic
perquè ho han comentat, la tortura, ho deia el senyor Mañas, perdó, que ha dit que ha quedat
demostrat amb informes, que els animals encara que no els toquin, pateixen un estrès especial.
Escolti, jo li puc garantir que el senyor Riera amb la Hisenda també pateix un estrès especial i
no és físic i no és que el vulgui comparar amb ningú, però també pateix un estrès especial. No,
però miri, hi ha determinats arguments que no ajuden, clar quan a ni se’m diu que per exemple
s’està en contra de la festa, de la suelta que es fa a LLefià pels motius que sigui, i que també
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acte seguit se’m diu, per part d’aquests representants que s’està en contra que la gent pugui
muntar a cavall perquè el cavall s’estressa, a partir d’aquí em sembla que estem en una espiral
de coses absurdes, ho dic amb tot el respecte del món. Aleshores si que em semblaria que són
legítimes totes les postures, em sembla que és legítim el moviment que s’està fent per part de
les associacions encapçalades per vostès, amb la participació d’Iniciativa, em sembla molt bé,
però sí que m’agradaria que fossin capaços d’emmarcar-ho tot, i si al final de l’associació de
veïns que són els que promouen la festa, la suelta de les vaquilles, que ami no m’ho han dit,
però si diuen que estan disposats que no hi hagin vaquilles i fer un altre tipus d’espectacle i els
d’aquí decidim que sí, no hi ha cap tipus de problema. Ara bé, a mi els veïns de LLefià no
m’han dit això, a mi els veïns de LLefià, no m’han dit això, és més, cada cop que em veuen em
paren i em diuen, escolta, està tot en ordre, perquè volem fer la festa. A mi com alcalde ningú
m’ha dit això, si m’ho diu i la resta de grups hi estem d’acord, faltaria més. Per tant, escolti, tot
el respecte, tota la legitimitat, si convé l’any que ve ho portem a votació i escolti’m, el que
decidim tots sense manies. D’acord?, vol tornar a parlar, endavant.
SENYOR OSCAR MONTORO: Bé, gràcies a tots per les consideracions. Simplement volia fer
dos petites puntualitzacions. El tema dels correbous a Badalona, són correbous perquè la
Generalitat diu que allò són correbous. Després, el tema dels cavalls, nosaltres és una altra
qüestió que nosaltres no ens hem pronunciat al respecte i no tocaria aquí i, evidentment, que el
senyor Riera amb la feina que té, evidentment que pateix estrès, el mateix que els contribuents
que paguem els impostos que fa que els que governeu tingueu estrès per fer-lo bé. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs moltes gràcies, jo crec que més enllà del moment distès,
doncs han quedat clars els posicionaments i passaríem al següent punt de l’ordre del dia que ja
és la última paraula.... no?, ja no n’hi ha cap, per tant, passaríem a les mocions. La primera
moció és presentada per Convergència i Unió i el Partit Popular, relativa a l’establiment de
mesures per a la simplificació i agilització de l’administració local de Badalona. Aquí demanaria
que a les mocions es llegeixi la part dispositiva.
AP-2012/2330 Senyor Carles Plaza Dorado, en rep. del comitè d'empresa de l'IMPO.
Assumpte: Acomiadament treballadors de l'IMPO. (RETIRADA)
21 Mocions dels grups municipals
AP-2012/2318
MOCIÓ. Moció presentada pels grups municipals de Convergència i Unió i del Partit
Popular relativa a l'establiment de mesures per a la simplificació i agilització de
l'administració local de Badalona.
Correspon a totes les administracions trobar mecanismes que ajudin a superar l’actual situació
econòmica. Cap administració, de l’estatal a la local passant per l’autonòmica, pot defugir de la
responsabilitat d’adoptar totes aquelles mesures que estiguin al seu abast per a facilitar la
reactivació econòmica.
En aquesta línia es poden abordar diferents mecanismes que van més enllà d’actuar únicament
amb una política pressupostària de contenció i priorització de la despesa.
Hi ha molts altres mecanismes que es poden adoptar en aquests moments i el compliment de
les disposicions legals vigents, europees i nacionals, condueix sens dubte a un estalvi
important per a les empreses en el moment de relacionar-se amb l’administració. En aquest
sentit, tant el Govern de Catalunya com el Govern de l’Ajuntament de Badalona ja han
començat a treballar.
D’una banda, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha promogut el que s’ha denominat les
Lleis “Òmnibus” aprovades pel Parlament de Catalunya els passats dies vint-i-un i vint-i-dos de
desembre i en vigor des del trenta-un de desembre de dos mil onze. Unes lleis “òmnibus” que
han assolit un gran grau de suport per part dels diferents grups parlamentaris en moltes de les
mesures aprovades, conscients de la necessitat del país d’abordar iniciatives que ajudin a
superar la crisi.
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D’altra banda, el Govern de Badalona a través de la resolució d’Alcaldia del 22 de novembre de
2011 va crear el Grup de treball de Simplificació Administrativa (GSA) amb la voluntat de posar
en funcionament mecanismes i procediments més àgils, menys onerosos, on el paper de
l’administració te un doble enfocament: en primer lloc, garantir el compliment de la legalitat en
el desenvolupament i exercici de l’activitat econòmica dels particulars; i en segon lloc, afavorir
aquesta activitat econòmica a través de la implantació d’uns procediments administratius
racionals i simplificats, de manera que s’estalviïn recursos i es redueixin càrregues
administratives.
El GSA està composat per tècnics del propi Ajuntament de Badalona i té aprovat un calendari
d’actuacions per a aquest any 2012 que s’està complint actualment amb rigor i solvència.
És per aquest motiu que els grups municipals de Convergència i Unió, i el Partit Popular
proposen endegar un procés de participació ciutadana per tal de millorar o complementar els
objectius que l’administració té actualment marcats en aquesta matèria sempre dins del marc
de les competències que ens corresponen com a administració local.
Amb aquesta moció es pretén vetllar per la simplificació de la vida administrativa de la ciutat,
aconseguir una major agilització dels tràmits i fer que Badalona sigui una ciutat més atractiva
per a les persones i empreses que vulguin fer créixer el seu projecte o en vulguin encetar un de
nou.
Per tot això, els grups sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Badalona, a través del Ple Municipal, de
continuar treballant per la racionalització, simplificació i les facilitats en els tràmits que els
ciutadans i qualsevol empresa i organisme portin a terme davant de l’Ajuntament.
Segon.- Obrir un procés de participació fins a finals d’any per recollir de la societat civil de la
ciutat i dels grups municipals suggeriments, propostes de millora, o queixes relacionades amb
l’agilitat, simplificació i racionalització en els processos referits a cada un dels àmbits que els
pugui afectar.
Tercer.- Instar el govern municipal a donar compte puntualment en el marc de la Comissió
Informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda dels treballs de racionalització,
simplificació, optimització i millora que es duguin a terme en aquesta línia.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Em sembla que de forma molt breu el senyor Falcó, no?
SENYOR FALCÓ: Sí, molt bé. Ens agradaria comptar amb el suport dels altres dos grups de
l’oposició per poder tirar endavant una iniciativa que el que pretén és millorar els processos
administratius de la Casa i fer-ho, a més a més, al costat de la societat civil de Badalona, dels
col.legis professionals, dels gremis, dels sindicats, dels empresaris, dels veïns, dels particulars,
per mirar de què entre tots, doncs, anar millorant tot el que són aquests feixucs procediments
administratius, en algun cas i mirar si entre tots podem anar millorant. Sabem que hi ha un grup
que treballa des de l’ajuntament a nivell tècnic, i per això vàrem acceptar de bon grat l’esmena
que ens va fer el partit del govern que dona suport al govern, i res més, aquesta és una moció
presentada en positiu que el que pretén és que l’Ajuntament millori i el fem millorar entre tots.
Res més.
SENYOR ALCALDE: Si no hi ha cap paraula... Sí, senyor Mañas, ai, senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Bona tarda de nou. Bé, nosaltres si ens atenguéssim tan sols a les
paraules que es manifesten en aquesta moció quan diu: racionalitzar, simplificar, facilitar
tràmits, doncs podríem dir que estem d’acord amb tot el que vagi en aquesta direcció. El que
passa és que després, aquesta agilització, racionalització i facilitació de tràmits a nosaltres ens
preocupa que estigui en mans del Partit Popular i de Convergència i Unió, i, allò que diuen... a
les proves em remito. Perquè aquestes agilitzacions i racionalitzacions, a més a més, tal i com
ja es manifesta en aquesta pròpia moció relacionades amb les mal anomenades lleis òmnibus
del Parlament de Catalunya, presentades per Convergència i Unió en el Parlament, doncs, ens
preocupa moltíssim que aquesta racionalització i flexibilització, etc, etc... acabi sent més una
liquidació del que són els serveis públics i la responsabilitat pública d’exercir el control sobre les
activitats que s’han de fer a la ciutat que sempre entenem que han de tenir aquest control
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públic i no només control, sinó que moltes d’elles han d’estar, exclusivament, en mans de
l’interès públic. Per tant, ens en sap greu que tot el que pugui ser senzillament i escuetament, i
ben limitat a aquesta agilització que entenem que és lògic que molts tràmits s’hagin d’agilitzar
que en aquest Ajuntament sabem i crec que som conscients la majoria dels que estem en aquí
de què hi ha molts tràmits que es podrien fer d’una manera més diligent i més efectiva, per tant,
fins aquí bé, però el que ja no està tan bé i, per tant, votem en contra d’aquesta moció, és
perquè entenem que si l’esperit que té aquesta moció és el mateix que ha demostrat tenir la,
repeteixo, mal anomenada Llei òmnibus aprovada pel govern de Convergència i Unió, per
nosaltres és del tot negatiu i pot fer que el municipi, que és l’administració més propera,
l’administració que per tant hauria d’exercir una democràcia més àmplia, més profunda, amb
aquesta proposta acabi sent un mer instrument de gestió allunyat del que és la democràcia, i
per tant, de la política i que es converteixi en un ens absolutament tecnocràtic i creiem que això
no és el camí.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. El senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Si. Nosaltres votarem a favor de la moció presentada i ho farem perquè
compartim els objectius que expressa: de racionalització, simplificació i facilitats en els tràmits.
L’obertura d’un procés de participació que també ho comporta, la recollida de propostes i que el
govern doni comptes. Amb tot, no podem deixar d’expressar una certa preocupació. No seria la
primera vegada que amb objectius tant lloatoris s’acabin enmascaran processos de
desregularització que tenen conseqüències més negatives que positives per als ciutadans.
Aquest és el nostre punt de vista i la nostra opinió política de gestió. Estarem amatents perquè
no passi i que la simplificació administrativa, que des de sempre ha estat un permanent treball
del govern de Badalona, sigui un bé per a tots els ciutadans i ciutadanes de la ciutat.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Serrano. Senyora Hervàs, per acabar.
SENYORA HERVÀS: Gràcies alcalde. Molt breument. A veure, justament tenim damunt de la
taula una moció que té zero contingut polític, zero. No té debat polític, és una qüestió de gestió,
fins i tot, jo diria que no pot ser ni opinable perquè senyor Sagués, vostè diu que vota en contra
d’aquesta moció perquè al final deixa en mans del Partit Popular aquesta simplificació
administrativa. Com a resum de la seva intervenció, jo li diré és que al final, aquesta moció o el
seu vot en contra, justament està votant en contra d’allò que diu la llei, que és regular o ajustar
tota la normativa municipal a la transposició de la Directiva de serveis europea. Al final no sé si
el seu vot realment té massa sentit. Europa va dictar lleis, l’Estat les va continuar, les
comunitats autònomes ho van fer i ara ens toca als ens locals adaptar-se a aquesta Directiva.
Per tant, entenc que, per això, també els hi deia que no tenia gaire contingut polític aquesta
moció i que no ens toca més remei que fer-ho. Jo si que voldria remarcar que quan varem tenir
davant la taula la lectura d’aquesta moció per part de Convergència i Unió, varem afegir unes
petites esmenes que al final no eren més que consignar que des del mes de novembre de l’any
passat el govern va crear el grup de simplificació administrativa per portar endavant totes
aquestes reformes a nivell intern i perseguir aquesta simplificació administrativa i que té una
composició, evidentment, tècnica i que tenen uns objectius i un calendari definits per aquest
2012 i que al final vam crear aquest grup de simplificació administrativa bàsicament per un
motiu, que és la necessitat de disposar d’una administració que sigui eficaç, eficient, moderna i
sobretot, orientada al servei del ciutadà.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, em sembla que els posicionaments han quedat prou clars.
Passaríem, si els sembla a la votació. Vots a favor Convergència i Unió, Partit Socialista.... (se
sent al senyor Sagués al fons)... si vostè la creu necessària, si?
SENYOR SAGUÉS: Si el nostre Reglament ho permet, perquè, precisament m’agradaria fer
esment de les primeres paraules de la senyora Hervàs, que són una base fonamental del
nostre argument per votar en contra, quan ella ens diu que es tracta d’una moció que no té res
de política i aquí està fonamentalment on nosaltres, un dels motius, pels que nosaltres votem
en contra. Perquè nosaltres entenem que estem aquí davant d’una administració pública i què
aquí hem d’intentar, com a mínim intentar fer política en majúscules, no politiqueria, això,
absolutament d’acord, però fer política en majúscules, sí. I fer política en majúscules vol dir
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debat, vol dir intercanvi d’opinions, intercanvi de visions diferents de moltes coses i que no hem
de posar per davant les qüestions que moltes vegades es diuen despolititzades, qüestions
exclusivament tècniques o la tecnocràcia. Això per nosaltres és política, també. Quan es diu
que no hi ha contingut polític, quan es diu que és una qüestió tècnica, sovint és una opció
política la que està dient això i una opció política que a nosaltres ens desagrada molt perquè és
aquella opció política que acostuma a apostar pel desmantellament dels serveis públics per
anar cap a les privatitzacions, per anar cap a aquesta liberalització i aquesta agilització,
regularització, etc, etc, etc... que són paraules que, com a tal, poden estar bé, però que al
darrera, l’experiència ens diu que hi va tot aquest altre element, tot això que abans he
anomenat, liquidació de determinats serveis públics. I és per això, perquè creiem que té una
forta càrrega política, que nosaltres en votem en contra perquè optem per una altra via, la via
de l’aprofundiment en la democràcia, de donar poder polític i poder als serveis públics i de
seguir amb aquesta direcció i no pas anar a la de desmuntar tota aquest actuació de
l’administració pública.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Senyor Falcó...
SENYOR SAGUÉS: Perdó un moment. Només per acabar, lògicament suposo que a ningú li
quedarà cap dubte, com ja he dit abans però que torni a quedar clar, que no tenim
absolutament cap problema amb que tot, qualsevol tràmit administratiu que pels motius X
Badalona o altres administracions sigui més lenta del que pugui ser, es facin accions que es
poden obviar sense perdre cap tipus de control, nosaltres encantats de ser-hi, però això, més o
menys és el que vostès en el govern anterior quan hi havia Convergència i Unió, crec que era
el punt número 21 dels 50 punts del govern, ja manifestaven que farien, per tant, aquí estem i
tornem a plantejar-lo, per tant, ens preocupa molt que el que hi ha al darrera, de veritat, siguin
altres coses.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. No té cap problema, però voten en contra. Déu n’hi do. Senyor
Falcó.
SENYOR FALCÓ: Sí. Jo voldria agrair el vot positiu del grup socialista i, en tot cas, que tinguin
absoluta tranquil·litat perquè aquesta és una moció que com he dit a la meva primera
intervenció, a la nostra primera intervenció, és una moció absolutament presentada en positiu,
amb ganes de què aquest Ajuntament millori els seus processos interns, amb ganes de què
aquest Ajuntament doncs es revisi tot el seu ordenament per mirar de fer-lo més àgil, més fàcil,
més entenedor per a la ciutadania, per mirar de donar més transparència, per mirar de donar la
veu als ciutadans. Jo el que lamento és aquest posició d’Iniciativa que em sembla molt estètica,
que en tot cas, posa de manifest que aquí els envaeix la por, la defensa dels interessos
corporatius, un cert esperit de superioritat perquè amb les lleis òmnibus el Parlament de
Catalunya les va aprovar amb els vots d’Esquerra Republicana, del Partit Popular, del Partit
dels Socialistes de Catalunya... és a dir, una mica, una mica, fins i tot amb alguna abstenció del
Grup d’Iniciativa que va agafar com si fos una qüestió, en la línia del que deia el senyor Sagués
però que després s’ha demostrat que no té res a veure el que ell explica amb el que és el
rerefons d’aquest tipus de revisions administratives que s’han de fer, perquè sinó encara
aniríem amb “manguitos” i l’administració no seria lo moderna que és. Per tant, jo agraeixo el
vot del Partit Socialista, espero que junts, perquè aquí hi ha una participació dels grups
municipals. Nosaltres tenim ganes de participar i el partit dels socialistes segur, Iniciativa no ho
sé, perquè s’ha demostrat avui que és el grup més conservador d’aquest Ple, però en tot cas,
que puguem fer una feina en positiu.
SENYOR ALCALDE: Senyor Serrano, molt breu.
SENYOR SERRANO: Sí, molt breument, per reiterar la intervenció anterior. Nosaltres estem
d’acord amb la millora de l’eficàcia i l’eficiència dels procediments administratius, però també
vull que quedi constància que nosaltres estarem ben atents de què darrere d’aquesta
simplificació no hi hagi aquest sentit neoliberal de pensar que és més eficaç i eficient allò que
es fa des del privat que des del públic. En això nosaltres no estem absolutament d’acord. És
evident que no ho posa a la moció, però hem vist actuacions, i després, més endavant ja
discutirem alguna altre qüestió en alguna altre moció, que darrera d’aquesta simplificació i
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d’aquesta voluntat de millorar el funcionament de l’administració s’amaguen altres interessos
que són conceptes polítics de concepcions del món diferents que tenim en un costat i en l’altre
d’aquest Ple.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Passaríem a la votació. Vots en contra d’Iniciativa per Catalunya
Esquerra Unida i a favor de la resta de grups. Passaríem a la següent moció que és la que fa
referència, presentada per Convergència i Unió relativa a donar suport a un pacte fiscal que
garanteixi un millor finançament dels municipis. Senyor Falcó, si vol.
Votació.
La moció precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 24, dels grups municipals del Partit Popular, Socialista i Convergència i Unió.
Vots en contra: 3, del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.
AP-2012/2319 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió
relativa a donar suport a un Pacte fiscal que garanteixi un millor finançament dels
municipis.
Vista la situació econòmica dels ens locals catalans, i la situació excepcional a Europa de
dèficit fiscal continuat que pateix Catalunya, es fa necessari trobar-hi una solució definitiva.
En aquest sentit, cal proporcionar més recursos als ens locals a través d’un nou model de
finançament per a Catalunya basat en el Pacte Fiscal, vinculat a una nova llei de finances dels
governs locals catalans que persegueixi l’objectiu de garantir la suficiència financera dels
ajuntaments catalans i els doti de recursos suficients per tal de finançar correctament les seves
competències.
La publicació de les xifres del dèficit fiscal que pateix Catalunya posa de manifest un tracte
fiscal injust, i xifren aquest dèficit en 16.500 milions d’euros, equivalent al 8,4% del PIB català.
Això representa que cada català paga anualment a l‘Estat espanyol 2.200 € sense rebre a
canvi cap tipus de servei ni de prestació.
L’informe sobre el nou model de finançament basat en el concert econòmic que ha realitzat
l’Institut d’Estudis Autonòmics conclou que aquest nou model de finançament proposat s’ajusta
completament a la Constitució Espanyola, a l’Estatut d’Autonomia i al Dret Europeu, així com
compatible amb el principi de solidaritat definit en els articles 138.1 i 156.1 de la Constitució
Espanyola.
Aquest mateix informe destaca que el fet que Catalunya tingui un nou model basat en el
concert econòmic és només una qüestió de voluntat política. En cap cas hi ha un impediment
des del punt de vista jurídic, ja que la Constitució Espanyola -que ja permet a través de la
LOFCA un règim de finançament específic per a Navarra, País Basc i Illes Canàries - no
determina cap model de finançament per a les comunitats autònomes ni estableix que totes
hagin de seguir cap model únic.
El Pacte Fiscal és una eina clau per lluitar contra la crisi. En un context de crisi actual que ha
obligat a prendre mesures pressupostàries a totes les administracions públiques, i que està
suposant que nombroses famílies i col·lectius socials a Catalunya i a Badalona estiguin passant
per enormes dificultats, la reivindicació del Pacte Fiscal pren més sentit que mai. El Pacte
Fiscal significa més recursos per a Catalunya i els ajuntaments i, per tant, més inversió en
polítiques socials que reforcin el nostre estat del benestar, més inversió en l’economia
productiva per generar llocs de treball i contribuir al progrés econòmic de Catalunya i dels
nostres municipis.
El fet que una nova llei de finances locals estigui lligada a un Pacte Fiscal català permetria
elaborar una llei de finançament catalana i única al món local, que suposaria una millora en la
situació economica dels ens locals, acomplint els que recull l’article 219 de l’Estatut de
Catalunya.
Ateses aquestes consideracions, a l’Ajuntament Ple proposem els següents:
ACORDS
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1. Manifestar que Catalunya té dret a decidir sobre els seus recursos i el seu futur de manera
lliure i democràtica, incloent-hi especialment la nostra capacitat per decidir sobre els nostres
recursos, els nostres impostos i la nostra capacitat fiscal.
2. Reconèixer la necessitat d’un nou model de finançament propi per a Catalunya que compatible amb el criteri de solidaritat expressat a la Constitució Espanyola en els articles
138.1 i 156.1- posi punt i final al dèficit fiscal que pateix i que obliga a les Administracions
Públiques, inclosos als ajuntaments, a executar importants ajustos pressupostaris derivats de la
crisi econòmica actual.
3. Manifestar que el Pacte Fiscal proposat i basat en el concert econòmic és necessari,
compatible amb la Constitució Espanyola i jurídicament viable, ja que la LOFCA permet que
s’apliqui a altres comunitats autònomes un règim fiscal diferenciat.
4. Donar recolzament a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un Pacte Fiscal, que suposi
la cessió del 100% dels tributs a la Generalitat, desplegant l’article 204.1 de l’Estatut aprovat el
2009, i la consecuent millora en el finançament de Catalunya, dels Ajuntaments i al món local.
5. Fer arribar aquesta moció al Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, i
a la presidència del Congrés dels Diputats i del Govern Espanyol.
SENYOR FALCÓ: Sí. Molt breument. Perquè la qüestió del pacte fiscal em sembla que és
sobradament coneguda per tots els que l’hagin volgut escoltar i els que l’hagin volgut estudiar
està clar quin és el dèficit fiscal de Catalunya, està clara quina és la situació en què el país es
troba en aquest moment i les conseqüències que té sobre la prestació dels serveis públics.
Doncs no comptar amb un sistema de finançament millor del que tenim avui com a país
aquesta és una moció que a la vigília d’aquesta cimera de partits que se celebrarà demà,
pretén que Badalona també es manifesti a favor de què s’assoleixi un acord per mirar de
millorar el finançament de Catalunya. No és una moció que es tanqui en banda en cap
posicionament previ, és una moció que busca mirar de conciliar les diferents posicions que hi
pugui haver sobre aquesta qüestió perquè ens hem sembla que el més important és
salvaguardar una unitat d’acció política davant del govern espanyol per mirar de resoldre una
qüestió que ens afecta com a país, que afecta d’una manera molt clara la prestació dels serveis
públics que fem i, en tot cas, ens agradaria, doncs, que l’Ajuntament de Badalona, igual que fa
ben pocs dies, l’Ajuntament de Santa Coloma també ho va fer, poguéssim aprovar una moció a
favor que siguem capaços, com a país, de tirar endavant una proposta de finançament que
puguem anar a defensar davant el govern espanyol i que resolgui millor els problemes de
finançament del nostre país. Res més.
SENYOR ALCALDE: Hi ha alguna paraula, no, més o menys ja ho sabem tots. Hi ha alguna
paraula? Sí, si, si, digui’m senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Bé. Primer de tot valorar molt positivament que Convergència i Unió
presenti aquesta moció. Jo espero que a partir d’ara doncs ja no tornin a repetir quan nosaltres
presentem alguna moció diguem d’àmbit nacional com és aquesta, que no se’ns digui que no
toca en aquí, sinó que ja, a partir d’ara considerem que s’ha obert ja una nova via de treball per
part del grup municipal de Convergència i Unió i què ja reconeix que està molt bé portar al Ple
temes que acaben afectant també els ciutadans i ciutadanes de Badalona, però que són
d’àmbit nacional o, de vegades, internacional. Dit això, nosaltres votarem a favor en aquest cas
d’aquesta moció perquè estem a favor, estem participant en aquest debat que hi ha en aquest
moment en el Parlament de Catalunya, esperem que la trobada que hi ha demà entre els
representants de tots els grups parlamentaris, doncs, pugui arribar a bon port i es pugui
prendre una posició comuna de tots els grups polítics catalans i es pugui anar a negociar amb
força tot un model de finançament basat en el que ja recull l’Estatut i què ens permeti avançar
en aquest sentit. Dit això, volem manifestar davant d’aquest possible això que anomenem pacte
fiscal, aquest nou model de finançament, que ni és la solució per a tot, ni esperem que si
s’assoleix aquest increment d’ingressos per part de Catalunya, doncs, ens pensem que això ja
està tot fet i què serveixi per fer determinades polítiques. Per tant, nosaltres entenem, diem
pacte fiscal, sí, però reforma fiscal, també. I parlem de reforma fiscal en el sentit de què
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entenem que s’ha de modificar per fer una fiscalitat, com ja hem dit altres vegades, més
progressiva que encara hi ha impostos que s’han recuperar i per què ha de ser això? doncs
perquè és una de les maneres que podem tenir perquè els que volem conservar l’estat del
benestar, els que volem conservar els drets de les persones amb menys recursos, necessitem
una nova fiscalitat, necessitem també aquest pacte fiscal, aquest increment d’ingressos per
Catalunya, però necessitem també un canvi en les politiques econòmiques de retallades i
austeritat que ens estan ofegant. Per tant, votem a favor d’aquesta moció, però volem que
quedi clar quina és la nostra posició, que en aquest cas, a nivell local, és la mateixa que
defensa el nostre grup al Parlament de Catalunya.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, senyor Serrano
SENYOR SERRANO: Votarem a favor d’aquesta moció i ho farem amb l’esperança que aquest
vot a favor sigui un presagi, que demà hi haurà la cimera de la unitat. Partint de posicions
diferents, que poden estar fins i tot allunyades, crec que tenim un objectiu comú imprescindible
pel país, la voluntat sincera d’arribar a acords pel que fa a la millora del finançament a
Catalunya i de retruc els ajuntaments. Fins i tot voldria recordar ara, que l’alcalde durant el Ple
del mes de març i això textualment, alguns extractes de l’Acta. Jo estic d’acord, i estic a favor
del pacte fiscal i estic a favor i estic a favor de més diners per Catalunya, és clar que sí.
Esperem que aquesta afirmació es concreti també en la votació d’avui de la moció. Compartim
diagnòstic i objectius amb la moció presentada, més recursos, més autonomia financera, un
model més just pel reconeixement de l’esforç fiscal que es fa a Catalunya, i esperem que
aquesta desitjable millora repercuteixi en el finançament local, i en allò que espera i necessita
el ciutadà de Badalona del seu ajuntament.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, senyora Egea.
SENYORA EGEA: Per manifestar la nostra posició, a veure, nosaltres votarem abstenció en
aquesta moció, no perquè no creiem que Catalunya necessita més recursos i suposo que el
senyor Ramon Riera estarà d’acord amb mi que Badalona necessita millor finançament, però
votarem abstenció perquè és un tema que s’està debatent ara en aquests moments en el
Parlament de Catalunya, que el tenim sobre de la taula, que hi ha molt d’ànim d’arribar a
consens, però que a hores d’ara, encara no està ben clar. Aleshores esperem la cimera de
partits, demà a veure com es desencadena i a partir d’aquí, s’obrirà un escenari per començar
a treballar, en quin és el millor model de pacte fiscal per a Catalunya i a partir d’aquí, veure’m
quin serà el futur, però de moment ens abstenim. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: No sé si fa falta un segon torn, jo crec que no. Vostè ho ha dit i és cert,
l’alcalde i el govern de Badalona aposta per un nou pacte fiscal i el que diem és, parlem de quin
és aquest nou pacte fiscal que signifiquin més recursos pels catalans, clar que sí, aquí ens hi
trobaran. Nosaltres creiem que aquesta és una moció que el que pretén és expressar una
voluntat en alguns aspectes, en algunes de les afirmacions que es fan , les compartim, d’altres
no les compartim tant i d’altres literalment no hi estem d’acord, però conceptualment entenem
que expressa una voluntat i per aquest motiu nosaltres farem abstenció, no hi votarem en
contra i deixarem com ha dit la portaveu del Partit Popular, la Sònia Egea, que a partir de demà
siguin els representants dels partits polítics els que treballin per trobar un millor finançament
per Catalunya, que aquí crec que ens hi trobaran a tots. Per tant, queda aprovada per a tots
els grups, amb l’abstenció del Partit Popular.
Votació.
La moció precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 16, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i alternativa.
Abstencions: 11, del grup municipal del Partit Popular.
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AP-2012/2320 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal Socialista de suport a la
iniciativa Legislativa popular per la regulació de la dació en pagament, la paralització
dels desnonaments i el lloguer social.
El creixement de l’economia catalana ha estat lligat, en els darrers anys, a la construcció de
l’habitatge i la inflació de l’activitat immobiliària. El trencament d’aquest cicle econòmic ha
provocat una forta crisi en el sector, que ha produït acomiadaments massius de treballadors i
de treballadores, la pèrdua d’importants recursos privats i públics i, el que és encara més greu,
la pèrdua de l’habitatge habitual a milers de famílies catalanes, condemnant a la vegada a
desenes de milers de persones a una situació d’alt risc social per causa del sobrendeutament.
Avui dia la principal causa d’endeutament de les famílies al nostre país és el crèdit hipotecari.
Cal una intervenció urgent de les administracions públiques per tal de fer front als efectes de
l’actual problemàtica i cal, també, la reforma del marc legal vigent pel tal de reduir les situacions
de sobreendeutament, limitant els efectes d’aquesta situació en la renda familiar per evitar que
esdevingui un factor d’exclusió social.
Per tal que es pugui planificar la intervenció ordenada de les administracions públiques
responsables per llei de garantir el dret d’accés a l’habitatge al conjunt dels ciutadans que ho
necessitin es necessari procedir, també de forma immediata, a la reforma legislativa que
impedeixi el desnonament del seu habitatge habitual a aquelles persones i famílies deutores,
que per raons alienes a la seva voluntat no puguin fer front als deutes hipotecaris, garantint-los
un lloguer social, ja sigui al mateix habitatge o un d’altre.
Ens cal per això el ferm compromís del Govern de l’Estat per dur a terme les reformes
legislatives pertinents i del Govern de la Generalitat per tal de posar en funcionament el màxim
de recursos i mitjans per a garantir la mediació pública entre deutors i creditors i l’accés a un
habitatge en règim de lloguer a les persones i famílies afectades. El Govern de Catalunya, a la
vegada, ha de cooperar de manera activa amb les administracions locals i les entitats cíviques i
socials que treballen amb el mateix objectiu.
Fruit del treball establert amb les organitzacions socials del país, estem plenament convençut
que l’únic camí per cercar sortides als sectors socials més vulnerables pel que fa al dret de
l’habitatge, és la creació de grans acords de diàleg social capaços de sustentar l’acció de
govern solidària i de cohesió social que faci efectiu el dret d’accés a un habitatge digne al
conjunt de catalans i catalanes.
Per tot això, manifestem el nostre suport a la Iniciativa Legislativa Popular per a la regulació de
la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social i proposem al Ple de
l’Ajuntament de Badalona, la presa dels següents
ACORDS
1. Instar el Govern de l’Estat a que en el termini de tres mesos presenti a les Corts Generals un
projecte de llei que incorpori la dació en pagament a l’ordenament jurídic, en els casos que
afecti la residència habitual.
2. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin el
sobreendeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret constitucional
i estatutari d’accés a l’habitatge.
3. Instar el Govern de l’Estat a establir un marc estatal de mesures necessàries, de comú acord
amb les comunitats autònomes, per tal que les persones desnonades o amb risc de
desnonament comptin amb els ajuts necessaris per accedir a un habitatge de lloguer, i/o tinguin
dret a optar, si s’escau amb la mediació de l’administració pública davant amb les entitats
financeres per tal que puguin romandre a l’habitatge hipotecat en règim de lloguer o d’usdefruit
durant un període determinat fins a l’obtenció d’un nou habitatge.
4. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de l’Habitatge, a establir de
forma urgent un programa de mesures, coordinades amb el món local, de seguiment a les
persones i/o famílies en situació de desnonament, garantint el seu reallotjament en nous
habitatges en règim de lloguer assequible, així com de suport i assistència jurídica i financera a
les famílies i/o persones que estan en situació de risc de perdre el seu habitatge per deute
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hipotecari, ampliant els recursos del Servei Públic d’Atenció a les Persones que pateixen
aquesta situació ( OFIDEUTE).
5. Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació amb les
administracions locals que en aquests moments estan assumint l’impacte socioeconòmic dels
processos de desnonament de famílies a les nostres ciutats.
6. Instar el Govern de la Generalitat a fer les modificacions legals necessàries per tal de que,
en els casos de l‘habitatge habitual, quedi suspesa l’execució hipotecària a aquelles persones
i/o famílies sense ingressos i que es troben en una situació de risc d’exclusió acreditada pels
serveis públics d’atenció social, per un període no inferior a dos anys , que permeti, a la
vegada, dur a terme les mesures d’atenció a les dites persones i famílies a fi i efecte del seu
reallotjament segur i assequible.
7. Fer arribar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del
Parlament de Catalunya, al Ministeri de Fomento, a les Mesa del Congrés de Diputats i del
Senat, etc.
SENYOR ALCALDE: És que el problema és que són molts fulls, vostè té interès, ho dic, perquè
jo crec que amb l’explicació dels grups.
SENYOR SERRANO: És perquè quedi clar del què parlem.
SENYOR SERRA: Resumint, aquest és un projecte, és una moció que el que busca és donar
suport a la iniciativa legislativa popular que en aquests moments s’està duent a terme a tot
Catalunya, per defensar una nova legislació que permeti la dació en pagament i això s’ha de fer
en el Parlament de Madrid. Però és veritat que val la pena buscar suport i buscar que els
ajuntaments ens manifestem, igual que tots els nostres partits en el Parlament de Catalunya
estan en aquests moments fent una ponència per redactar una proposició de llei, que si no es
retarda massa, doncs segurament, en el mes de juliol es podrà duu a terme. Per tant, entenc
que hi haurà un acord que el mes de juliol de tots els partits mitjançant una proposició no de llei
en el Parlament de Catalunya, que també instarà al Govern de l’Estat a mirar de regular tota
aquesta problemàtica. Aquest és l’objectiu d’aquesta moció i jo espero que igual que en el
Parlament de Catalunya i altres ajuntaments, doncs aquesta moció s’ha votat sense més
problemàtica a favor per part de tothom, doncs que avui també puguem tots junts donar suport
a aquesta iniciativa legislativa popular.
SENYOR ALCALDE: No sé si hi ha alguna paraula més, no?, doncs per tant, votaríem a favor
entenc tots els grups polítics. Passem a la següent moció, que és la que fa referència a la
renda mínima d’inserció, presentada pel grup municipal Socialista. Qui defensa aquesta moció,
doncs endavant senyora Botey.
Votació.
La moció precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
AP-2012/2321 MOCIÓ. Moció presentada pel grup Socialista municipal relativa a la renda
mínima d'irserció.
La reformes de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Mínima d’Inserció ha comportat un
augment considerable de persones que no tenen accés a la mateixa, i per tant no disposen de
cap prestació o subsidi per viure.
L’agreujament de la crisi econòmica i la manca d’eficiència de la Generalitat en resoldre els
expedients de sol·licituds de la Renda Mínima també està comportant un augment de les
persones sense recursos.
Aquests fet han comportat un augment de les demandes d’ajuts als ajuntaments i a les entitats
socials, ajuts que difícilment poden negar-se perquè són per cobrir les necessitats més
bàsiques de subsistència.
La revisió dels expedients al mes d’agost va provocar una situació de desgavell i de caos. Va
posar en evidència la manca de coordinació en la gestió de la Renda Mínima per part dels
Departaments de Benestar i Família i del Departament d’ocupació i, el que és més greu, la
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manca de confiança en els professionals dels serveis socials dels ajuntaments i de les entitats
socials que participen en el programa.
Aquesta manca de confiança ha comportat un increment de la feina dels professionals de
serveis socials bàsics i una despesa extraordinària als pressupost municipals.
Per tot això, els sotasignants proposen al Ple de l’Ajuntament de Badalona, la presa dels
següents
ACORDS
1. Instar al Govern de la Generalitat a:
a) .Redefinir la Renda Mínima d’Inserció per adequar el programa a les necessitats derivades
del context socioeconòmic actual, tal i com es preveu al Document de propostes per a la lluita
contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya.
b) Reivindicar, amb contundència i claredat, la necessària coordinació i l’establiment de canals
de informació i comunicació permanent entre el Govern de la Generalitat i les administracions
locals, com a única alternativa per garantir un aplicatiu de la reforma de la RMI eficaç i eficient,
i evitar la generació de situacions de caos i alarma social.
c) Davant la manca d’informació als sol·licitants i donat el col·lapse que pateixen els expedients
de la Renda Mínima d’Inserció, comunicar als sol·licitants, a més de la resolució del seu
expedient, la causa de l’endarreriment del mateix en el termini de tres mesos.
d) Compensar als ajuntaments per els recursos extraordinaris que estan destinant a donar
resposta a les situacions d’emergència social, com ajuts per deutes de lloguer, ajuts de
pagament de subministrament bàsics com llum i aigua, ajuts per evitar desnonaments, ajuts per
alimentació enter altres, produïdes als municipis, com a conseqüència dels canvis legislatius,
de les irregularitats i deficiències dels últims canvis de models de cobrament i de control dels
PIRMIS i del col·lapse dels expedients des del maig de 20111.
e) Reforçar les plantilles de professionals dels serveis socials bàsics
f) Demanar als Departaments d’Empresa i Ocupació la presentació i desenvolupament
immediat de projectes i accions de reinserció sociolaboral alternatives, adreçades al conjunt de
persones que s’han quedat excloses en el seu accés a la RMI per l’aplicació del nou decret,
tenint en compte que els ajuntaments no poden assumir les noves demandes socials
provocades per aquest fet.
g) En relació amb les persones preceptores de la renda mínima amb especials dificultats
d’inserció al mercat de treball i les persones aturades de llarga durada, que davant les
restriccions d’accés a la Renda Mínima d’Inserció, n’han estat exclosos, presentar un programa
de plans extraordinaris d’ocupació local i per entitats sense afany de lucre que garanteixi com a
mínim els mateixos contractes atorgats l’any 2010 i a incentivar la contractació d’aquestes
persones a les empreses d’inserció.
2. Informar a tots els sol·licitants de la prestació del dret que tenen d’Interposar un recurs
d’alçada si es produeix la desestimació de la sol·licitud per silenci negatiu així com de la forma i
terminis per fer-ho.
3. Notificar l’acord d’aquest Ple al Departament d’Empresa i Ocupació, al Departament de
Benestar Social i Família, a la Mesa del Parlament i el grups presents al Parlament de
Catalunya i a les entitats municipalistes.
SENYORA BOTEY: Doncs si cal també li estalvio al senyor secretari que llegeixi la part, i a
més estic veient que avui anem per feina, bé. Jo sí que amb vull aturar amb una mica de
tranquil·litat a la moció que presentem nosaltres, sobre al renda mínima d’inserció. Com
expressa la nostra pròpia moció, la llei 10/1997 del 13 de juliol ja incrementava el nombre de
persones que podrien ser beneficiàries de la prestació de la renda mínima d’inserció. Voldria
aclarir una mica aquest terme, perquè a vegades parlem de terminologia i nosaltres
segurament sabem de què estem parlant, però possiblement alguns dels ciutadans que estan
aquí, no. A veure, la renda mínima d’inserció és una prestació que es dóna a persones amb
greus dificultats econòmiques per tal d’atendre les seves necessitats més bàsiques. Estem
parlant d’unes prestacions que van de 105 euros a un màxim de 600 euros, en funció de la
unitat familiar per a les persones que està composta. Aleshores què passa, la gravetat de la
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crisi econòmica i el fet que la gestió i resolució dels expedients per part del govern de la
Generalitat no és prou ràpida, està disparant la desatenció cap a les persones amb més risc
d’exclusió. Per fer un recordatori els comentaré que el Departament de Benestar Social porta
un endarreriment de 10 a 12 mesos en la resolució del expedients per renda mínima, és a dir,
la pobresa està augmentant i el Departament de Benestar Social sembla que sigui impassible a
les necessitats de la gent. Què fa això, doncs que ciutats com la nostra cada setmana
s’incrementin les persones que van al banc d’aliments, banc d’aliments que per altra banda cal
felicitat perquè gràcies a què hi ha una bona colla de gent dia rere dia buscant aliments, fins i
tot buscar pa als forns poden donar serveis a més de 400 o 500 famílies els caps de setmana.
Per tant, com ara els exposaré, la gestió conservadora de la crisi, aquesta manera de fer,
pensem que té una escassa sensibilitat social, i només cal fer referència al caos administratiu
que va organitzar la Generalitat l’agost passat. Sense anunciar-ho i de manera urgent i sense
justificació van fer qu eles persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció haguessin de
recollir un xec de la prestació, un xec que en molts casos no va rebre la gent, perquè ni tan sol
se’ls va notificar, es va canviar el sistema, es va canviar la forma de pagament i la gent, els
usuaris es van trobar desemparats. La solució semblava que és que com que s’havien
d’examinar tots els expedients, el que calia era castigar tothom i deixar durant el mes d’agost i
el de setembre a moltíssimes famílies sense prestació, que era l’únic ingrés que tenien per
poder sobreviure. I va haver una descoordinació total, però és que ara també existeix, els
mateixos tècnics dels serveis socials diuen que quan han anat al Departament de Benestar
Social, no es posen d’acord el Departament de Benestar Social els dóna unes prerrogatives,
una normativa i el Departament d’Ocupació els en dóna unes altres. Amb la qual cosa tenim a
un bon nombre de persones a Badalona intentant solucionar el seu tema de l’expedient i en
realitat no saben com està. Vull preguntar-los de veritat, sobretot als companys regidors de
Convergència i Unió, vostès pensen que si el Govern de la Generalitat hagués de fer
procediments administratius amb d’altres col·lectius s’atrevirà com s’ha atrevit en aquest cas
amb els més febles, jo crec que no. El que passa és que estem parlant de persones, de
persones que ja de per sí tenen angoixa, es troben malament, no poden tirar de la seva família
endavant i l’únic que fem, és incrementar, incrementar el seu dolor i la seva angoixa. Per tant,
quan avui estem parlant de la renda mínima d’inserció, no estem parlant d’un concepte pel qual
es parli d’una ajuda que es doni a una família i aquí s’ha acabat, no, no, estem parlant de
centenars de persones de la nostra ciutat, que ara amb el sistema que està portant a terme la
Generalitat estan desemparades. Però és més, el juliol del 2011 amb una modificació del
pressupost de la Generalitat es van modificar els efectes de la Llei 10/1997 i podem dir, que és
que hi ha una difícil situació financera. Ho sabem, la Generalitat té una difícil situació financera,
els ajuntament tenen una difícil situació financera, Bankia té una difícil situació financera, fins i
tot les nostres cases segurament tenen una difícil situació financera. Però un país seriós, que
veritablement fa apostes pels febles i un ajuntament i una ciutat que ha de ser solidària, no pot
permetre’s ser ineficaç. Hi ha suficient riquesa, jo sé que els números i vostès també, tots els
que estem aquí, sabem que els números són difícils de solucionar avui en dia, però aquest país
té riquesa i nosaltres tenim com a responsabilitat ajudar aquestes persones, que en aquest
moment ho estan passant malament. Podríem dir, que la millor política social, és el treball, jo
també ho comparteixo, el treball onora les persones, però es clar, inventem reformes laborals
que l’única cosa que fa, és fer desaparèixer llocs de treball, amb la qual cosa, el que estem
trobant-nos és que hi ha persones que fins ara es guanyaven la vida, que segurament
acabaran demanant una renda mínima d’inserció. Per això demanem i reclamem en aquesta
moció, programes de reinserció socio laboral, reclamem i demanem, que aquest Ajuntament
reclami a la Generalitat tots aquells plans ocupacionals que puguin arribar a la nostra ciutat. A
l’any 2010 teníem més de mil persones treballant en plans ocupacionals, totes aquestes
persones segurament si avui estiguessin treballant, no estarien tramitant un expedient de renda
mínima d’inserció. I certament, tal com dèiem abans, les dificultats financeres existeixen i ara
quan vostès facin la seva intervenció, segur que ho diran, però la gent i les persones
especialment més vulnerables són l’objectiu del Partit Socialista d’aquesta ciutat, per sobre de
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qualsevol altre projecte, la gent més vulnerable i tots nosaltres hauríem també d’estar al costat
de la gent més vulnerables. És imprescindible senyors regidors d’aquest Ajuntament l’esforç de
totes les institucions i si la Generalitat no respon, som nosaltres, els ajuntaments els que hem
de reclamar pels nostres ciutadans. Finalment vull sintetitzar quatre punts, cal redefinir la renda
mínima d’inserció i ajustar-la evidentment a la situació actual, no estrenyent-la sinó ampliar-la,
cada vegada hi ha més persones d’atur de llarga durada, que van abocats si no creen llocs de
treball a demanar una renda mínima d’inserció. Per tant, al mateix temps cal que es gestionin
amb eficàcia des dels departaments de la Generalitat tots els recursos i tots els expedients
perquè la gent no estigui desemparada. Sobretot cal més convicció política per part del Govern
de la Generalitat, per tant, i en aquest sentit i per acabar en aquest mateix moment, jo els
demano que com ajuntament exigim, exigim pels nostres ciutadans que tinguin suport sinó
pensarem que tenim versions diferents sobre la protecció social i ens trobarem amb posicions
molt llunyanes. Jo recordo que el dia que varem parlar aquí dels lloguers socials, aquella moció
no va tirar endavant adduint doncs qüestions financeres, qüestions que semblaven que es
podien solucionar amb un compromís d’una carta que havia enviat algú de la Generalitat. Jo els
dic una cosa, nosaltres representem la ciutadania de Badalona, no representem un escó del
Parlament de Catalunya, no, nosaltres defensem els ciutadans de Badalona i com ajuntament,
això és el que hem de fer, si no decebrem els nostres ciutadans i el que és pitjor es sentiran
desemparats.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, senyor Pera.
SENYOR PERA: Jo no pensava intervenir, però sincerament després d’aquest, permeti-m’ho,
míting, encara en tinc menys ganes. En tot cas, hi ha una cosa que li reconec i em molesta,
aquestes mocions o aquest to d’intervencions en el sentit, d’escolta, jo sóc el bo, sóc jo qui té
el patrimoni d’atendre als més vulnerables i ara votant aquesta moció, has de demostrar si
estàs a favor o tu també ets d’aquests, o no estàs en aquest club. Jo en aquest joc no hi entro
evidentment, ja s’entén que votarem en contra de la moció, votarem en contra de la moció per
diverses raons. Perquè creiem que algunes coses que s’hi diuen, tipus el diàleg amb les
institucions municipals, penso que s’està fent perquè es parla de col·lapse i sincerament creiem
que la situació inicial generada per la mesura de l’estiu passat s’ha reconduït i que el
Departament de Benestar, vaja, manifesta que la majoria de gent rep la prestació amb
normalitat i que s’està en contacte amb aquells casos en què s’estan estudiant . I en qualsevol
cas també perquè, per donar-li una dada dels 25.000 perceptors de l’ajuda, 4.500 es van donar
de baixa amb aquella “operació”, de moment d’aquells, un 33% d’aquests 4.500 que és un cost
de vuit milions d’euros a l’any, era perquè no vivien a Catalunya, i un 20% perquè ja havien
aconseguit tenir uns ingressos, que no els feien perceptors de la renda mínima d’inserció, i que
per tant, se’n podien sortir. Però vaja, en qualsevol cas, deixant de banda els arguments del
contingut de la moció, escolti, reivindicar absolutament la convicció política del grup municipal i
de qui els parla, del compromís amb les persones més vulnerables i que no depèn això del vot
favorable, contrari o no a una moció, l’examen ja ens el fem nosaltres cada dia.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, no hi ha cap més paraula, el senyor Gómez Villar.
SENYOR GOMEZ: Gràcies senyor alcalde. Bé, vostè parlen de moltes coses, barregen moltes
coses, però hauríem d’anar al començament, a l’inici de tot això. Vostès quan governaven a la
Generalitat, els seus companys, varen ser els que no van tenir la mesura, ni varen saber els
que no eren, el que era una renda mínima d’inserció, ni per a què servia. Vostès varen obrir
l’aixeta a tothom, fins i tot tenim gent que cobra la renda mínima des de l’any 92, quan tothom
sap que la renda mínima és per una situació,per un temps fins que s’hagi passat la mala època.
Vostè em parla de xecs no notificats, jo li diré una cosa, aquí a Badalona 150 persones no
estaven cobrant, no varen cobrar aquesta prestació el mes d’agost, perquè o no estaven o bé
no tenien el domicili correcte, o bé no estaven en una situació regular per poder cobrar
aquestes prestacions. Si no s’hagués fet això, doncs segurament haguéssim trigat més o no, a
veure els fraus que hi ha al respecte de la RMI. Parla de la gent vulnerable, nosaltres estem
amb la gent vulnerable, nosaltres des de l’Ajuntament, si d’alguna cosa no se’ns pot titllar, és
que no estiguem al costat de la gent vulnerable, des de Serveis Socials estem aprovant
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mesures dia rere dia, setmana rere setmana, per ajudar la gent més vulnerable. Però clar, és
que ara ha arribat el temps que no hi ha PIRMIS per a tothom, abans els serveis socials el més
fàcil quan arribava una persona al territori per atendre’ls era dir, sí, sí, ara mateix li sol·licitem
una PIRMI, i PIRMI cap aquí i PIRMI cap allà i s’han acabat els diners, ara ja no es poden
sol·licitar PIRMIS, no, perquè resulta que ja hem esgotat la quota, els dotze o tretze milions
d’euros que té la Generalitat destinat a això, ja els va destinar per pagar a aquells que estan
cobrant PIRMIS, i que no s’estan cobrant justament, o que no es cobraran justament. Per tot
això el nostre grup votarà en contra d’aquesta moció.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, jo crec que els punts ja han quedat prou... digui’m.
SENYORA BOTEY: Una cosa només, jo no pretenia fer cap míting senyor Pera, és que els
mestres tenim aquesta deformació. Escolti’m una cosa senyor Gómez, no m’ha agradat això
gens de PIRMI cap aquí, PIRMI cap allà, com si això fos un festival, els informes els fan els
tècnics i els tècnics són gent super responsable. Per tant, no pot dir que en un moment
determinat els tècnics que han existit de Serveis Socials a l’Ajuntament, no han treballat bé,
perquè són els seus tècnics d’avui en dia. Crec que no ha estat afortunat dient que era com
màniga ampla per a tot el món, crec que no ha estat gaire encertat. Després una altra cosa, a
l’any 92 nosaltres no som els que varem establir els conceptes de la renda mínima, llavors
nosaltres no varem ser els que varem decidir aquests conceptes. Una penúltima cosa,
regularitzar, evidentment, que les coses s’han de regularitzar, només faltaria i s’ha de ser molt
curós amb el diner públic, curosíssim, però amb tot, amb els deu cèntims que paga un
contribuent, però una cosa és regularitzar i una altra cosa és, canviar de manera el sistema que
vostè mateix ha dit, que hi van haver un grup de persones, cent, deu, cinc, que es van quedar
sense cobrar la prestació i sap que comportava allò, doncs segurament no tenir aquests diners
a butxaca per poder anar a comprar. I per últim, senyor Pere, sí, Benestar Social, el
Departament de Benestar Social de la Generalitat, la setmana passada en una reunió amb els
tècnics de Serveis Socials els varen anunciar un retard per decidir els expedientes entre deu i
dotze mesos, no dit per a mi, dit pels tècnics de la Direcció General de Serveis Socials, res
més.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, un cop clarificats els punts de vista, passaríem a la votació. Vots
a favor d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, Partit Socialista i vots en
contra del Partit Popular i de Convergència i Unió. Per tant, queda rebutjada la moció i
passaríem al següent punt, que és, perdó, la següent moció que és la que fa referència,
presentada pel grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, en
defensa del model públic d’escoles bressol. Té la paraula, qui la té?.
Votació.
La moció precedent no s'aprova .
Vots a favor: 12, dels grups municipals Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa.
Vots en contra: 15, dels grups municipals del Partit Popualr i de Convergència i Unió.
AP-2012/2322 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya
Verds Esquerra Unida i Alternativa en defensa del model públics d'escoles bressol.
Atès que des de fa anys s’ha reconegut la necessitat de creació d’una xarxa d’escoles bressol
públiques, com element important en l’oferta educativa de la ciutat, que pugui donar resposta a
la creixent demanda ciutadana.
Atès que la tasca realitzada per les escoles bressol s’ha demostrat enormement valuosa no
tant sols per l’èxit escolar dels infants si no també com a element fonamental per la cohesió
social als barris.
Atès que la crisi econòmica fa encara més necessària l’oferta d’educació pública, tal com s’ha
demostrat a la nostra ciutat amb el fet que 500 famílies sol·licitants no han trobat la plaça
demanada.
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Atès l’ incompliment per part del Departament d’Ensenyament dels acords signats amb les
entitats municipalistes (Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de
Municipis).
Atès que aquests incompliments es van coneixent pels mitjans de comunicació i que a finals
de maig, encara no s’han concretat de forma oficial, fet que dificulta enormement la gestió als
ajuntaments.
Atès que la davallada de l’aportació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, posa en
risc la viabilitat de les llars d’infants de la xarxa pública i comporta un canvi radical en el mapa
d’escolarització de 0 a 3 anys i preveu un descens de la qualitat de l’atenció als nens i nenes.
Atès que sense el programa de beques quedaran fora de les llars d'infants precisament les
famílies que més ho necessiten.
Atès que totes aquestes mesures estan provocant un dèficit econòmic i seriosos problemes de
tresoreria als ajuntaments, la dificultat de l’accés a aquests serveis a les famílies més
necessitades i en darrer terme el qüestionament de la viabilitat econòmica d’aquests centres, i
per tant del model pactat i actualment vigent a partir de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport
a les famílies i la que es deriva de la ILP presentada i concretada en la Llei 5/2004, de 9 de
juliol, de creació de llars d’infants de qualitat i de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació
(LEC).
Atès que aquest ajuntament ha de prioritzar les polítiques educatives com a servei públic de
qualitat i fonamental per garantir la cohesió social, insistint en el valor educatiu de l’etapa 0-3 i
la importància que tothom hi pugui accedir.
El Grup d’ICV-EUiA-EPM proposa l’adopció dels següents acords:
ACORDS
PRIMER.- Reclamar el reconeixement institucional de la qualitat del serveis i la bona gestió
realitzada a través dels centres de titularitat municipal.
SEGON.- Reclamar al Departament d’Ensenyament el manteniment de l’actual model de
col·laboració institucional en l’àmbit dels centres educatius municipals definits en la Llei del
Parlament 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat, aprovada per
unanimitat.
TERCER.- Reclamar al Departament d’Ensenyament que asseguri el finançament dels centres
educatius municipals amb el manteniment dels mòduls d’aportació signats per tal de fer viable i
sostenible la xarxa pública d’escoles bressol.
QUART.- Reclamar al Departament d’Ensenyament que concreti la partida i obri la convocatòria
de beques per les escoles bressol que garanteixi l’accés a aquests serveis educatius de les
persones amb majors dificultats econòmiques
CINQUÈ.- Reclamar al Departament d’Ensenyament l’elaboració d’un calendari consensuat, pel
que fa als pagaments endarrerits.
SISÈ.- Reclamar al govern de l’Ajuntament que en l’aprovació de les taxes no apliqui un
increment superior a l’IPC i que en qualsevol cas garanteixi amb una línia de subvencions que
cap família es quedi sense plaça per motius econòmics.
SETÈ.- Reclamar al govern de l’Ajuntament que en el termini de tres mesos, presenti a debat
una proposta de tarifació social, que garanteixi la màxima justícia social en el pagament de les
taxes i preus públics.
VUITÈ.-Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis a les escoles bressol públiques de la ciutat i a les
corresponents associacions de pares i mares.
SENYOR SAGUÉS: Seguirem la línia de tolerància amb el secretari, doncs, que no llegeixi,
però sense que serveixi de precedent. Bé, el que nosaltres defensàvem aquesta moció, doncs
com diu el seu títol, és defensar el model públic d’escola bressol i té sentit el que portem avui
aquesta moció aquí, perquè en aquests moments està en perill, en greu perill aquest model
perjudicat per la retallada pressupostària de la Generalitat de Catalunya, on ha reduït de
manera importantíssima la seva aportació, pel que fa l’acord que hi havia de finançament
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d’aquesta etapa d’escolarització de 0 a 3 anys. En el moment de presentar la moció, nosaltres
encara desconeixíem si ja hi havia una proposta concreta, i per tant, la informació que teníem i
que tenim avui encara des del regidor d’Educació de la nostra ciutat, era que encara no tenien
segur, no sabien exactament fins on arribaria aquesta situació i que per tant, no fixaven tampoc
els preus públics de les escoles bressol de l anostra ciutat. Per tant, en aquesta moció el que
reclamem és fermes a l’alcalde i al govern de la ciutat i a tots els grups que ens hi vulguem
sumar, davant de la Generalitat, davant del govern de Convergència i Unió de la Generalitat per
demanar que tingui en compte el que són les necessitats d’escola bressol pública i que no
executi aquesta retallada que està anunciant. Per tant, que es mantingui l’aportació que es feia
i en tot cas, també reclamem al govern de l’Ajuntament de Badalona que de cap de les
maneres passi a incrementar per sobre de l’IPC les taxes de les escoles bressol i que
reclamem també que en el termini de tres mesos com jo havia anunciat abans ja, ens presenti
una proposta de tarifació social, tant pel que fa a les escoles bressol, que és aquest cas
concret, com ho amplio a d’altres preus i taxes públiques de la nostra ciutat. Per tant, nosaltres,
és una moció que presentem en defensa de l’escola pública, en aquest cas del tram 0 a 3 anys,
en un moment en què les necessitats són cada vegada més perentòries i que és importantíssim
que la nostra ciutat pugui seguir donant aquest servei i que el pugui seguir donant amb la
màxima qualitat, que no es converteixin aquests serveis públics, que no vagin passant a ser
uns serveis més assistencials que no pas educatius. Per tant, no només és mantenir les
escoles obertes, sinó mantenir-les amb la màxima qualitat i això vol dir, dotades
pressupostàriament i aquí hi ha responsabilitats tant del govern local com del govern de
Catalunya.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Senyor Pera.
SENYOR PERA: Si. Breument anunciar el nostre vot contrari a la moció, bàsicament perquè
creiem que s’equivoca en el destinatari únic de les seves reclamacions que és el govern de la
Generalitat. Més enllà de la part que li pogués tocar, creiem que sobre tot hauria de ser el
govern central. Unes dades només, per acompanyar aquesta reflexió. Primer, que el cost del
servei per a aquest curs és de 1,7 milions d’euros, que la Generalitat aporta 664.000,
l’Ajuntament n’aportarà 554 i les famílies 556, és a dir, un 37, un 31 i un 31 per cent. Però
també és bo saber que la menor aportació de l’Estat és el que ha obligat a la Generalitat a fer
un reajust en les seves aportacions. El govern del PSOE, recordem-ho va retallar 57 milions
d’euros la partida per a educació infantil i el govern del PP l’ha retallada en 18 milions, deixantla, definitivament, a zero. Per aquesta senzilla raó, perquè entenem que no dispara, en el bon
sentit de la paraula, eh? que se m’entengui bé, sobre qui s’hauria d’enfocar la moció hi votarem
en contra.
SENYOR ALCALDE: Senyor Aniceto, endavant.
SENYOR RAMÍREZ: Sí, bona tarda. Bé, nosaltres farem una petita història sobre aquest tema
també, i discrepem, evidentment, de les paraules que acaba de dir el representant de
Convergència i Unió. La creació de la xarxa d’escoles bressol de Catalunya i concretament a
Badalona, ha estat un element molt important dins de les polítiques d’igualtat en la seva
vessant educativa, i com a escoles per a la conciliació de la vida laboral i personal i per la
cohesió social. Dins el marc d’aprofitar la crisi per canviar el model social, les retallades i
l’actitud del govern de l’Estat i de la Generalitat, han fet que el model de col·laboració entre
institucions estigui en risc i els recursos per finançar i sostenir les escoles bressol també
estiguin en un risc important d’acabar per perdre doncs, pràcticament tota la subvencions que
rep d’aquestes institucions. Com diu la moció, cinc-centes famílies no han trobat la plaça
demanada a Badalona. Encara que ens acostumem, no deixa de ser una paradoxa injusta que
quan més necessitats socials i quan més peticions d’escoles bressols hi ha, hi ha menys
recursos i es destina una quantitat de recursos menors per cobrir aquesta necessitat. De tota
manera, deixi’m dir que no ens volem acostumar a això. Hi ha Ajuntaments de Catalunya
progressistes que estan destinant recursos extres per fer front a aquesta situació. A Badalona,
al marge de la propaganda oficial i el mediàtic trobem a faltar una reclamació formal, ferma i en
defensa de les famílies i els infants de Badalona, del govern de la ciutat, encapçalat pel seu
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alcalde, davant de l’Estat i de la pròpia Generalitat. No hi ha prou en què s’estigui reunint amb
els pares de les escoles bressol per explicar-los l’increment, que inicialment era de fins un 44,7
%, que després es va retirar, afortunadament, però aquesta era la seva primera intenció, i la
moció reclama, per una altra banda, que les taxes d’aquestes escoles no puguin anar més enllà
de l’IPC. En de ser conscients del moment actual que moltes famílies estan passant. Un
moment difícil i complicat que farà que algunes d’aquestes famílies lamentablement tinguin que
renunciar algun dels seus membres a continuar treballar per poder fer-se càrrec dels nens. El
que sí que demanem des del grup municipal socialista és que es tingui molta cura en seguir
amb atenció a cadascuna de les famílies que en aquest sentit necessitarà, no només el suport
del seu entorn, sinó també el suport del departament de Benestar Social nostre. Estem segurs
que el desmantellament encobert de molts dels serveis del benestar i, en aquest cas,
l’encariment sense precedents de les escoles bressol és una manera de condemnar a molts
d’aquests homes i dones a tornar a casa per cuidar de la seva canalla. Estem segurs que
vostès i els seus companys de Madrid no pretenen canviar el model social i, en aquest sentit,
de pas disminuir l’atur fent tornar aquests homes i dones a casa seva. Estem segurs que, per si
de cas, volen conèixer la seva opinió i, sobretot, li demanem que lluny de retòrica propaganda,
encapçali la institució de la ciutat en una lluita davant de les institucions catalanes i espanyoles
per mobilitzar recursos a favor dels infants i de les famílies ens tindrà sempre al seu costat. No
és de rebut que les beques que reben aquestes famílies de les escoles bressol es retirin en
aquest moment. No és just ni acceptable i cal que es mantinguin els mòduls d’aportacions
signats per les administracions públiques. Al darrera de qüestionar el model i de dubtar de la
viabilitat, hi ha tot un projecte ideològic sobre educació, sobre el paper de la dona en la societat
i sobre el tipus de mercat de treball que vostès voldríem impulsar. Aquestes qüestions no ens
han de fer retrocedir i graviten també sobre la qüestió que estem dilucidant ara mateix.
Nosaltres estem al costat de les famílies, de les ampes, de les escoles, i volem un sistema
educatiu de qualitat, i els actuals problemes de tresoreria necessiten i, ens demana la
ciutadania que així sigui, que reflexionem tots junts sobre la prioritat de la inversió i la despesa
social. En aquest sentit, el grup de Convergència i Unió parlamentari sembla que s’està
replantejant ara la recuperació de l’impost de successions, una part dels fons que es poden
recuperar amb aquest impost, que ja nosaltres vam advertir fa un temps, es podria destinar al
pagament d’aquestes beques. Bé, per la nostra part, res més, nosaltres votarem a favor
d’aquesta moció presentada pel grup d’Iniciativa i Convergència i Unió.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Senyor Fernández.
SENYOR FERNÁNDEZ: Gràcies alcalde. Bona tarda a tothom. Nosaltres com a govern
municipal, i per tant, com Ajuntament seguirem apurant en el temps per aprovar uns preus
públics fins que la Generalitat no faci una comunicació oficial que ens aclareixi quins seran els
números finals i ens indiqui com quedarà aquesta subvenció que dona la Generalitat per a cada
alumne, ja que fins avui no tenim cap notícia i estem des de l’estiu passat amb una mica
d’indefinició. Però no podem donar suport a aquesta moció perquè compromet a no pujar
aquests preus públics per sobre de l’IPC i molt em temo que, en la situació econòmica actual
obligarà a que aquesta subvenció es redueixi dràsticament i per això no serà possible fer una
pujada igual que l’IPC o menor. Com a mostra, els ajuntaments estan fent igual que nosaltres,
esperar o aprovar preus públics que tenen una pujada molt important, com per exemple, Reus
que ha aprovar passar de 146 a 196, o Santa Coloma que s’està plantejant passar de 114 a
170. No obstant, hem de remarcar que el preu a Badalona està molt per sota de la mitjana que
ronda els 130-150 i en trobem molts municipis que ja tenen quotes superiors a 170. De totes
formes, hem de deixar clar que aquest Ajuntament no rebaixarà la nostra aportació en
referència a l’any passat i hem mantingut la partida d’ajudes a l’escolaritat i ajudes a menjador,
i això, jo crec que és de valorar, que aquest Ajuntament, amb la situació econòmica que té no
hagi disminuït ni un sol euro en les nostres aportacions, i per tant, davant aquest situació
d’incertesa esperem fins que ens ho permetin els terminis legals per fer-ho, i aquesta és la
situació. Gràcies.

Sessió núm. 6 /29-05-12

120

Secretaria General

SENYOR ALCALDE: Gràcies. Jo crec que han quedat clar els posicionaments per tant, tindria
els vots la moció del grup Socialista, del grup d’Iniciativa per Catalunya - Esquerra Unida, el vot
en contra de Convergència i Unió i Partit Popular, per tant, queda rebutjada. Passaríem a la
següent moció presentada per Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida en relació a
l’adhesió a la plataforma “Aigua és vida” per evitar una externalització del servei que fins ara ha
ofert l’empresa pública Aigües del Ter del Llobregat. Senyora Asun.
Votació.
La moció precedent no s'aprova.
Vots a favor: 12, dels grups municipals Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa.
Vots en contra: 15, dels grups municipals del Partit Popular i de Convergència i Unió.
AP-2012/2323 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municpal d'Iniciativa per CatalunyaVerds Esquerra Unida i Alternativa d'adhesió a la Plataforma Aigua és Vida per evitar una
externalització dels serveis que fins ara ha ofert l'empresa pública Aigües Ter Llobregat.
La Plataforma Aigua és Vida, formada per entitats de la societat civil, sindicals, veïnals,
ecologistes i solidàries ha presentat a aquest ajuntament la proposta per debatre i aprovar la
moció que insta a la Generalitat de Catalunya que eviti una externalització dels serveis que ha
vingut prestant l’empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL) amb el següent text:
Atès que Aigües Ter-Llobregat és una empresa pública adscrita al Departament de Territori i
Sostenibilitat, creada pel Govern de la Generalitat de Catalunya l'any 1990, sent responsable
de l'abastament d'aigua de més de 100 municipis de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el
Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, la Selva, el Vallès Oriental i el Vallès
Occidental. ATLL és una peça clau per tal de garantir un servei públic d’aigua i de qualitat a 4,9
milions de catalans i catalanes i a les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen.
Atès que el marc legal desenvolupat des del 1879 fins al 2011 estableix la constitució d’un
model públic de gestió de l’aigua que garanteixi la governabilitat del país i la universalització del
servei, establint un clar caràcter públic des què l’Estat va proclamar la “Ley de Aguas de 1879”
fins al vigent “texto refundido de 2002”.
D'altra banda, atenent que l'Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga, entre d’altres, les
competències a la Generalitat de Catalunya en “l'organització de l'administració hidràulica,
inclosa la participació dels usuaris”. A tal efecte, l'article 34 del Decret Llei 3/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya,
adjudica a la Xarxa d'Abastament Aigües Ter– Llobregat: “La producció i el subministrament
d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de la xarxa d'abastament Ter–
Llobregat, la qual és un servei públic d'interès de la Generalitat i, per tant, de la seva
competència, que comprèn, en tot cas, la regulació dels recursos hídrics i l'adopció de
determinacions per a la millor explotació en quantitat i qualitat, la planificació, la redacció dels
projectes,
l'execució de les obres, la gestió i l'explotació de les instal·lacions.”
En aquest context, també cal destacar la responsabilitat municipal en l’abastament d’aigua als
seus ciutadans: des de la Constitució Espanyola fins a la legislació específica del Règim Local
s’estableix l’obligació ineludible de les municipalitats de garantir als seus respectius veïnatges
l'abastament d'aigua
potable i el sanejament, independentment del nombre d’habitants.
El nou marc legislatiu establert amb la Llei de simplificació i millorament de la regulació
normativa aprovada pel Parlament de Catalunya, el 22 de desembre de 2011, pot comportar el
desmantellament de les institucions públiques d’aigua cabdals per a aquest país.
A les seves disposicions addicionals, per exemple, determina la prestació indirecta del servei
d'abastament mitjançant la xarxa Ter-Llobregat, atorga al Departament de Territori i
Sostenibilitat la licitació i l’adjudicació dels contractes administratius de gestió i prestació de
serveis públics en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat al Decret Legislatiu 3/2003 del 4 de
novembre, i, a més, considera de manera indirecta com a ingressos de la Generalitat de
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Catalunya els drets de naturalesa econòmica aconseguits per l’explotació i la gestió de les
instal·lacions que integren la xarxa Ter-Llobregat. També determina que es dissolgui l'Ens
d’Abastament d’Aigua Ter- Llobregat. El seu patrimoni s’incorpora al patrimoni de la Generalitat
i es subroga en la posició jurídica de l'Ens d'Abastament d'Aigua, pel que fa als béns, els drets i
les obligacions de qualsevol tipus de què sigui titular.
Atès que la privatització o externalització del servei en alta de la xarxa Ter-Llobregat afectarà
negativament el nostre municipi, on els serveis d'abastament en alta a hores d'ara són prestats
total o parcialment per l'empresa pública Aigües Ter-Llobregat, mitjançant la signatura del
corresponent conveni.
Una afectació que pot derivar en la pèrdua de qualitat en el servei d’aigua que avui disposa el
nostre municipi en base als motius següents:
1.- Perquè l’accés a l’aigua potable i al sanejament és un dret humà configuren un servei públic
bàsic com així ho va aprovar l’Assemblea General de les Nacions Unides el 2010. La
privatització de la gestió introdueix altres prioritats, alienes al bé comú, com són les mercantils,
de negoci i de
beneficis que l’allunyen, i fins hi tot s’oposen a la preservació d’aquest dret bàsic. I l’ajuntament,
com administració més propera a la ciutadania i garant dels serveis públics, no pot defugir
vetllar pels béns comuns i garantir-los.
2. Perquè l’externalització de la gestió encarirà el cost de l’aigua en alta, i la repercussió al
rebut dels usuaris serà més gran perquè s’haurà de recuperar el capital inicial de la inversió (el
valor pagat a la Generalitat com a conseqüència de la concessió, sinó també pagar el deute
actual, eixugar el dèficit d’explotació existent, i pagar els beneficis industrials i els dividends.
Això apart dels generosos sobrecostos generats pel propi concessionari en adjudicar obres i
serveis de construcció, reparació i manteniment de les infraestructures a empreses del seu
propi Grup, al marge de concursos i de competències, un procediment prou conegut en les
privatitzacions i que són la part més suculenta, oculta, i descontrolada de les privatitzacions
dels serveis públics.
Es calcula que el sobrecost estimat oscil·la entre els 30 i 50 M€ anuals i significarà que la tarifa
pugui acabar multiplicant-se per 3, és a dir, un 300%.
3. Perquè ATL és patrimoni comú dels ciutadans i ciutadanes, dels municipis i altres entitats
locals (que hi han aportat parts importants dels seus pressupostos en els darrers anys), no
només de la Generalitat. ATL disposa d’un complet parc d’instal·lacions modernes i ben
conservades que
suposen un actiu aproximat de 950 milions d’euros i d’infraestructures pagades amb l’aportació
econòmica de la ciutadania a través dels seus impostos, la tarifa, l’aportació directe dels
ajuntament conectats, el cànon, i amb aportacions del Fons de Cohesió europeu que tenien
com objectiu finançar “projectes d’inversió pública destinats a millorar el medi ambient”, en cap
cas finançar infraestructures per fer-ne una explotació mercantil.
4. Perquè afecta negativament les finances municipals en tant que obvia les aportacions que
aquests municipis han fet per a la connexió amb el sistema Ter-Llobregat. Els municipis són
copropietaris de les infraestructures, per això és inacceptable que aquest aspecte no hagi estat
tingut en compte i que, a més a més es pretengui que el cost de l’aigua que acabin paguant
s’incrementi des del 150% fins al 300% .
5. Perquè afecta a la governança de l’aigua, doncs el paper de regulació que puguin exercir els
municipis o la Generalitat sobre els serveis bàsics privatitzats és nul o extremadament complex,
com es va evidenciar durant la nevada del març de 2010 on més de 200.000 persones es van
quedar sense llum, o el recent conflicte al Poblenou de Barcelona amb el gas (Gas Natural),
l’electricitat (Endesa) i l’Aigua (AGBAR) donant-se els culpes l’una a l’altre i dilatant
lamentablemetn la solució i on s’han vist afectades 4.000 famílies.
6. Perquè l’externalització de la gestió pot suposar un abús de mercat ja que el servei en alta a
mans d’una empresa que també sigui distribuïdora en baixa significa un clar abús de posició
dominant i contradiu l’article 2 de la Llei 15/2007, del 3 de juliol, de Defensa de la Competència
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d’Espanya, i l’article 102 sobre abús de mercat del Tractat de Funcionament de la Unió
Europea.
Atès que la dissolució de l'Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat i la posterior privatització
del Server d’abastament d’aigua en alta del sistema Ter-Llobregat no se sustenta sobre cap
document ni argumentari que justifiqui el procés d’externalització d’ATLL, sinó que es tracta
d’una decisió arbitrària i sense cap fonament ni rigor tècnic, ni econòmic, ni social, ni ambiental,
ja que:
7. No hi ha cap justificació tècnica. ATL és una empresa eficient que subministra anualment un
volum de 229 Hm3 amb un molt bon rendiment del 95,14%. El 2010 va ser considerada la
segona millor empresa pública del món per la Global Water Awards.
8. No hi ha cap justificació econòmica. ATLL és una empresa perfectament viable i solvent amb
petites correccions al sistema tarifari. I això que ha hagut de suportar càrregues de despeses
d’inversió que corresponien al Govern, com les derivades del greu episodi de la sequera del
2006- 2008. Malgrat tot, durant aquest període, el volum d’inversió d’ATL va passar de 25 M€ a
més de
100 M€ anuals. Convé recordar que les privatitzacions al sector de l’aigua per motius financers
acostumen acabar malament.
9. No hi ha cap justificació social. L’externalització que s’està plantejant no només no estava al
programa electoral de cap força política ni del Parlament ni dels municipis, sinó que amb el
període que es preveu de la licitació, 50 anys, constitueix una hipoteca desmesurada per a
l’exercici democràtic en el futur i evidenciant una clara pèrdua de governança. A més a més, el
procés pateix un dèficit democràtic i una evident falta de transparència des del seu
començament perquè els ciutadans no han pogut participar de cap manera en una decisió tan
transcendental pels seus interessos.
10. No hi ha cap justificació ambiental. Al contrari, la privatització de la gestió de l’aigua va en
contra de la gestió integral del cicle de l’aigua. La Directiva Europea Marc de l'Aigua exigeix als
estats el bon estat de les masses d’aigua per al 2015. Una gestió en mans privades no
possibilitarà les inversions de caràcter mediambiental, de recuperació d’aqüífers, d’aplicació del
Pla Sectorial
de Cabals Ambientals, dels Plans d'Espais Fluvials, etc. tant necessàries. Difícilment, per
exemple, es podrà fer el retorn del Ter previst al Pla de Gestió de l’Aigua aprovat pel Govern de
la Generalitat el novembre de 2010.
Atès que cadascun dels 10 motius anteriorment exposats fonamenta, de per sí mateix,
qualsevol oposició i desacord al procés d’externalització iniciat, pels antecedents exposats, la
Plataforma Aigua és Vida, formada per les entitats sotasignants, sol·licitem que al pròxim Ple
de l’Ajuntament s’adoptin els següents acords:
ACORDS
1. Manifestem i reiterem l’oposició a la dissolució de l'ens d’Abastament d’Aigua del sistema
Ter- Llobregat.
2. Rebutgem que el patrimoni de l'ens Ter-Llobregat sigui transferit a la Generalitat de
Catalunya sense haver consultat als ajuntaments.
3. Ens oposem a la gestió privada de l’abastament en alta d’aquest municipi mitjançant una
empresa o grup d’empreses privades.
4. Demanem als serveis jurídics de l’ajuntament que elaborin un estudi sobre els efectes que la
projectada privatització tindrà sobre la prestació de serveis de l’aigua al municipi i, encas que
es dugin a terme, les possibles accions jurídiques a emprendre per oposar-nos-hi.
5. Instem al Govern de la Generalitat de Catalunya a iniciar els tràmits legals necessaris perquè
siguin derogades totes les disposicions que infringeixen o simplement alteren l’irrenunciable
caràcter públic d’Aigües Ter Llobregat (ATLL)
6.- Rebutjar l’increment de tarifes que va ser aprovat al ple del Consell metropolità del passat
17 d’abril, amb els vots en contra del grup metropolità d’ICV-EUiA que fa una nova revisió de
les tarifes de la Societat General d’Aigües de Barcelona de l’1,95% de mitjana que se suma a la
del 4,98% aprovada en el ple de novembre del 2011.
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7. Demanem que es traslladin els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a Aigües Ter Llobregat, a l’Agència Catalana
de l’Aigua i a les associacions veïnals i entitats del municipi.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Jo crec que han quedat clar els posicionaments per tant, tindria
els vots la moció del grup Socialista, del grup d’Iniciativa per Catalunya - Esquerra Unida, el vot
en contra de Convergència i Unió i Partit Popular, per tant, queda rebutjada. Passaríem a la
següent moció presentada per Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida en relació a
l’adhesió a la plataforma “Aigua és vida” per evitar una externalització del servei que fins ara ha
ofert l’empresa pública Aigües del Ter del Llobregat. Senyora Asunción.
SENYORA GARCIA: Bona nit, ciutadans i ciutadanes que encara ens acompanyen, regidores i
regidors. Jo també li estalviaré, intentaré explicar-la i si no me’n surto ja li demanaré. Aquesta
moció, el primer de tot dir que les mocions tenen o són una expressió política i tenen ideologia,
per tant, de vegades, determinades expressions que escoltem en aquest Ple són de sorpresa,
perquè si les tenen, i a vegades ens posem d’acord o no, i també expressen models del que
ens agradaria que fos a nivell social, i aquesta és una d’elles. Però a més a més, és una que
posa en evidència una altre, o si més no, podrem ara posar un exemple d’una altra que s’ha
aprovat. Aquesta que ara parlaré és una conseqüència de les addicionals, són conceptes
legals, eh? però sí que ens entendrem d’allò que hem anomenat Llei òmnibus de la Generalitat.
És una conseqüència clara, perquè les lleis no són transparents, volen dir alguna cosa i
legislen d’una manera determinada. I amb aquestes addicionals d’aquesta Llei òmnibus, el que
pretenen, i la plataforma d’”Aigüa és vida” ho expressa molt bé, és privatitzar una empresa o
una gestió pública d’allò que és un bé de tots, i és un bé essencial, i és un bé universal que és
l’aigua. Més universal que això no hi ha res. I històricament sempre ha estat una gestió pública,
històricament. Si mirem, no parlo del segle XIX, eh? sinó dels del XVIII les lleis de l’aigua
sempre han parlat d’una legislació de les aigües públiques, de la seva gestió. I l’Ens de l’Aigües
Ter Llobregat és el que fa, s’encarrega tant de la producció com del subministrament de l’aigua
potable a la població, a tots i a totes, i també d’altres coses com són l’execució d’obres, gestió,
etc. etc. A més a més, és un patrimoni el que té, que és de tots, que són les infraestructures
que tenim. O sigui, que estem parlant d’una cosa molt seriosa i després d’aquesta Llei
omnibus, aquestes addicionals el que pretenen és que l’aigua deixi de ser un bé públic i que a
través de la gestió pública es garanteixi a tothom perquè sigui un bé mercantil, amb totes les
conseqüències que allò té. I aquesta moció va en demanar que es deroguin i que continuï sent
un bé públic gestionant públicament, aquest dret, essencialment. Altres demandes, que si volen
les llegeixo, però principalment tot el que argumenta la moció és que les addicionals d’aquesta
Llei omnibus de novembre, si no m’equivoco, del 2011, no entrin en vigor i que la gestió de
l’aigua continuï sent pública, que Aigües Ter Llobregat no es privatitzi, que l’aigua no sigui una
eina comercial i un producte com sempre d’uns pocs, i que doni beneficis a uns pocs.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. La senyora Mercè Rius.
SENYORA RIUS: Moltes gràcies alcalde, bona nit a tothom. En primer lloc el que volia anunciar
és el posicionament del grup de Convergència i Unió, en front d’aquesta moció, i evidentment el
nostre posicionament és el del vot en contra. Un vot en contra que fonamentem en diversos
motius, però bàsicament perquè es tracta d’una moció amb un text que està farcit d’inexactituds
i d’interpretacions que podríem dir tendencioses o esbiaixades, i també perquè evidencia la
diferència de model entre el que defensem des de Convergència i Unió i el que es defensa des
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Altrenativa. Si centrem la qüestió ATLL,
Aigüest Ter Llobregat, és una empresa pública que es va crear l’any 1990 sota un govern de
Convergència i Unió i que es dedica a la potabilització i abastiment d’aigua en alta per un
nombre molt important de municipis al l’entorn de Barcelona. Actualment aquesta empresa
arrossega unes enormes dificultats amb un acumulat de 700 milions d’euros, i això genera unes
pèrdues cada any, concretament 44 milions d’euros l’any 2010 i 34 milions d’euros l’any 2011. I
que actualment té pocs ingressos per fer front a totes aquestes despeses i que també
arrossega greus problemes de tresoreria per pagar els seus proveïdors. Per això no podem
estar d’acord amb una moció on s’afirma d’entrada, que aquesta és una empresa viable, o en
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tot cas el seu concepte de viabilitat difereix molt del nostre. I crec que aquí, sobretot en aquest
punt, és on hi ha la clau del problema, en què per a vostès la creació d’un endeutament
absolutament exagerat durant el període en els quals això va estar sota el seu govern,
juntament amb la negativa d’adequar les tarifes no suposava cap mena de problema. I entre
altres coses això, és el que ens ha portat al punt on estem. I de fet, cap al final de la legislatura
anterior, la segona del tripartit, ja se’n van començar a adonar que aquesta política no ens
portava enlloc i a l’octubre del 2010 es va arribar a aprovar en el Consell d’Adminsitració un Pla
econòmic financer que preveia un increment de tarifes del 315 %. Però tot això, ara com que
estan a l’oposició ja se n’han oblidat i diuen que aquesta és una empresa viable i que no és
necessari incrementar tarifes. Per totes aquestes raons, juntament amb la situació actual de
crisi econòmica, es va decidir a través de la Llei omnbus integrar dins de l’ACA la gestió del
servei d’abastiment d’aigua, el que de fet implica la desaparició com a tal de l’empresa ATLL
però que en cap cas significa que la titularitat ni del servei, ni de les instal·lacions en alta, deixin
de ser públiques, i que l’administració renunciï a exercir el control sobre aquest servei de la
mateixa manera que es fa amb altres serveis públics que s’externalitzen. I en aquest procés
s’hauran d’incrementar les tarifes, però no pel fet de treure a concessió un servei públic, sinó
com a conseqüència del dèficit acumulat. Però fins i tot en el pitjor dels casos de la previsió que
vostès fan en la seva moció i que està per demostrar, que oscil·laria entre 150 i el 300 %, és
inferior al que vostès mateixos havien aprovat. I aquí també diferim profundament, doncs
vostès també pressuposen que pel fet d’exeternalizar o concessionar un servei públic, hi haurà
una reducció de qualitat, i semblen oblidar que això s’ha fet, i de fet es fa en bona part d’altres
punts del cicle de l’aigua, és a dir, amb la potabilització no, però sí en la distribució, la majoria
d’empreses d’aquesta àrea tenen concessionat el servei de distribució amb una empresa i
també en molts casos la depuració d’aigües residuals. Però també semblen oblidar que tenim
molts altres serveis públics concessionats, i alguns fins i tot en aquest ajuntament, alguns dels
quals també, vostès van decidir en el seu moment, treure a concurs, com va ser el
manteniment del verd urbà, i en aquell moment no es va pressuposar que això significava una
pèrdua de qualitat. Per tant, és evident que en cap cas podem donar suport a aquesta moció, i
els demanaria que també fossin una mica més rigorosos i que no fessin afirmacions que el que
busquen és erosionar el govern i que en cap cas contribueixen a solucionar la solució delicada
en al qual est troba aquesta empresa. I en tot cas, que tinguin la confiança o la garantia que per
molt que s’externalitzi un servei l’administració continuarà exercint el control sobre aquest
servei.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: A nosaltres ens hagués agradat poder votar a favor aquesta moció. De
fet, estem d’acord amb el 99 % del que expressa, però la inclusió per part del grup municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unica Alternativa, d’un punt referit ales tarifes de
l’aigua en el text de la moció impulsada per la plataforma Aigua és vida, no ho fa possible.
L’original de la moció que ha estat circulant pels grups sense el que ha afegit Iniciativa, és al
que nosaltres haguéssim donat suport, i així ho farem saber a la Plataforma, que aquesta no és
la moció que ens han demanat que donem suport. Ara, tornant al tema concret de la moció,
aquí tenim un exemple palpable d’allò que expressàvem amb la moció sobre simplificació
administrativa, la Llei de simplificació i millorament de la regulació normativa aprovada pel
Parlament el 22 de desembre del 2011, també coneguda Llei omnibus, trenca la llei de
governança establert al 1990, amb l’excusa de la simplificació, el govern de la Generalitat es
planteja privatitzar l’empres pública que és la responsable del subministrament en alta a les
diferents comarques de l’entorn de Barcelona, i ho fa amb eficiència i qualitat. La política
hidràulica de la Generalitat, tan la de sanejament com la d’abastament, ha de seguir en mans
públiques, per evitar augments irracionals de preu i el monopoli del sector privat sobre un
servei bàsic. Nosaltres entenem que la titularitat del servei de subministrament en alta al
territori de la regió metropolitana, ha de romandre en mans públiques, compartim la moció en
tota això que ens demanava Plataforma de l’aigua és vida, però votarem no per la inclusió
partidària a la menció sobre les tarifes. Gràcies.
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SENYOR ALCALDE: Gràcies. Senyora Sònia Egea.
SENYORA EGEA: Gràcies senyor alcalde. Nosaltres votarem en contra d’aquesta moció
perquè tot i que sabem que és necessari buscar solucions als problemes que està patint la
xarxa d’Aigües Ter Llobregat, ja que està acumulant deutes i pèrdues, creiem que la
privatització sempre s’associa negativament i no es valora la part de gestió natural dels
recursos, que són tan escassos en aquests moments. Fa poc menys d’un any, la Xarxa
d’abastament Aigües Ter Llobregat i l’Agència Catalana de l’Aigua presentaven una
acumulació de 2.230 milions d’euros en deutes, és una situació que l’ACA ha anat reconduint,
però tot i així encara es troba amb un fort endeutament. Per tant, el que creiem és que s’han
d’exportar noves alternatives per millorar el sistema d’abastament d’aigua, i no ens podem
estancar en l’afirmació que extarnalitzar el servei és quelcom negatiu. Per tant, votarem en
contra d’aquesta moció.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Senyora Asunción García.
SENYORA ASUNCIÓN GARCIA: Està clar que parlem de models diferents, de liberalitzar o no,
i vostès, tan Convergència com el PP volen liberalitzar. Models que van començar a
implementar vostès a la Generalitat. Li comento que perquè aquí no va si amb aquest govern hi
havia més endeutament o no, però ja van començar vostès amb una gestió completament
pública, a començar a fer empreses públiques, i parlo d’abans del 90, me la conec molt bé,
doncs vaig quan la creació de Ter Llobregat, d’aquesta empresa, inclús conec molt bé el seu
primer conveni, imagini’s. Li comentaré una cosa a la senyora Mercè Rius, si féssim bé el
control dels serveis bàsics que tenim donats externalitzats suposo que no ens trobaríem de
vegades amb situacions com les que ens hem trobat, no tan llunyanes de falta de llum, perquè
suposo que no es fa tan la revisió o el control dels materials o altres serveis. I jo crec que és
molt..., no vull fer cap adjectivació, comparar el verd urbà amb un servei públic essencial com
és l’aigua, crec que dista molt, i aquells i aquelles que em coneixen saben que probablement jo
reconduiria tots els elements de serveis públics que els hauria de fer, però aquest és un altre
debat i som conscients que s’han donat molts serveis que es podrien considerar públics, s’han
externalitzat. Jo sempre m’he declarat en contra que allò que podem fer, els serveis que hem
de donar els hem de fer també l’administració, però aquells que són essencials no hi ha cap
dubte que han de continuar sent nostres, sobretot perquè els hem de garantir, i creiem que des
del que és públic és la millor garantia que podem fer. Per tant, torno a dir que les lleis no són
innòcues, sinó que volen dir coses, models econòmics, models socials. I l’endeutament, si hi ha
plans, segurament sortirien perquè aquestes empreses no van començar a tenir aquest deute,
i han sigut solvents, i a més a més, part del capital d’aquestes empreses són de molts
ajuntaments. Per tant, també estem reclamant que aquest patrimoni, que evidentment la
Generalitat es quedarà i gestionarà i dirà què vol fer, si ho externalitza o no, el que creiem és
que s’ha de veure aquells ajuntaments que tenen potestat o que tenen aquest patrimoni, què
han de fer amb ell, i almenys comentar-ho. Nosaltres insistim i acabem, estem parlant de model
diferents i del model de gestió d’un element fonamental com és l’aigua.
SENYOR ALCALDE: Doncs aclarits els punts de vista passaríem a la votació, votarien a favor
de la moció Iniciativa per Catalunya – Esquerra Unida i Alternativa i la resta de partits votaríem
en contra. Per tant, queda rebutjada. La següent moció presentada pel grup municipal
d’Iniciativa per Catalunya – Esquerra Unida i Alternativa, per impulsar la creació d’un fitxer
d’infomació i assessorament d’intermediació en matèria d’execucions hipotecàries.
Votació.
La moció precedent no s'aprova .
Vots a favor: 3, del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
Vots en contra: 24, dels grups municipals del Partit Popular, Socialista i Convergència i Unió.
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AP-2012/2324 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal d'Iniciativa per CatalunyaVerds Esquera Unida i Alternativa per impulsar la creació d'una oficina d'informació,
assessorament i intermediació en matèria d'execucions hipotecàries.
Atès que l’execució hipotecària per impagament del crèdit hipotecari provoca la pèrdua de
l’habitatge familiar per a milers de famílies cada any. En aquest procediment l’habitatge és
subhastat, i la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) 1/2000 estableix que, en cas de no presentarse postors, el creditor pot adjudicar-se l’habitatge pel 50% del valor de la nova taxació.
Atès que la pèrdua d'habitatge priva a l'individu o la família de tota residència, i que, al seu torn,
l'absència de residència els exclou de tota via administrativa, comportant per això la pèrdua de
drets, impedint a les persones afectades realitzar-se tant professional com familiarment.
Atès que segons les dades del Consell General del Poder Judicial es preveu que a Catalunya
els anys 2011 i 2012 hi puguin haver entre 40.000 i 50.000 execucions hipotecàries.
Atès que els efectes dramàtics es concreten en l'àmbit municipal, ja que és als ajuntaments a
on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la recerca d'ajuda. Així, els
ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en primer lloc perquè es vulneren els
drets fonamentals de la seva ciutadania. En segon lloc, perquè en ple context de crisi i fortes
retallades socials, quan els recursos són més escassos que mai, reben totes les peticions
d'ajuda de les persones i famílies empobrides
Atès que la intermediació amb la participació de totes les parts és un procediment que facilita
la comunicació entre les parts deutora i l’entitat financera, per trobar una solució abans d’una
demanda d’execució hipotecaria o/i durant el procés d’aquesta. Es facilita, per tant, informació i
assessorament des d’una perspectiva legal alhora que d’intermèdia amb l’altre part
interessada.
Atès que la Diputació de Barcelona, a proposta del grup de ICV-EUiA, ha aprovat la constitució
de la Xarxa de Serveis Local d'Habitatge on es concretarà la dotació de una partida
pressupostària per donar suport als ajuntaments de la província de Barcelona que estan
actuant de manera propositiva per tal de minimitzar l'impacte de la crisi hipotecària amb
instruments d'intermediació, que permeten fer una tasca preventiva i minimitzar l'impacte social
dels procediments d'execució i evitar el desnonament d'habitatges.
Atès que algunes ciutats del nostre entorn ja han posat en marxa la oficina d’informació,
assessorament i intermediació en matèria d’execucions hipotecàries amb un percentatge molt
elevat d’èxit en evitar desnonaments via la negociació i la intermediació.
Atès que Badalona és una de les ciutats amb un nombre absolut més alt d’aturats de Catalunya
i moltes famílies estan o poden estar afectades pels desnonaments.
Per tot això el grup municipal d’ICV-EUiA proposa:
PRIMER.- Instar al Govern de l’Ajuntament de Badalona en col·laboració amb la Diputació de
Barcelona , a impulsar una Oficina Municipal d’Informació, Assessorament i Intermediació en
Matèria d’Execucions Hipotecàries que doni suport als ciutadans afectats per aquesta
problemàtica que tindrà com objectius:
 Informar a les persones i famílies sobre les possibilitats d’abordar les dificultats de
pagament de la hipoteca del seu habitatge habitual.
 Assessorar de forma personalitzada sobre els procediments concrets a realitzar abans
de o en l’iniciï de la situació d’impagament de l’hipoteca.
 Trobar solucions acordades entre el deutor i l’entitat bancària per aquelles situacions
que tenen perspectiva de millora o que amb determinats canvis en la relació poden
aconseguir solucions efectives que no derivin en una execució hipotecaria
 Utilitzar els mecanismes d’intermediació residencial per aquelles situacions vinculades
a possibles execucions hipotecaries.
L’ajuntament negociarà i signarà un conveni amb l’ICAB per tal d’assegurar l’assessorament
jurídic de la ciutadania afectada.
Aquesta oficina tindrà caràcter d’atenció permanent en els mateixos dies i horaris que la resta
de serveis d’atenció ciutadana municipal.
SEGON.- Instar al govern municipal a subvencionar el 100% de l'Impost sobre l'increment de
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valor dels terrenys de naturalesa urbana a aquells supòsits de pagament per dació en
pagament de deutes amb garantia hipotecària i a aquelles famílies que tinguin que fer front a
aquest impost com a conseqüència de procediments d'execució hipotecària, ja siguin de
caràcter judicial o privat.
TERCER.- Informar i debatre el disseny i la posada en marxa d¡aquesta oficina en el marc del
Consell Municipal de l’Habitatge convidat al mateix a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
de Badalona i informar dels acords d’aquesta moció la FAVB i la PAH de Badalona.
SENYOR MAÑAS: Sí, bé, doncs tampoc faré llegir els acords de la moció tot i que ens perdem
la millor veu que té aquest Ple municipal, però bé. Jo seré molt més breu del que pensava i
seré molt més breu del que pensava i del que tenia al cap preparat ja que el regidor Gómez
Villar avui m’ha dit abans d’iniciar aquest Ple municipal que aquesta moció en el cent per cent
dels seus acords té el suport del grup Popular. I explico perquè presentem aquesta moció
perquè alguna gent ens ha dit en els dies anteriors -per què presenteu aquesta moció quan el
govern del Partit Popular ja està anunciant mesures?-, però no és el mateix el que posa en
aquesta moció que les mesures anunciades pel Partit popular. Vostès han anunciat que han
signat un conveni amb la Federació d’Associacions de Veïns i que posen en marxa un servei
d’assessorament per a les persones que tenen problemàtiques a l’hora de pagar la hipoteca.
Recordo que estem parlant d’una de les cares més amargues i més dures d’aquesta crisi
econòmica, la primera segurament és l’atur i la segona, més amarga i més dura, és els milers i
centenars de famílies que estan perdent el seu domicili, la seva llar, i que com ha dit l’alcalde
de la ciutat, no es pon el sol ni un sol dia sense que una persona de Badalona perdi el seu
habitatge, eren unes paraules que li recollien un mitjà de comunicació. Per tant, estem parlant
d’una de les problemàtiques més greus que està patint la nostra societat i la nostra ciutat en
aquest moment. Vostès plantejaven posar aquesta oficina en marxa amb uns treballadors
socials que feina assessorament. I el que nosaltres els proposem és que Badalona posi en
marxa allò que el nostre grup d’Iniciativa per Catalunya – Esquerra Unida i Alternativa ha
proposat a la Diputació de Barcelona, i que un diputat del Partit Popular que porta l’àrea
d’habitatge que es diu Alberto Vilagrassa, des del mes de febrer ens està dient a tot que sí. Hi
ha un senyor, que vostès el deuen conèixer, que és diputat que porta l’Àrea d’habitatge de la
Diputació de Barcelona que des del mes de febrer ens va dir que sí a què la Diputació pagaria
aquests serveis als municipis de la província, i aquesta Àrea d’Habitatge de la Diputació de
Barcelona, està configurant un servei d’assessorament i sobretot de mediació davant les
entitats financeres, que va molt més enllà del que vostès proposen. Per què dic això? Perquè
aquest document de la seva Àrea de Govern de la Diputació de Barcelona que tinc a les mans i
que s’acompanya d’un dictamen que només està a punt que li posin un a xifra econòmica per
treure ja les subvencions als municipis i l’acord que hi ha fins ara i que han establer amb el
nostre grup, és que es pagarà el 100 % d’aquestes oficines d’intermediació a totes les ciutats
de més de 50.000 habitants, aquest document de la Diputació de Barcelona, el que preveu i el
que diu textualment és que aquestes oficines, mitjançant un conveni amb el Col·legi
d’Advocats, el que faran és mediació judicial i el que intentaran de totes totes, no és fer el
treball de serveis socials, que és reallotjar les famílies en un altra habitatge, sinó que el que
intentaran és fer una mediació legal amb les entitats financeres, una, com a primer objectiu per
aconseguir la dació en pagament, segon objectiu, per aconseguir quedar-se amb el mateix
habitatge pagant un lloguer, i per últim, si això no és possible, sí que haurien d’entrar altres
mesures socials. Però vostès només han anunciat una part molt ínfima del que s’està treballant
ja en alguns municipis, amb èxit rotund com és el cas de Terrassa, i del que la Diputació de
Barcelona posarà en el seu catàleg de serveis i per la qual la ciutat de Badalona pot demanar
subvenció i li serà pagat el 100 % de tenir aquest servei de mediació judicial. Per tant,
interpreto que quan el senyor Villar em diu que donen suport a la moció, es refereixen a què
complementaran aquest servei en aquesta línia. I segon, i sí que no em vull deixar de dir una
cosa, nosaltres, i els ho vaig dir ja una vegada en aquest Ple, els podem felicitar quan prenen
iniciatives, aquesta és una iniciativa per la que els podem felicitar, però han d’anar molt més
enllà, perquè el que estan posant és un pedaç, i el que nosaltres volem és que hi hagi mediació
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judicial, i vostès no contemplen mediació judicial. I una cosa que sí que no puc estar de dir,
vostè va dir, senyor García Albiol, quan presentava aquesta oficina, que no hi havia cap altra
ciutat que fes més per la gent necessitada. Jo només li poso un exemple, perquè la política es
tradueix en un número amb zeros davant col·locats al pressupost, la resta és propaganda. Ajuts
individualitzats, que és allò que reben les famílies que estan amb necessitats socials urgents,
pressupost de l’Ajuntament de Badalona 360.000 o 370.000 euros, pressupost de l’Hospitalet
del Llobregat, 1.200.000 euros. Per tant, no presumeixi més de ser la ciutat que més fa per la
gent necessitada, que fan, doncs sí, només faltaria que no ho fessin, però en tot cas no som els
que fem més. Segon acord d’aquesta moció, que és important i que vostès tampoc havien
posat en marxa i que per això la presentem i per això celebrem que el Partit Popular, i per tant,
entenc que tots els grups d’aquesta corporació hi votaran a favor. Perquè aquesta crisi ens està
portant a situacions que realment crèiem que no podien existir en aquest país però que
existeixen. Actualment, amb el reglament, no amb la Llei, amb el reglament de la Llei
hipotecària vigent, el que succeeix és que quan hi ha una execució extrajudicial d’un habitatge,
és a dir, una subhasta via notarial, que la Plataforma d’afectats per la hipoteca, està informant
que estan creixen exponencialment amb moltes menys garanties jurídiques i legals per les
persones afectades, quan això es produeix, que aquesta any se n’han produït, segons ens diu
un notari de la ciutat, una trentena de casos a la nostra ciutat, els ajuntament, no aquest, sinó
tots els ajuntaments de l’Estat Espanyol, perquè aquest és un impost obligatori que no es pot ni
exonerar ni eliminar, els ciutadans afectats que han perdut el seu habitatge i que un notari els
ha subhastat i que l’ha acostumat a comprar la mateixa entitat financera per un valor molt més
inferior de la hipoteca, tot i que el ciutadà es queda la hipoteca, aquest ciutadà ha de pagar
l’impost de transmissions urbanes. Per tant, actualment, en el 2012 hi ha al voltant d’unes 30
famílies badalonines, segons ens ha dit un notari de la ciutat, que han perdut l’habitatge, que
tenen la hipoteca i que quan rebin un rebut de l’Ajuntament de Badalona que a més a més han
de pagar l’impost de transmissions urbanes per aquest habitatge que li han desnonat, perquè
consta com una operació de venda, allò que pensaran, ja no del govern, sinó dels 27 regidors i
regidores d’aquest consistori pot ser tot menys maco. Per tant, el segon acord d’aquesta moció,
és que l’Ajuntament de Badalona, que el govern obri una línia de subvenció, no es pot exonerar
aquest impost, ja ho hem mirat senyor Riera, i alguna ciutat ho ha intentat i no es pot, es un
impost obligatori i que no permet cap tipus d’exoneració, li informo per reduir-li estrès, com que
el senyor Garcia Albiol deia que estava molt estressat així ja li redueixo una miqueta d’estrès,
però que aquest impost no es pot exonerar, per tant, el que cal, i és el que posa a la moció, és
establir una línia que subvencioni al 100 % a aquestes famílies a l’impost de transmissions
urbanes que es trobin en aquesta situació. Dit això, dir que felicito molt que el govern del Partit
Popular doni suport a aquesta iniciativa, però que nosaltres farem seguiment perquè aquesta
iniciativa sigui realment un servei d’assessorament i de mediació judicial, no una actuació
d’emergència de serveis socials quan el problema ja esta. I per últim, dir-los una cosa, fa cosa
d’un any i escaig vam fer el debat del Pla Local d’Habitatge en aquest Ple, nosaltres vam fre
intervencions molt contundents, de les quals vostès, que s’asseien aquí en aquell moment, ens
van donar la raó. En aquell Pla Local d’Habitatge, nosaltres ja denunciàvem que parlava de
prop d’un 30 % de la població badalonina que era demanda exclosa del mercat de l’habitage, i
estàvem parlant de dades del 2008. Per tant, els instem a convocar urgentment un Consell
Local de l’Habitatge, que no l’han convocat en tot el seu any de mandat, per parlar de la
creació d’aquesta oficina, per informar, que vingui aquest Diputat, si volen, del Partit Popular de
la Diputació i com a Diputat d’Habitatge que ens informi de la posta en marxa i de les ajudes
que rebrà la ciutat per posar en marxa aquest servei. I sobretot i urgent, per revisar el Pla Local
de l’Habitatge i recollir allò que vostès ens donaven la raó fa un any i mig quan estaven a
l’oposició. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Alguna altra intervenció? No, doncs miri senyor Mañas, jo vaig dir i li vaig
deixar molt clar, vaig dir, jo no sé si hi haurà ajuntaments que fan tant pels desafavorits, però
més dubto que n’hi hagi. No és una qüestió únicament i exclusivament de diners, no és una
qüestió de diners, és un qüestió de diners, és una qüestió d’estar al costat de les persones que
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ho necessiten de resoldre els problemes moltes vegades in situ quan hi ha una família que
l’estan desnonant i que perd el seu habitatge, l’estar allà i donar-li una alternativa perquè no
vagin a dormir a sota el pont, això no és una qüestió de diners, això és una qüestió que els
regidors a les 12 de la nit si han d’estar al costat d’una família que té un problema estigui. Fer
polítiques socials al costat dels que més ho necessiten és arribar a acords amb entitats
financeres perquè ens donin pisos de lloguer social, vull dir que els diners són importants però
que també hi ha altres actuacions que marquen el que són les tendències en política. Podem
compartir, i jo li dic, una part molt important del que vostè ha dit, agrair el reconeixement de
l’esforç que ha fet vostè en relació al govern i dir que encara ens queda molt per fer i entre tots
crec que hem de tirar endavant. Per tant, crec que aquesta moció es votaria unànimement per
tothom. Passem a la següent, i l’ultima moció presentada pel grup Socialista en contra de les
retallades dels pressupostos generals de l’Estat en matèria de polítiques actives d’ocupació i
foment de l’ocupació. Té la paraula la senyora Desireé.
Votació.
La moció precedent s'aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
AP-2012/2325 MOCIÓ. Moció presentada pel grup municipal socialista en contra de la
retallada dels Pressupostos Generals de l'Estat en matèria de Polítiques actives
d'ocupació i foment de l'ocupació.
Davant una situació macroeconòmica que preveu més de 5,5 milions d’aturats –un augment de
600.000 aturats durant el 2012, - el govern del Partit Popular redueix en els seus pressupostos
generals de l’estat en més de 1.500 M d’euros els programes de polítiques actives d’Ocupació.
En concret, aquestes retallades pressupostàries es situen en un 97% pel que respecte a les
polítiques de foment de l'ocupació: plans d'ocupació, mesures pel desenvolupament local i
mesures d'orientació i inserció laboral a l'igual que retallades d'un 16% respecte a la formació
ocupacional dirigida als aturats i aturades com a alternativa clara a una millora en la
ocupabilitat i qualificació professional.
Amb la reducció a més del 54,7 % de les transferències de l'Estat a la Generalitat,el marge de
maniobra per les polítiques de l'ocupació queda reduït al mínim. A Catalunya actualment, a
març de 2012, tenim 638.247 persones aturades i una caiguda de l'activitat econòmica molt
acusada. La crisi econòmica avança i totes les previsions situen l'atur per als propers anys en
un índex elevat.
Davant del Reial Decret-llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per la reforma del
mercat laboral que li ha envaït, entre altres la competència d’exercir d'autoritat laboral segons
el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, el govern de la Generalitat no dóna una
resposta clara a la creixent inquietud de les entitats municipals i del tercer sector social sobre
com afectarà aquests pressupostos als serveis locals d’ocupació i als serveis que presten les
entitats socials a les persones al llindar de la pobresa.
Si a més consideren que entre les prioritats del govern de la Generalitat està la previsió de
passar les polítiques actives d'ocupació al sector privat, el model de igualtat d'oportunitats
quedarà totalment exhaurit i els serveis locals relegats a treballar només l'assistencialisme
provocant d'aquesta manera més desigualtat i menys cohesió social.
En resum el projecte de pressupostos de l'Estat per el 2012 i el Real Decret Llei
3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per la reforma del mercat laboral, posa en
perill el conjunt dels serveis per l'ocupació i aposta per la recentralització a escala
estatal de les polítiques d'ocupació.
Davant aquesta situació, el govern de la Generalitat de Catalunya no reacciona com ho ha de
fer, com el veritable responsable de la creació de llocs de treball a Catalunya.
Per tot això, els sotasignants proposen al Ple de l’Ajuntament de Badalona, la presa dels
següents
ACORDS
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Primer. Instar al Govern de l'Estat a mantenir els pressupostos sense retallada en matèria de
polítiques actives d'ocupació i foment de l'ocupació
Segon. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i en particular el seu conseller
d’Empresa i Ocupació Francesc Xavier Mena que lideri un front comú de consens a Madrid
per:
Defensar i consolidar les competències de la Generalitat en matèria d'ocupació, formació i
autoritat laboral.
Recuperar les transferències dels recursos al nivell que correspon a la població activa de
Catalunya, tal i com estava acordat a la Conferència Sectorial per Afers Laborals fins l’any
2013.
Reduir l'impacte que suposen les previsions dels Pressupostos Generals de l’Estat per 2012 en
matèria de polítiques actives d’ocupació, recuperant els recursos retallats i augmentant, si fos
necessari, el cofinançament per part de la Generalitat de Catalunya.
Presentar al govern de l’Estat en el termini d’un mes un Pla Anual de Desenvolupament de
Polítiques Actives d’Ocupació que es correspongui amb els preceptes anteriors.
Treballar per buscar el consens entre els partits i tots els agents implicats per establir les
prioritats de les polítiques d'ocupació davant l'amenaça de les retallades.
Tercer. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a prioritzar a la seva agenda les
polítiques actives d’ocupació i formació davant altres despeses públiques, revisant en
profunditat les polítiques d'ocupació, els dispositius i la xarxa per abordar-les, comptant amb la
llarga i exitosa experiència dels Ajuntaments de Catalunya i del Tercer Sector Social.
Quart. Instar al Govern de la Generalitat a un treball de desenvolupament en la seva totalitat
del pla presentat al Fons Social Europeu per part del Servei d’Ocupació de Catalunya així com
del Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació aprovat al 2011 pel mateix SOC amb
consens amb els principals agents socials i econòmics de Catalunya, així com els
representants de les entitats municipalistes.
Cinquè. Traslladar aquests acords al Ministerio de Empleo y Seguridad Social tot demanant el
suport del Govern de l'Estat, del Congrès i del Senat.
Sisè. Traslladar aquests acords a la Conselleria d'Empresa i Ocupació tot demanant el suport
del Govern de la Generalitat.
Setè. Fer arribar aquests acords a tots els grups del Parlament de Catalunya.
SENYORA DESIREÉ GARCÍA: Bona nit a tothom. Miraré de ser breu però m’agradaria deixar
sobretot clars tres posicionaments que aborden la moció que avui presentem. D’una banda
volem expressar el nostre rebuig als pressupostos generals de l’Estat amb matèria d’ocupació,
com el seu títol diu, volem defensar les polítiques actives d’ocupació i uns serveis d’ocupació
públics i de qualitat. I finalment volem exigir que les necessitats de les nostres empreses i de
les persones treballadores siguin una prioritat política per al govern del Partit Popular a
Espanya. Mirin, la Comissió Europea el passat mes d’abril va fer un comunitat on ja puntava
què calia fer per fomentar l’ocupació. Com que a nosaltres no ens volen escoltar i ens acusen
de com ho hem fet etc. anem amb un paper de la Comissió Europea que el que fa és apuntar
que els governs tenen l’obligació de crear les condicions per crear llocs de treball. Que cal
reduir la fiscalitat i donar suport a la creació d’empreses. Cal impulsar el treball en sectors com
l’economia verda, la sanitat i les TIC. Està calculat que d’aquí al 2020 es crearan 20.000 llocs
de treball a nivell de la Unió Europea en aquests sectors. Que cal millorar la felixibilitat interna
de les empreses per poder augmentar l’estabilitat dels llocs de treball, establir sous dignes i
sostenibles. I que cal intensificar la formació, perquè actualment a Europa hi ha 4 milions de
llocs de treball que no es cobreixen perquè faltes perfils professionals, és a dir, persones
formades en base al que aquestes empreses necessiten. Què fa el govern del Partit Popular?
Doncs amb cinc milions i mig d’aturats a Espanya i més de 638.000 a Catalunya, el que fa és
reduir en 1.500 milions totes les accions que s’adrecen a persones aturades, col·lectius en risc
d’exclusió i creació d’empres, i que implica per a Catalunya 253 milions d’euros de retallada,
que és més del 50%, precisament per fer el mateix, accions que s’adrecen a les persones
aturades, i que això per tant, implica i replica directament sobre els serveis d’ocupació local. No
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estem parlant de prestacions o subsidis, amb això em faig molt pesada, però si per alguna cosa
es caracteritzen les polítiques d’ocupació és perquè recauen directament sobre les persones
mitjançant accions. Això vol dir, plans d’ocupació, suport a la nova emprendedoria, escoles
taller, escoles d’oficis, projecte SUMA, taules de recerca intensiva, projectes, projectes i més
projecte adreçats directament a persones perquè aquestes tornin, com més aviat possible, al
mercat de treball. Per tant, és fàcil comparar, molt ràpid, el senyor Rajoy no només incompleix
les seves promeses electorals, sinó que la Comissió Europea diu, promovem l’ocupació, i el
govern del Partit Popular retalla 1.500 milions d’euros; diu promocionem sectors de creixement,
aquí la callada per resposta; salaris dignes i estables, ell precaritza i fa salaris baixos; i
flexibilitat interna per donar estabilitat i ell fa una reforma laboral que liberalitza l’acomiadament
i que destrueix llocs de treball. Bé, nosaltres òbviament no hi estem d’acord perquè creiem que
per sortir de la crisi al més aviat possible, amb millors condicions i més reforçats, i persones
molt més preparades, necessitem uns serveis d’ocupació públics i de qualitat, és el que
nosaltres hem defensat, i creiem que l’agressió amb aquest retall de 1.500 milions sobre els
serveis autonòmics i locals és directe. I finalment, jo vull fer esment sobre qui recau
directament, ja ho he dit abans, sobre les persones que més ho necessiten, vol dir que hi haurà
menys plans d’ocupació, menys cursos per aturats, menys cursos de reciclatge. O sigui, tornem
a cometre error del passat, si ara mateix hi ha quatre milions de llocs de treball no coberts
perquè no tenim perfils, si retallem en formació, retallem en universitats, retallem en educació,
ens estem tallant directament les mans per poder sortir d’aquesta crisi, perquè ja ho sabem, ho
han dit diversos experts i fins i tot s’ha comentat en aquest Ple, les retallades no són el que ens
farà sortir de la crisi. Per tot això i per tots aquests arguments ens agradaria que tots els grups
d’aquest Ple en donessin suport, fins i tot el grup que dóna suport al govern, perquè ells també
es veuran afectats, tenim un Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació que ara mateix és
una eina més que eficaç, va atendre al 2010 més de 9.000 persones, la nostra ciutat no es pot
permetre el seu desmantellament. Nosaltres el que demanem amb aquesta moció és que les
autoritats competents reclamin al senyor Rajoy y al seu govern que rectifiquin aquesta retallada
de 1500 milions d’euros en polítiques d’ocupació perquè serà l’única manera que demostrin
realment que per al Partit Popular la seva primera prioritat és l’atur. Moltes gràcies.
Votació.
La moció precedent s'aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 16, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
Vots en contra: 11, del grup municipal del Partit Popular.
22 Precs i preguntes.
SENYOR ALCALDE: Passaríem a Precs i Preguntes, n’hi ha algun? Senyor Sagués endavant.
Els recordo que en tenen tres.
SENYOR SAGUÉS: Missatge rebut. Una pregunta que li faig a vostè, senyor alcalde i ja
decidirà qui l’ha de contestar. Fa referència a què fa pocs dies es va iniciar el desmantellament
dels barracots instal·lats annexes a l’Hospital Municipal a l’antiga Escola Jungfrau, i es va
començar a desmuntar, es va aturar, segons sembla se’ns deia i ho sabem de manera no
oficial, que es va aturar perquè no hi havia partida per fer els treballs, cosa que és una
pregunta, si és que és així. I la segona cosa que tampoc sabem de manera oficial, és que es
desmuntaven aquests barracots per traslladar-los a Sant Roc perquè havien de servir per
aquesta comissaria que van anunciant que inauguraran. Per tant, la meva pregunta és per
saber si és així tot el que hi ha i a veure si realment fos així, si ens ho expliquen ben bé tot, i si
no és així quin és el destí i el motiu pel que s’ha decidit desmuntar aquesta instal·lació dels
annexes a l’Hospita.
SENYOR ALCALDE: Senyor Sagués, primera qüestió, com vostè sap allà estava l’antiga
escola Jungfrau, quan es va instal·lar allò què eren barracots o eren mòduls? Ho dic perquè
segurament hem passat de mòduls a quan governa el Partit Popular deixen de ser mòduls per
ser barracots. Ho dic perquè clar, barracots d’aquests són els que quan vostès governaven a la
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Generalitat de Catalunya anaven posant a les escoles mentre no construïen els instituts, i per
tant, no és menor la qüestió. Nosaltres, aquest tema el preguntaré i que se li contesti per escrit,
la veritat és que desconec en quina situació es troba concretament aquest fet i em comprometo
que al llarg d’aquesta setmana li donin resposta per escrit d’aquesta qüestió. Alguna pregunta
més?
SENYOR SAGUÉS: Un prec, i el prec que li faig a vostè directament senyor alcalde, i el prec és
que si li ha semblat que la meva expressió de barracots era ofensiva o pretenia alguna cosa
més no era així, jo no li puc dir que en algun altre moment per algun altre tema, però en aquest
cas senzillament ha estat la paraula que crec que és la més habitual quan es parla d’aquests
mòduls i és la que m’ha vingut, no pretenia en cap moment qüestionar la qualitat d’aquests
mòduls instal·lats, si no que per mi el que és important és que es comencessin a desmantellar,
que s’aturés i que allò pretengui ser la nova comissaria. Això és el que em preocupava, no tant
al nivell d’això, precisament hi he estat a dins i crec que són molt dignes, en aquest cas.
SENYOR ALCALDE: Jo ho preguntaré i ho mirarem, però segur que aquells mòduls una
comissaria no seran, una comissaria segur que no seran. Alguna pregunta més? Algun prec?
No? Doncs bona nit.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les vint-i-una hores, de la qual com secretari
general, dono fe.

Vist i Plau
Xavier Garcia Albiol
ALCALDE
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