Secretaria General

NÚM.:
4
ÒRGAN:
Ple de l'Ajuntament
SESSIÓ:
ORDINÀRIA
DATA:
24 de març de 2015
HORA:
18:08
DOCUMENT: ACTA
_________________________________________________________________________
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial en: 1ª convocatòria.
ASSISTENTS:
ALCALDE
REGIDORS

SECRETARI GENERAL ACC.
INTERVENTOR

Xavier Garcia Albiol
Ramón Riera Macia
Mª Jesús Hervàs Mínguez
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
Sònia Egea Pérez
Rosa Bertran I Bartomeu
Salvador Lerma Timonel
Montserrat Salgado Romero
Daniel Gracia Álvarez
José Díaz Casquero
Jordi Serra Isern
Francesc Serrano Villarroya
Desirée García Roig
Teresa González Moreno
José Antonio Lara Olivera
Concepción Botey i Teruel
Pablo Hernán Tapias
Aniceto Ramírez Vilches
Araceli Cruz González
Ferran Falcó Isern
Jordi Subirana Ortells
Josep Pera Colomé
Maria Mercè Rius Serra
Asunción García Cotillas
Àlex Mañas Ballesté
Aïda Llauradó Álvarez
Albert Müller i Valentí
Julián Álamo Guijarro

ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior que va
tenir lloc el dia 24 de febrer de 2015.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2015/3120 DONAR COMPTE. Resolució de l'Alcaldia de data 25 de febrer de 2015 en
relació a nomenament de nous representants del Grup d'ICV-EUiA a les CIAMB's de
Territori i Atenció a les Persones.
3 AP-2015/3121 DONAR COMPTE. Resolució de l'alcade de data 25 de febrer de 2015 en
relació a la substitució de vocals al Consell d'administració de l'IMSP i al Consell rector del
Museu Municipal de Badalona.
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4 AP-2015/3122 DONAR COMPTE. Resolució de l'alcalde de data 25 de febrer de 2015 en
relació a la modificació del Grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa.
5 AP-2015/3123 DONAR COMPTE. Resolució de l'alcalde de data 25 de febrer de 2015
referent a la modificació de la data de la sessió plenària ordinària corresponent al mes de
març de 2015.
6 AP-2015/3124 DICTAMEN. Aprovar l'acord d'adhesió a la "Red de Entidades Locales por
la Transparencia y la Participación Ciudadana."
7 AP-2015/3125 DICTAMEN. Modificar la composició de la Comissió de Nomenclàtor en el
sentit de substituir un dels seus membres.
8 AP-2015/3126 DICTAMEN. Designar com a representant de l'Ajuntament de Badalona en
el plenari del Consorci Badalona Sud a la regidora senyora Aïda Llauradó Álvarez.
9 AP-2015/3127 DICTAMEN. Modificació puntual de la relació de llocs de treball pel que fa
a la modificació de l'element del sistema de provisió del lloc de treball de Secretari General.
10 AP-2015/3128 DICTAMEN. Aprovació encàrrec de gestió a l'IMPO de la realització de
les actuacions corresponents a la línia de suport a l'ocupació local, en el marc del Programa
complementari de foment de l'ocupació local de la Diputació de Barcelona.
11 AP-2015/3129 DICTAMEN. Modificació del pressupost de l'Ajuntament 2015, en
pròrroga del de 2014.
12 AP-2015/3146 DICTAMEN. Modificar la data corresponent a la sessió ordinària del Ple
del mes d'abril de 2015.
COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL PLA DIRECTOR DE JOVENTUT
13 AP-2015/3130 DICTAMEN. Aprovar el Pla Director de Joventut Badalona Jove 20142017.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
14 AP-2015/3131 DICTAMEN. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla
general metropolità al barri de Coll i Pujol.
15 AP-2015/3132 DICTAMEN. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d'ordenació
i modificació de la fitxa del Catàleg de Patrimoni F1 del Mercat Maignon.
16 AP-2015/3133 DICTAMEN. Aprovació provisional de la Modificació del Pla general
metropolità a la plaça de Pompeu Fabra.
17 AP-2015/3134 DICTAMEN. Constituir el Patrimoni municipal de Sòl i Habitatge de
l'Ajuntament de Badalona.
18 AP-2015/3135 DICTAMEN. Acordar la incoació de l'exp. de rescat, per interès general,
de la concessió administrativa atorgada a Pàrquings Batllòria 123,S.A. de l'ús privatiu per a
aparcament privat del subsòl de les zones verdes i de vianants del C/de la Batllòria.
19 PROPOSICIONS URGENTS
AP-2015/3150 DICTAMEN. Ratificar i validar l'informe emès per l'INCASÒL en data 29 de
setembre de 2014 sobre els terrenys no desenvolupats urbanísticament, identificats com El
Pomar.
AP-2015/3152 PROPOSTA. Autoritzar a Marina Badalona S.A. la novació d'una operació
d'un crèdit sindicat amb Caixabanc per import de 9.662.875,- Euros.
AP-2015/3153 PROPOSTA. Aprovar l'acord de la comissió mixta de 18/03/2015 que acorda
abonar la part meritada del paga extraordinària de Nadal de 2012 al personal al servei de
l'Ajuntament de conformitat amb allò que estableix la Llei General de Pressupostos de
2015.
AP-2015/3159 PROPOSTA. Aprovar el reconeixement del deute i dels nous serveis
incorporats a l'encàrrec de gestió del SAD 2004 i de la factura presentada pel BSA en
concepte de despeses de gestió generades de l'execució d'aquest.
20 TORN OBERT DE PARAULES.
AP-2015/3154 Senyor Maximiano Luengo Rios, en rep. del Colectivo Familia, Vivienda y
Empleo. Assumpte: Transparència i participació a l'IMPO.
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AP-2015/3155 Senyor Francisco Ruiz Pérez, com president de la Comunitat d'usuaris del
pàrquing Batllòria. Assumpte: Pàrquing Batllòria.
AP-2015/3156 Senyor Sigfrido Ramos Esteve, com president de la FAVB. Assumpte:
Entitats del tercer sector.
AP-2015/3157 Senyora Vanesa González Fornés. Assumpte: Falta de protecció a les
víctimes de la violència de gènere.
AP-2015/3158 Senyor Josepa Muñoz Mengual, com president AMPA Pere de Tera.
Assumpte: Plantejament i actuació sobre el possible tancament de P3.
21 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2015/3142 Moció que presenten els grups municipals de PSC i ICV-EUiA, per una
fiscalitat justa per les entitats del tercer sector.
AP-2015/3143 Moció que presenten els grups municipals de CiU i PSC, sobre la dotació de
material de protecció per als agents de la guàrdia urbana de Badalona.
AP-2015/3144 Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA, sobre el 8 de març 2015Dia de les Dones.
AP-2015/3145 Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA, de mesures per reduir la
contaminació atmosfèrica a Badalona.
22 PRECS I PREGUNTES.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
SENYOR ALCALDE: Molt bé si els sembla aniríem començant el Ple, abans d’iniciar el Ple
guardaríem un minut de silenci, avui el motiu de manera molt especial és per retre
homenatge i record a les 148 persones que han mor víctimes de l’accident de la companyia
aèria Lufthansa i comunicar-los que també dins d’aquest avió, en aquest vol hi anava un veí
de Badalona de la nostra ciutat. Aquesta informació no és oficial encara, i per tant,
entendran que em reservi el nom i més dades. Sí que els puc dir que estem parlant de
Francisco Javier que és un jove de 40 i pocs anys, pare de dos nens petits i veí de la nostra
ciutat. També m’han comunicat fa breus minuts, que és possible que hi hagi un segon veí
de la ciutat de Badalona que també anava en aquest vol, aquest fet jo no el puc confirmar,
el primer sí, però d’aquesta segona persona que podria ser de la ciutat de Badalona, no ho
puc confirmar. Jo he telefonat a la delegada del govern i m’he ofert en nom de la ciutat de
Badalona per qualsevol qüestió que fes falta, evidentment pel conjunt de persones
afectades però de manera especial pels familiars de Javier, que és aquest veí de Badalona
i si s’acaba confirmant aquesta segona persona, doncs evidentment que també el que
m’han pogut informar, és que en aquests moments els familiars, concretament la dóna
d’aquest veí d’en Javier estaven sent atesos per la companyia aèria, que estava amb la
resta de familiars afectats. En aquest cas estaven a l’aeroport, quan jo he parlat amb ells
eren les tres de la tarda i els traslladaven cap a un hotel proper a l’aeroport on hi estarien
tots els familiars reunits i poca cosa sabem més, com els dic és una família que és de
Badalona, que la seva parella o la seva dóna també treballa a la ciutat de Badalona, que
com els he dit tenen dos fills petits, entre 5 i 7 anys, em sembla que m’han comentat i que
ja tenen coneixement que l’Ajuntament està a disposició com apuntava de qualsevol
qüestió que es pugui plantejar. Al llarg de les properes hores, a mesura que hi hagin
informacions docns les anirem comunicant i evidentment en nom de la ciutat de Badalona i
de l’Ajuntament de Badalona farem el que correspongui. Falta per confirmar o no aquest
segon nom, la primera persona estaríem parlant, les dades que jo tinc confirmades els les
puc avançar, repeteixo, sense donar els noms concrets, ni els noms ni cognoms, ni l’adreça
de casa seva perquè encara no és oficial, però estem parlant d’un veí del barri de Lloreda i
la segona persona que repeteixo amb la prudència que correspon, que tampoc està, que en
el meu cas, jo no ho tinc confirmat, estaríem parlant d’un veí, segurament, del barri de Sant
Crist. Per tant, aquesta és la realitat i avui doncs més que mai guardarem amb absolut
respecte, aquest minut de silenci en record i homenatge d’aquestes 148 víctimes, però
d’una ma era molt especial d’aquestes dues persones. Jo he telefona i he parlat amb els
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presidents dels grups municipals, he parlat també amb el president de la Federació
d’Associacions de veïns de Badalona i entre tots transmetem el nostre respecte per
aquestes persones.
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior que va
tenir lloc el dia 24 de febrer de 2015.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’acta de la sessió que va tenir lloc el
dia 24 de febrer de 2015, la qual va ser aprovada per unanimitat.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2015/3120 DONAR COMPTE. Resolució de l'Alcaldia de data 25 de febrer de
2015 en relació a nomenament de nous representants del Grup d'ICV-EUiA a les
CIAMB's de Territori i Atenció a les Persones.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acord: Donar compte de la resolució de l'alcalde de data 25 de febrer de 2015 en
relació al nomenament de nous representants del Grup municipal ICV-EUiA a les
comissions informatives de Territori i d’Atenció a les Persones.
Òrgan al que s'adreça: Ple municipal
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa.
L'alcalde, en data 25 de febrer de 2015, ha dictat una resolució que transcrita literalment el
següent:
“L’Ajuntament en Ple, en sessió de 12 de juliol de 2011 va aprovar, conforme al previst a
l’art. 20.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local LRBRL),
la creació de tres a Comissions Informatives de caràcter permanent: la de l’Àmbit d’Atenció
a les Persones, la de l’Àmbit del Territori i la de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda. Així
mateix, es va determinar el nombre de regidors que les integraven.
Vist l’escrit de data 25 de febrer de 2015, amb número d’entrada al Registre general 7034,
presentat pel Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa
– Entesa, en el qual sol·licita que es realitzin els següents canvis de representants a les
Comissions Informatives que s’indiquen, en substitució del senyor Carles Sagués Baixeras:
- Senyora Aïda Llauradó Álvarez, com a nova representant titular del Grup Municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa a la Comissió
Informativa de l’Àmbit d’Atenció a les Persones.
- Senyora Aïda Llauradó Álvarez, com a nova representant suplent del Grup Municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa a la Comissió
Informativa de l’Àmbit de Territori.
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, els
articles 123 i següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i d’altres
d’aplicació.
Per tot l’exposat, DISPOSO:
PRIMER- Cessar al senyor Carles Sagués Baixeras, com a membre titular de la Comissió
Informativa de l’Àmbit d’Atenció a les Persones, i com a membre suplent de la Comissió
Informativa de l’Àmbit de Territori, en representació del Grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa.
SEGON. Nomenar a la regidora Aïda Llauradó Álvarez, com a membre titular representant
del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa,
en la Comissió Informativa de l’Àmbit d’Atenció a les Persones.
TERCER. Nomenar a la regidora Aïda Llauradó Álvarez, com a membre suplent
representant del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa – Entesa, en la Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori.
QUART. Donar compte al Ple en la propera sessió que es dugui a terme.”
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 l’art. 82.3 i 126 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es
doni compte al Ple de l'Ajuntament de la resolució de referència.

Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes Sessió nº 4/24-03-2015/ pag. 4
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

3 AP-2015/3121 DONAR COMPTE. Resolució de l'alcade de data 25 de febrer de 2015
en relació a la substitució de vocals al Consell d'administració de l'IMSP i al Consell
rector del Museu Municipal de Badalona.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acord: Donar compte de la resolució de l'alcalde de data 25 de febrer de 2015 en
relació a la substitució de vocals al Consell d’administració de l’IMSP i al Consell rector del
Museu Municipal de Badalona
Òrgan al que s'adreça: Ple municipal
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa.
L'alcalde, en data 25 de febrer de 2015, ha dictat una resolució que transcrita literalment el
següent:
“Vista la resolució de l’alcalde de data 16 de juliol de 2012, donada compta a la sessió
plenària de 24 de juliol de 2012, per la qual es refonien les diverses resolucions existents
sobre els nomenaments dels diferents representants als consells d’administració dels
organismes autònoms municipals.
Vistes les diferents modificacions efectuades de l’anterior resolució referides al Consell
d’administració de l’organisme autònom “Institut Municipal de Serveis Personals” i al
Consell rector de l’organisme autònom “Museu Municipal de Badalona”, les quals es troben
recollides al cartipàs municipal.
Vista l’actual composició del Consell d’administració de l’organisme autònom “Institut
Municipal de Serveis Personals” aprovada per resolució de data 26 de gener de 2015, de la
qual es va donar compte al Ple de 24 de febrer de 2015, i que és la següent:
President/a:
Xavier Garcia Albiol
Vicepresident/a:
Ramón Riera Macia
Consellers/es:
Daniel Gràcia Álvarez
Juan Fernández Benítez
Sònia Egea Pérez
Antonio García Martínez
Teresa González Moreno
Montserrat Juàrez i Quinto
Carles Sagués Baixeras
Vista l’actual composició del Consell rector de l’organisme autònom “Museu Municipal de
Badalona” aprovada per resolució de data 9 d’octubre de 2014, de la qual es va donar
compte al Ple de 28 d’octubre de 2014, i que és la següent:
President/a:
Xavier Garcia Albiol
Vicepresident/a:
Montserrat Salgado Romero
Consellers/es:
Rosa Bertran i Bartomeu
Daniel Gràcia Álvarez
Juan Fernández Benítez
Núria Rojas Soler
Francesc Navarro Moreno
Carles Sagués Baixeras
Jordi Ballesteros Ventura
Vist l’escrit de data 25 de febrer de 2015, pel qual el Grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sol·licita el canvi dels seus representants al
Consell d’administració d’organisme autònom “Institut Municipal de Serveis Personals” i al
Consell rector de l’organisme autònom “Museu Municipal de Badalona”, en el sentit de
substituir al senyor Carles Sagués Baixeras per la regidora senyora Aïda Llauradó Álvarez
com a membre dels esmentats consells.
Ateses la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, decret legislatiu
2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova la refosa de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, estatuts de l'organisme autònom de referència i d'altres
d'aplicació.
Per tot això, DISPOSO:
PRIMER. Cessar al senyor Carles Sagués Baixeras com a membre del Consell
d’administració de l’organisme autònom “Institut Municipal de Serveis Personals” en
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representació del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa.
SEGON. Nomenar a la regidora senyora Aïda Llauradó Álvarez com a membre del Consell
d’administració de l’organisme autònom “Institut Municipal de Serveis Personals”, a
proposta del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa.
TERCER. Conseqüentment, la composició del Consell d’administració de l’organisme
autònom “Institut Municipal de Serveis Personals”, és la següent:
President/a:
Xavier Garcia Albiol
Vicepresident/a:
Ramón Riera Macia
Consellers/es:
Daniel Gràcia Álvarez
Juan Fernández Benítez
Sònia Egea Pérez
Antonio García Martínez
Teresa González Moreno
Montserrat Juàrez i Quinto
Aïda Llauradó Álvarez
QUART. Cessar al senyor Carles Sagués Baixeras com a membre del Consell rector de
l’organisme autònom “Museu Municipal de Badalona” en representació del grup municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa.
CINQUÈ. Nomenar a la regidora senyora Aïda Llauradó Álvarez com a membre del Consell
rector de l’organisme autònom “Museu Municipal de Badalona”, a proposta del grup
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa.
SISÈ. 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
Juan Fernández Benítez
Núria Rojas Soler
Francesc Navarro Moreno
Aïda Llauradó Álvarez
Jordi Ballesteros Ventura
SETÈ. Donar compte al Ple de la present resolució i notificar-la a les persones
interessades.
VUITÈ. Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, si
s’escau.”
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 l’art. 82.3 i 126 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es
doni compte al Ple de l'Ajuntament de la resolució de referència.
4 AP-2015/3122 DONAR COMPTE. Resolució de l'alcalde de data 25 de febrer de 2015
en relació a la modificació del Grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa - Entesa.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acord: Donar compte de la resolució de l'alcalde de data 25 de febrer de 2015 en
relació a la modificació de la composició del Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya –
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa en el sentit de nomenar nou president i portaveu del
grup.
Òrgan al que s'adreça: Ple municipal
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa.
L'alcalde, en data 25 de febrer de 2015, ha dictat una resolució que transcrita literalment el
següent:
“Antecedents
1. Resolució de l’alcalde de data 17 de juny de 2011, de la qual es va donar compte al ple
de 12 de juliol de 2011, referent a la constitució i composició dels grups polítics municipals
d’aquest Ajuntament, d’entre el quals, el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa.
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2. Escrit presentat pel regidor senyor Carles Sagués i Baixeras en el Registre General
d’aquest Ajuntament, en data 14 de gener de 2015, pel qual renúncia al càrrec de regidor
de l’Ajuntament de Badalona. L’esmentat regidor formava part del grup municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa.
3. En sessió plenària de data 24 de febrer de 2015 es va procedir a acceptar la renúncia
del senyor Carles Sagués i Baixeras i va prendre possessió com a regidora d’aquest
Ajuntament la senyora Aïda Llauradó Álvarez, quedant adscrita al Grup Municipal de
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa.
4. En data 25 de febrer de 2015 va tenir entrada en el Registre General d’aquest
Ajuntament un escrit del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa – Entesa pel qual sol·licitaven el nomenament de la regidora senyora Asunción
Garcia Cotillas com a presidenta de Grup Municipal i de la regidora senyora Aida Llauradó
Álvarez com a portaveu del mateix.
5. Per tot l’anterior, cal procedir a modificar la composició de l’esmentat Grup Municipal.
Fonament jurídics
Atès l’art. 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que
disposa, en el seu paràgraf primer, el següent: “3. A efectos de su actuación corporativa,
los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y
con los derechos y las obligaciones que se establezcan con excepción de aquéllos que no
se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron
elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de
miembros no adscritos”
D’acord amb l’article 25 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de la
constitució dels grups polítics, dels seus integrants i portaveus, el President donarà compte
al Ple.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER. Modificar l’apartat primer punt 1 de la resolució de l’alcalde, de data 17 de juny
de 2011, de la qual es va donar compte al ple de 12 de juliol de 2011, referent a la
composició del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa – Entesa, en el sentit d’excloure al senyor Carles Sagués i Baixeras i incorporar
a la regidora Aïda Llauradó Álvarez com a membre de l’esmentat Grup municipal.
SEGON. Nomenar presidenta del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa – Entesa a la senyora Asunción Garcia Cotillas i Portaveu de
l’esmentat Grup municipal a la senyora Aïda Llauradó Álvarez
Conseqüentment, el Grup Municipal de d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa – Entesa queda format pels següents membres:
Presidenta:
Asunción García Cotillas
Suplent:
Àlex Mañas Ballesté
Portaveu:
Aïda Llauradó Álvarez
Suplent:
Àlex Mañas Ballesté
Membres:
Asunción García Cotillas
Àlex Mañas Ballesté
Aïda Llauradó Álvarez
TERCER. Comunicar la present resolució als interessats i donar-ne compte a la propera
sessió del Ple que es convoqui.”
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 l’art. 82.3 i 126 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es
doni compte al Ple de l'Ajuntament de la resolució de referència.
5 AP-2015/3123 DONAR COMPTE. Resolució de l'alcalde de data 25 de febrer de 2015
referent a la modificació de la data de la sessió plenària ordinària corresponent al
mes de març de 2015.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acord: Donar compte de la resolució de l'alcalde de data 25 de febrer de 2015, en
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relació a la modificació de la data de celebració de la sessió plenària ordinària corresponent
al mes de març de 2015.
Òrgan al que s'adreça: Ple municipal
L'alcalde, en data 25 de febrer de 2015, ha dictat una resolució que transcrita literalment el
següent:
“Vist que mitjançant acord plenari adoptat en sessió de 12 de juliol de 2011, es va acordar
establir que les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament tindrien lloc els darrers dimarts
de cada mes, a les 18 hores.
Vist que la sessió plenària del proper mes de març s’hauria de celebrar el dia 31 de
l’esmentat mes i vist que aquest dia es troba inclòs en el període vacacional de setmana
santa, és pel que s’estima convenient traslladar la data de celebració de l’esmentada sessió
plenària al dia 24 de març d’enguany.
Atès que per acord plenari de 12 de juliol de 2011, es va aprovar la facultat de l’alcalde per
a posposar o avançar la realització del Ple ordinari dins del mateix mes de celebració, quan
el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs en període vacacional.
Vist que aquesta modificació compleix el règim de periodicitat mínima mensual de les
sessions plenàries ordinàries establerta a l’art. 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el senyor
alcalde, a proposta de la Direcció de l’Àmbit de Govern adopti la següent proposta i resolgui
conformement:
PRIMER.- Modificar la data de celebració de la sessió plenària ordinària d’aquest
Ajuntament corresponent al mes de març de 2015, traslladant-la al dia 24 de març, enlloc
del dia 31 de l’esmentat mes.
SEGON.- Donar compte d’aquest acord a l’Ajuntament Ple en la propera sessió.”
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 l’art. 82.3 i 126 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es
doni compte al Ple de l'Ajuntament de la resolució de referència.
6 AP-2015/3124 DICTAMEN. Aprovar l'acord d'adhesió a la "Red de Entidades Locales
por la Transparencia y la Participación Ciudadana."
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovació de l’acord d’Adhesió a la “Red de Entidades Locales por la
Transparencia y la Participación Ciudadana”.
Òrgan que resol: Ajuntament Ple
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa.
Interessat: Federación Española de Municipios y Províncias
Núm. expedient: 40/GEST-3/15
Antecedents
Provisió de la regidora de l’Àmbit de Govern, de data 7 de març de 2015, que transcrita
literalment diu el següent:
“Els canvis normatius en relació a la transparència i la participació ciutadana afecten
directament al mon local i, molt especialment, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern, que entrarà en vigor el 10 de desembre
de 2015 reguladora de les obligacions de publicitat activa i garantia del dret d’accés a la
informació pública.
La Federación Española de Municipios y Provincias, amb la finalitat de promoure polítiques
de transparència, participació i col·laboració ciutadana efectives, va aprovà en la reunió de
la seva Junta de Govern, celebrada el passat 24 de febrer de 2015, la constitució de la
“Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana”.
A fi i efecte d’un millor compliment dels requeriments de l’esmentada Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, es pel que cal que es
procedeixi a realitzar els tràmits procedimentals adients per a l’adhesió de l’Ajuntament de
Badalona a “Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana”.

Fonaments de dret
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De conformitat amb l’article 44 dels Estatuts de la Federación Española de Municipios y
Provincias estableix literalment que “1.- Podrán crearse en el seno de la FEMP Comités,
Redes, Secciones u otros órganos de naturaleza análoga por acuerdo de la Junta de
Gobierno. Estos Comités, Redes o Secciones estarán formados por asociados que se
agrupen en torno a un interés específico. Tendrán autonomía para organizarse
internamente, sometiendo sus normas de funcionamiento y sus acuerdos a la aprobación
de la Junta de Gobierno de la FEMP. 2.- Estos órganos que no tendrán personalidad
jurídica propia, estarán formados por las Entidades Locales asociadas que se agrupen en
torno a un interés específico. Tendrán autonomía para organizarse internamente,
sometiendo sus normas de funcionamiento y sus acuerdos, incluidos los de composición de
sus órganos de gobierno, a la aprobación de la Junta de Gobierno de la FEMP. En
cualquier caso, la presidencia de estos órganos recaerá en el Presidente de una de las
Entidades Locales que los integren, elegido por la Junta de Gobierno de la FEMP.”
Ateses les Normes de Funcionament i Organització de la “Red de Entidades Locales por la
Transparencia y Participación Ciudadana”, especialment, l’art. 2, segons el qual la seva
activitat es regirà pel disposat en els Estatuts de la FEMP, el seu Reglament de Règim
Interior, i per les pròpies Normes de Funcionament i Organització, l’art. 5, regulador dels
seus objectius i, l’art. 8 el qual estableix que són socis titulars totes les entitats locals,
integrades en la FEMP, que manifestin, mitjançant el corresponent acord adoptat pel Ple de
la Corporació, la seva voluntat expressa d’adherir-se a la “Red de Entidades Locales por la
Transparencia y Participación” i de complir els seus fins estatutaris.
Així mateix, de conformitat amb l’art. 14 en relació amb l’art. 47 de les Normes de
Funcionament i Organització de la “Red de Entidades Locales por la Transparencia y
Participación Ciudadana”, la condició de soci titular comporta una obligació econòmica
consistent en el pagament d’unes quotes anuals, derrames i demés aportacions que
s’estableixin. Les esmentades quotes seran aprovades por la Junta de Govern de la
FEMP, a proposta del Consell de Govern de la Red que determinarà les seves quanties en
funció d’una quantitat fixa per habitant i any del territori corresponent a cada soci titular i
hauran de ser ingressades en el primer quatrimestre de l’any. En conseqüència, a fi i efecte
del preceptuat per l’art. 214 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprovà el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el pagament de les
despeses derivades de l’adhesió objecte d’aquest expedient haurà de quedar sotmès a la
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient als pressuposts municipals de
despeses corresponents prèvia fiscalització dels expedients per l’Interventor de Fons
Municipal
Atesa la potestat d’autoorganització reconeguda als municipis per l’art. 4.1a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i l’art 8.1.a) del Text
Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya (TRLMRLC).
Atesos els arts. 22.1 b) LRBRL, i 52.2 b) TRLMRLC i concordants, és competència de
l’Ajuntament Ple l’adopció d’acords relatius a la participació en organitzacions
supramunicipals, resultant d'aplicació la regla general, establerta pels arts. 47.1 LRBRL i
112.1 TRLMRLC, de majoria simple del membres presents a la sessió plenària que adopti
l'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, conforme a
les previsions de l’article 82.2 de la pròpia norma, l’Ajuntament Ple, previ dictamen de la
Comissió d’estudi, informe i consulta de Govern, Hisenda i Recursos Interns adopti la
següent proposta i resolgui de conformitat:
PRIMER. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Badalona d’adherir-se a la “Red de
Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana” de la Federación
Española de Municipios y Provincias, com a soci titular, d’acord amb l’article 8 de les
Normes de Funcionament y Organització de la mateixa i complir la seva finalitat estatutària.
SEGON. El pagament de les despeses derivades d’aquesta adhesió, en concepte de
quotes anuals, derrames o altres aportacions que es puguin fixar resta sotmès a la condició
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d’existència de crèdit adequat i suficient als pressuposts municipals de despeses
corresponents prèvia fiscalització dels expedients per l’Interventor de Fons Municipal.
TERCER. Comunicar aquesta resolució a la Federación Española de Municipios y
Provincias als efectes procedents.
.../...
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent, conforme a les previsions del decret de delegació efectuada per
l’alcalde mitjançant resolució de data 5 de juliol de 2011, i als efectes de l’article 123 del
Reial decret legislatiu 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), proposo a l’Alcaldia la
inclusió d’aquest acord a l’ordre del dia de l’Ajuntament Ple, per tal que resolgui de
conformitat.
.../...
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.
SENYOR ALCALDE: Jo aquí, anem a veure, hi ha un veí, un senyor que es diu Maximiliano
Luengo Rios que ha demanat la paraula, no per un tema si no per tres i després ens ha
telefonat comunicant que no volia prendre la paraula, a mi se m’ha fet arribar per escrit per
part del funcionari de l’Ajuntament que ha rebut aquesta trucada i ara resulta que el senyor
Maximiliano sí que vol prendre la paraula. Aleshores anem a veure una cosa, primera
qüestió, aquí les paraules es poden demanar per un tema, no es poden venir a demanar,
no, no era de tres temes, de transparència, de l’IMPO i una altra. Aleshores aquí les
paraules es poden demanar per un tema, no per parlar de tot allò que a un li sembli i
segona qüestió, aquest és un Ajuntament on es segueixen uns procediments i uns
formulismes que evidentment possibiliten la participació dels ciutadans, però intenten com a
mínim, ho intentem, ser una administració mínimament seriosa i el que a mi no em sembla
seriós, és que un veí demani la paraula, després telefoni perquè no la vol i després diu que
sí. Aleshores, jo dic, ho dic perquè clar, a les tres de la tarda una treballadora de
Participació Ciutadana em diu, el Departament de Participació Ciutadana durant el matí
d’avui s’ha posat en contacte telefònicament amb el senyor Maximiliano Luengo,
representant del col·lectiu Familia, Vivienda y Empleo per comunicar-li que la Junta de
Portaveus ha decidit donar-li la paraula al Ple, únicament pel tema de transparència. El
senyor Maximiliano Luengo ha comunicat la seva voluntat de retirar la paraula i de no
assistir al Ple d’avui, cordialment i aquí ho tinc firmat. Com que, aleshores, ja estem a final
de legislatura i tampoc no és qüestió d’embolicar la troca, sí que demanar una mica de
seriositat per part de tothom i que bé, li donaré la paraula cinc minuts perquè ens parli de la
transparència, però sí que demanar una mica de formalitat des d’un punt de vista
administratiu i institucional per part de tothom.
SENYORA LLAURADÓ: Tinc un dubte, hi ha alguna paraula que quedi fora.
SENYOR ALCALDE: Hi havia aquesta, però com que ara el senyor diu que vol parlar,
doncs tampoc no vull entrar en un conflicte i per tant té cinc minuts.
AP-2015/3154 Senyor Maximiano Luengo Rios, en rep. del Colectivo Familia, Vivienda
y Empleo. Assumpte: Transparència i participació a l'IMPO.
SENYOR MAXIMILIANO LUENGO: Gràcies senyor alcalde. Senyor alcalde, senyores i
senyors regidors del govern municipal i grups de l’oposició. En primer lloc els saludo i els
dono les gràcies per aquesta intervenció. Ja saben que properament comença la Setmana
Santa i per tant, els prego que atenguin les paraules de l’Evangeli en referència a la
corrupció. Bé, començaré pel punt 17 i trigaré cinc minuts, el que tinc establert, vaja.
SENYOR ALCALDE: Perdoni, una cosa, li dic amb tot el respecte, vostè no pot venir aquí
ha parlar del què li sembli a vostè i començar ha parlar dels temes. Vostè ha demanat...
SENYOR MAXIMILIANO LUENGO: No, no he insultat ningú.
SENYOR ALCALDE: Com que diu que començarà pel punt 17.
SENYOR MAXIMILIANO LUENGO: Començaré pel punt 17.
SENYOR ALCALDE: No, s’ha de cenyir o al punt 6 o al punt...
SENYOR MAXIMILIANO LUENGO: Transparència.
SENYOR ALCALDE: Doncs vinga, parli’ns de la transparència.
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SENYOR MAXIMILIANO LUENGO: És que el meu punt ho toca tot, és un resum en poques
paraules, que és patrimoni municipal del sòl i habitatge. Amb quins recursos econòmics
compta aquest Ajuntament per comprar sòl i habitatge, això és una pregunta. Quin
organisme gestionarà aquest patrimoni? serà una empresa privada, o sigui una empresa
pública, o potser un organisme dirigit per algun càrrec de confiança política, no ho sé, això
és el que li dic aquí. En relació a aquest ciutadà i família, l’agència d’habitatge li reclama un
deute bastant impressionant, per cert i a més no és veritat aquest deute, a sobre no és
veritat i pel que em volen demandar. El que li demanava a aquest alcalde, ja que
evidentment no compto amb recursos econòmics, em varen assignar un lletrat d’ofici que
no m’aniria malament, però bé, estic resumint per no allargar-me. Pel que fa al punt 10 de
l’IMPO i ocupació local, a l’ultima convocatòria varen sortir 200 llocs de treball a temps
parcial, amb sis mesos de contracte i es varen presentar més de dues mil persones, bé,
què ara aquest govern municipal en relació als salaris dignes i a les ocupacions, perquè
amb 200 llocs, la veritat és que ni per començar. Pel que fa a la Red de Entidades Locales
i no m’allargaré jo li he donat un full que ara la llegiré públicament, en referència al meu
col·lectiu. El col·lectiu Família, Vivienda y Empleo s’ha creat per participar en els Plens
d’aquest Ajuntament de Badalona i no té recursos econòmics, no és d’esquerres, no és de
dretes, pel que fa als seus ideals polítics i no representa cap confessió religiosa, el seu
esperit és el dels drets humans i de la dignitat de la persona, és sense ànim de lucre i la
seva finalitat és exposar les carències que tenen les famílies de Badalona, en relació a la
falta d’ocupació i habitatge. El seu president fundador és qui els està parlant i qui desitgi
participar en aquesta organització, bé, em pot demanar el full el tinc aquí, tinc una adreça
electrònica i la donaré gustosament. Resumint, no solament un tema personal, no, és que
jo visc en un bloc amb moltes deficiències i amb famílies que no tenen per viure al dia,
aleshores, la veritat senyor alcalde, que vostè vagi a fer habitatge públic, no sé amb quins
recursos, però és que a part hi ha una ciutadana que es va quedar sense habitatge i vostè
personalment li va assignar un habitatge. És a dir, dubto molt de la seva proposta i
perdoni’m, aleshores crec que si em demana seriositat, jo no he parlat amb ningú per
telèfon i no m’he negat a participar, la prova és que estic aquí parlant. Senyor alcalde, jo li
he demanat una entrevista privada, de fet li torno a demanar perquè estic parlant d’un tema
privat i crec que és bastant greu, com perquè un alcalde m’atengui, crec, segons la meva
opinió i ho lamento. Si volem que digui alguna cosa més, ho diré, però bé, jo vull molestar,
sé que hi ha moltes paraules i m’asseuré a escoltar.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies senyor Maximiliano pot asseure’s, jo li donaré una
reunió, pensi que cada dia tinc una mitjana, ja li dic, unes 50 o 60 trucades de veïns que
volem veure’m, cosa que és “harto imposible” com es diu pel sud, però jo ho comunicaré al
meu equip i muntarem una trobada i jo li puc aclarir els dubtes que vostè ha plantejat,
d’acord? moltes gràcies. Seguim avançant.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per majoria absoluta.
Vots a favor: 23, dels grups municipals del Partit Popular, Socialista, i Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
Vots en contra: 4, del grup municipal de Convergència i Unió.
7 AP-2015/3125 DICTAMEN. Modificar la composició de la Comissió de Nomenclàtor
en el sentit de substituir un dels seus membres.
Identificació de l’expedient:
Assumpte: Modificar la composició de la Comissió de Nomenclàtor, en el sentit de substituir
a un dels seus membres.
Tipus de resolució: Dictamen
Òrgan que resol: Ple
Antecedents i fonamentació jurídica
1. L’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària de 31 de gener de 1996, va constituir la
Comissió de Nomenclàtor Municipal, com a òrgan complementari de l’Ajuntament, i en va
determinar les seves funcions i la seva composició.
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2. Amb motiu de la constitució de la nova corporació municipal, per acord de ple de 24 de
setembre de 2012, es va procedir a la renovació de la representació d’aquesta Corporació
en la referida Comissió.
3. Posteriorment, per acord de Ple adoptat en sessió de 25 de febrer de 2014, es va
procedir a la modificació de la seva composició, la qual va quedar configurada de la
següent forma:
President:
L’alcalde o regidor en qui delegui
Vocals:
Maria Jesús Hervàs Mínguez, regidora
Ferran Falcó i Isern, regidor
Jordi Serra Isern, regidor;
Carles Sagués Baixeras
Assessors:
Joan Villarroya i Font
Margarida Abras Pou
Secretari: El de la Corporació o lletrat en qui delegui
4. En data 25 de febrer de 2015 el Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa va presentar una petició en el sentit de designar a la regidora
senyora Aïda Llauradó Álvarez, com a vocal de la Comissió de Nomenclàtor, en substitució
del senyor Carles Sagués Baixeras.
5. Atesa la potestat d’autoorganització que ostenten els municipis, segons l’article 4.1.a) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
6. Vista la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals.
7. Per a l’adopció d'aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple dels
membres presents en el moment de la votació de conformitat amb el que preveu l’article
47.1 de la LRBRL.
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 l’alcalde
proposi al Ple de l’Ajuntament, previ dictamen de la Comissió informativa de l’Àmbit de
Govern, Economia i Hisenda, l’adopció de la següent proposta
PRIMER.- Modificar l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en data 25 de febrer de 2014 en el
sentit de cessar com a membre vocal de la Comissió de Nomenclàtor al senyor Carles
Sagués Baixeras.
SEGON.- Nomenar com a nou membre vocal de la Comissió de Nomenclàtor a la regidora
senyora Aïda Llauradó Álvarez en representació del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
TERCER.- Aprovar la següent composició de la Comissió de Nomenclàtor:
President:
L’alcalde o regidor en qui delegui
Vocals:
Maria Jesús Hervàs Mínguez, regidora
Ferran Falcó i Isern, regidor
Jordi Serra Isern, regidor
Aïda Llauraó Álvarez, regidora
Assessors:
Joan Villarroya i Font
Margarida Abras Pou
Secretari:
El de la corporació o lletrat en qui es delegui
QUART.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Plànol de la Ciutat.
CINQUÈ.- Realitzar les publicacions oficials que procedeixin per a la plena efectivitat
d’aquest acord.
(.../...)
Vista la precedent proposta d’acord i als efectes de l’article 123 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, proposo a l’Ajuntament en Ple
que resolgui de conformitat, si escau.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 27.
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8 AP-2015/3126 DICTAMEN. Designar com a representant de l'Ajuntament de
Badalona en el plenari del Consorci Badalona Sud a la regidora senyora Aïda
Llauradó Álvarez.
Identificació de l’expedient
Assumpte: Modificar la composició del plenari del Consorci Badalona Sud
Òrgan que resol: Ajuntament Ple
Interessats: Senyor Carles Sagués Baixeras; senyora Aïda Llauradó Álvarez; Gerent
Consorci Badalona Sud; Secretari Consorci Badalona Sud.
Antecedents
1. Acord de ple de data 26 de juliol de 2011 en el qual es designaven els representants de
l’Ajuntament de Badalona com a membres del plenari al Consorci Badalona Sud, acord que
va ser modificat posteriorment en sessió plenària de 18 de desembre de 2012.
2. Resolució de l’alcalde de data 8 de novembre de 2013, donada compte al ple en data 19
de novembre de 2013, per la qual es modificava la composició del Plenari del Consorci
Badalona Sud pel que fa als membres nomenats per part de l’Ajuntament de Badalona,
restant format actualment pels següents membres:
1. Xavier Garcia Albiol
2. Miguel Jurado Tejada
3. Sonia Egea Pérez
4. Juan Fernández Benítez
5. Daniel Gracia Alvarez
6. Josep Pera Colomé
7. Concepció Botey i Teruel
8. Carles Sagués Baixeras
3. Escrit de data 25 de febrer de 2015 presentat en el Registre General d’aquest
Ajuntament pel grup municipal d’ICV-EUiA, mitjançant el qual es sol·licita la substitució del
senyor Carles Sagués Baixeras per la regidora senyora Aïda Llauradó Álvarez com a
representant de l’Ajuntament de Badalona al plenari del Consorci Badalona Sud.
4. Atesa la potestat d’autoorganització que ostenten els municipis, segons l’article 4.1.a) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
5. Vista la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals.
6. Per a l’adopció d'aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple dels
membres presents en el moment de la votació de conformitat amb el que preveu l’article
47.1 de la LRBRL.
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 l’alcalde
proposi al Ple de l’Ajuntament, previ dictamen de la Comissió informativa de l’Àmbit de
Govern, Economia i Hisenda, l’adopció de la següent proposta
PRIMER.- Cessar el senyor Carles Sagués Baixeras, com a representant de l’Ajuntament
de Badalona en el Plenari del Consorci Badalona Sud.
SEGON.- Designar a la regidora senyora Aïda Llauradó Álvarez com a representant de
l’Ajuntament de Badalona en el Plenari del Consorci Badalona Sud.
Conseqüentment, la composició d’aquest òrgan col·legiat pel que fa als membres de
l’Ajuntament de Badalona, serà la següent:
1. Xavier Garcia Albiol
2. Miguel Jurado Tejada
3. Sonia Egea Pérez
4. Juan Fernández Benítez
5. Daniel Gracia Alvarez
6. Josep Pera Colomé
7. Concepción Botey i Teruel
8. Aïda Llauradó Álvarez
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TERCER.- Comunicar el present acord als interessats i
procedimentals que en dret procedeixin en ordre al bon
acords.
(.../...)
RESOLUCIÓ
Vista la precedent proposta d’acord i als efectes de
d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals,
que resolgui de conformitat, si escau.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 27.

donar compliment als tràmits
fi i execució dels precedents

l’article 123 del Reglament
proposo a l’Ajuntament en Ple

9 AP-2015/3127 DICTAMEN. Modificació puntual de la relació de llocs de treball pel
que fa a la modificació de l'element del sistema de provisió del lloc de treball de
Secretari General.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Proposta de modificació puntual de la relació de llocs de treball pel que
fa a la modificació de l’element del sistema de provisió del lloc de Secretaria General
Òrgan que resol: Ple municipal
Interessat: Interès General; Servei d’Organització i Recursos Humans; Secretaria General.
Núm. expedient: 167/MRLLT-2/15
Fets
Resolució de 20 d’octubre de 2011 del Tinent d’alcalde i regidor de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns, on s’acorda incoar expedient administratiu per tal que es duguin a terme
els tràmits reglamentaris per la modificació de la relació de llocs de treball de Secretari
General de l’Ajuntament de Badalona, reservat a personal funcionari amb habilitació de
caràcter estatal, d’acord amb la disposició addicional sisena del Decret 195/2008, de 7
d’octubre.
Acord de Ple de data 29/11/2011, que aprova la modificació del sistema de provisió el lloc
de treball de Secretaria General l’Ajuntament de Badalona, reservat a personal funcionari
amb habilitació de caràcter estatal, a concurs de mèrits.
Acord de Ple de data 27/06/2006, que aprova la modificació de la Relació de Llocs de
treball, consta que el sistema de provisió dels llocs de treball d’Interventor i Tresorer
municipal, és el de lliure designació, malgrat que per error material de fet, en la RLT
publicada al DOGC núm. 6723 en data 08/10/2014 consta que el sistema de provisió és el
concurs.
Instrucció de la gerent de Govern i RH, per tal d’incoar expedient administratiu per tal que
es duguin a terme els tràmits reglamentaris per l’aprovació de la modificació de la relació de
llocs de treball de l’Ajuntament de Badalona en el sentit de determinar que el sistema de
provisió del lloc de treball de Secretaria general és el de lliure designació d’acord amb
l’article 92 bis.6., de la Llei 7/1985, de 2’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Acta de la Comissió Mixta celebrada el 24/02/2015 i Comissió de Valoració Tècnica de
24/02/2015.
Vist l’informe tècnic de la Unitat de Selecció i Gestió de RH amb el vistiplau de la cap del
departament de Recursos Humans, en el que es constata que la modificació d’aquest
element no afecta a la valoració, ni a la classificació, ni a cap altra element de l’esmentat
lloc de treball, i que es tracta d’una modificació que no comporta cap conseqüència
econòmica.
Fonaments de dret
1. Article 92 bis, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
on s’estableix que “...Excepcionalmente, los puestos de trabajo reservados a funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional podrán cubrirse por el sistema
de libre designación, en los municipios incluidos en el ámbito subjetivo definido en los
artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
2. L’article 111 del RDL 2/2004, de 5 de març diu “Con el alcance y condiciones
establecidas en este capítulo, se cede en la proporción establecida en el artículo 112 el
rendimiento obtenido por el Estado en los impuestos relacionados en aquel, en favor de los
municipios en los que concurra alguna de las siguientes condiciones: ... b) Que tengan
población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes. A estos efectos, se considerará
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la población resultante de la actualización del Padrón municipal de habitantes vigente a la
entrada en vigor del modelo regulado en la presente sección.”
3. Article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el que
disposa que les administracions públiques estructuraran la seva organització mitjançant la
relació de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars.
4. Articles 29 i ss del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa
en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria
de funció pública, pel que fa a la confecció, contingut de la relació de la relació de llocs de
treball, valoració i classificació de llocs de treball, la formalització, competències, per a
l’aprovació i consegüent modificació de la relació de llocs de treball.
5. Article 29.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals, pel que fa a la confecció, contingut, valoració i
classificació, formalització i competències per a l’aprovació i consegüent modificació de la
relació de llocs de treball.
6. L’article 13 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats
aspectes de règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les
administracions públiques.
7. La relació de llocs de treball vigent estableix, pel que fa al lloc de treball de Secretari
General, la seva provisió mitjançant procediment de concurs de mèrits. Tenint en compte
que els sistema de provisió dels llocs de treball de tresoreria municipal i intervenció
municipal consta el de lliure designació i que el lloc de treball de secretaria municipal es
troba vacant, es vol adaptar la seva forma de provisió d’acord amb les disposicions
normatives vigents i que estableix la lliure designació com a sistema excepcional de
provisió per al llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter
estatal.
8. La modificació del sistema de provisió del lloc de treball de Secretari General no suposa
en cap cas increment pressupostari, ja que només es pretén adaptar el sistema de provisió
del lloc de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, d’acord amb la normativa
vigent.
9. Conforme allò que preveu l’article 22.2 lletra i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de
règim local, en concordança amb l’article 52.2 lletra j) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
l’òrgan competent per resoldre aquest expedient es l’Ajuntament Ple
10. 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 es
proposa al tinent d’alcalde i regidor de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Interns per tal que
proposi, previ informe de la Comissió Informativa, a l'Ajuntament Ple l’adopció dels següent
resolució,
PRIMER.- Modificar la relació de llocs de treball vigent d’acord amb l’establert de forma
excepcional en l’article 92 bis, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal
funcionari amb habilitació de caràcter estatal, pel que fa a l’element sistema de provisió del
lloc de treball:
LLOC DE TREBALL

SISTEMA DE PROVISIÓ

Secretari/a General

Lliure designació

SEGON.- Demanar a la Direcció General d’Administració Local a fi i efecte que acompleixi
la reclassificació del sistema de provisió del lloc de treball de Secretari General de
l’Ajuntament de Badalona, reservat a personal funcionari amb habilitació de caràcter
estatal, d’acord amb la Article 92 bis, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local
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TERCER.- Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre al
bon fi i execució del precedent acord, esmenant la Relació de Llocs de Treball publicada al
DOGC en data 08/10/2014, l’error material de fet pel que fa al sistema de provisió dels llocs
de treball d’Interventor i Tresorer Municipal.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 27.
10 AP-2015/3128 DICTAMEN. Aprovació encàrrec de gestió a l'IMPO de la realització
de les actuacions corresponents a la línia de suport a l'ocupació local, en el marc del
Programa complementari de foment de l'ocupació local de la Diputació de Barcelona.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Proposta d’ aprovació de l’ encàrrec de gestió a l’organisme autònom
Institut Municipal de Promoció de l’ Ocupació (IMPO) de la realització de les actuacions
corresponents a la “línia de suport a l’ocupació local”, per import total de 1.038.113,10
euros (anualitats 2014 i 2015) objecte de l’ajut atorgat per resolució de la Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona, de 18 de desembre de 2014.
Òrgan que resol: L’ Ajuntament Ple
Caràcter: Exhaureix la via administrativa
Núm. Expedient: 2/EGT-1/15
Antecedents
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 31 de maig de 2012, va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu protocol general, publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona núm. 022012013256, de 8 de juny de 2012.
El Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” és l’instrument preferent per a l’exercici de les
funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona i el seu Protocol
general té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de les
actuacions i dels recursos que es comprenguin en el Pla de referència.
L’esmentat Protocol general configura els Programes complementaris com un dels
instruments que, juntament amb les Meses de Concertació i els Catàlegs de concertació,
preveuen i orienten el funcionament del sistema de concertació i l’accés als àmbits de
concertació definits a la clàusula 7a del Protocol general.
2. L’ Ajuntament Ple, en sessió de data 24 de juliol de 2012, va aprovar l’adhesió d’aquesta
corporació al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general, abans
esmentats, d’acord amb la clàusula setzena d’aquest Protocol.
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 18 de desembre de
2014 (BOP del 2 de gener de 2015), va aprovar, entre d’altres, el “Programa complementari
de foment de l’ ocupació local” en el marc del Pla a què s’ha fet abans referència, el seu
règim de concertació així com també la resolució de concessió dels ajuts corresponents
(fons de prestació) a la línia de suport a l’ ocupació local.
4. L’article 1 del règim de concertació aplicable a l’ esmentat Programa complementari
estableix que té per objecte la generació d’ ocupació i, en particular, el foment de l’
ocupabilitat de les persones en edat activa que es troben aturades o desocupades.
5. L’ article 3 del règim de concertació estableix, amb els mateixos termes, que la finalitat d’
una de les línies d’ aquest Programa (línia de suport a l’ ocupació) és contribuir a la
contractació o el nomenament de persones aturades, prèviament inscrites al Servei d’
Ocupació de Catalunya, podent estar-ho també a un Servei Local d’ Ocupació i comptar, si
s’ escau, amb informe favorable dels Serveis Socials. Aquestes contractacions s’ hauran d’
efectuar en el marc de plans locals d’ocupació.
6. L’ article 5 del règim de concertació estableix que l’ execució de les actuacions en el
marc de cada línia de suport es durà a terme pel propi ens destinatari, qui podrà, al seu
torn, encarregar-ne l’ execució a altres ens instrumentals o dependents que integrin el seu
sector públic.
7. L’ article 11 del règim de concertació especifica que els ajuts atorgats als ens locals
destinataris en el marc d’ aquest Programa complementari es corresponen amb una
quantiat total i única que es concedeix en concepte de fons de prestació.
8. Vist que l’ import total de l’ajut corresponent a l’Ajuntament de Badalona dintre de la línia
de suport a l’ ocupació local és de 1.038.113,10 euros, desglossat en dues anualitats:
922.767,20 euros per a l’any 2014 i 115.345,90 euros per a l’any 2015.
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9. Per a l’efectivitat dels ajuts concedits en el marc d’ aquest Programa complementari és
necessari que els ens destinataris manifestin expressament l’acceptació de l’ajut atorgat en
el marc de cada línia de suport, com a màxim fins el 27 de febrer de 2015.
10. El gerent de l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO) en data 20 de gener
de 2015 va emetre un escrit en què sol·licitava que l’Ajuntament de Badalona accepti l’ajut
concedit per la Diputació de Barcelona dintre de la línia de suport a l’ ocupació local, en el
marc del Programa complementari de foment de l’ ocupació total, i que n’encarregui la seva
gestió a aquest organisme autònom, ja que entre les seves finalitats, recollides als seus
estatuts (veure article cinquè), consta la d’ “Exercir les competències que la legislació vigent
atribueix al municipi en matèria de promoció del treball, formació ocupacional i inserció
professional al mercat laboral”, entre d’altres. Aquest escrit s’ acompanyava d’ un annex on
constaven les actuacions que aquest organisme autònom ha de realitzar amb l’ import total
subvencionat.
11. Per Resolució de l’ Alcalde de data 27 de febrer de 2015, a ratificar en la propera sessió
pública que es convoqui de la Junta de Govern Local, resolució que en la seva part
dispositiva recull els acords adoptats que es transcriuen literalment a continuació:
“PRIMER.- Acceptar l’ajut concedit per resolució de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, de 18 de desembre de 2014, per import total de 1.730.188,50 euros
corresponent al “Programa complementari de foment de l’ocupació local”, en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, desglossat en les línies següents:
- Línia de suport a l’ocupació local (2014)
- 922.767,20 €
- Línia de suport a l’ocupació local (2015)
- 115.345,90 €
Total línia
- 1.038.113,10 €
- Línia de suport a la reactivació econòmica local (2015)
- 692.075,40 €
Total ajut
- 1.730.188,50 €
SEGON.- Incoar l’expedient corresponent a fi de formalitzar l’encàrrec de gestió a l’Institut
Municipal d’Ocupació (IMPO) de les actuacions corresponents a la “línia de suport a
l’ocupació local”, per import total de 1.038.113,10 euros (anualitats 2014 i 2015) objecte de
l’ajut atorgat per resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 18 de
desembre de 2014, esmentat en l’acord primer.”
12. De conformitat amb l’ acord segon abans transcrit, la cap del Servei de Contractació de
l’Àmbit d’ Economia i Hisenda ha dictat una resolució d’ incoació de l’expedient
administratiu corresponent per tal de tramitar l’ encàrrec de gestió de les actuacions
relatives a la línia de suport a l’ ocupació local, que han estat subvencionades per la
Diputació de Barcelona, a l’organisme autònom Institut Municipal de Promoció a l’ Ocupació
(en endavant, IMPO).
13. Condicionar l’encàrrec de gestió objecte de l’acord precedent a l’aprovació de la
modificació pressupostària que s’està tramitant en paral·lel a aquest expedient amb el
número 020700-MC2015/000006 i que s’ha impulsat amb caràcter previ a la seva
fiscalització per tal d’incorporar al pressupost municipal del 2015, la subvenció per a la
realització de les actuacions subvencionades per la Diputació de Barcelona, en concret, la
línia de suport a l’ ocupació local dins del “Programa complementari de foment de
l’ocupació local, en concret l’import corresponent a l’encàrrec de gestió, això és,
1.038.113,10 € (per a l’anualitat 2014 922.767,20 € i per a l’anualitat 2015 l’import de
115.345,90 €).
14. De conformitat amb el que preveu l’ article 214 i següents del RDLEG 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest
expedient de contractació es va sotmetre per a la seva fiscalització prèvia a l’ Intervenció
Municipal, havent estat informat per l’ interventor general en data 11 de març de 2015.
Fonaments de dret
1. La normativa específica reguladora del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” està
constituïda pel Protocol General, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de
31 de maig de 2012, que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia
d’implementació de les actuacions i dels recursos compresos en el Pla, els Règims de
concertació i les Instruccions de desplegament.
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2. L’Ajuntament de Badalona, en sessió de data 24 de juliol de 2012, va aprovar l’adhesió
d’aquest Ajuntament al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el seu Protocol general,
d’acord amb la clàusula setzena d’aquest Protocol.
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 18 de desembre de
2014 (BOP del 2 de gener de 2015), va aprovar, entre d’altres, el “Programa complementari
de foment de l’ ocupació local” en el marc del Pla a què s’ha fet abans referència, el seu
règim de concertació així com també la resolució de concessió dels ajuts corresponents
(fons de prestació) a la línia de suport a l’ ocupació local.
4. Per Resolució de l’ Alcalde de data 27 de febrer de 2015, a ratificar en la propera sessió
pública que es convoqui de la Junta de Govern Local, es va acceptar l’ajut concedit per
resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 18 de desembre de 2014,
per import total de 1.730.188,50 euros corresponent al “Programa complementari de foment
de l’ocupació local”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, desglossat
en les línies següents:
- Línia de suport a l’ocupació local (2014)
- 922.767,20 €
- Línia de suport a l’ocupació local (2015)
- 115.345,90 €
Total línia
- 1.038.113,10 €
- Línia de suport a la reactivació econòmica local (2015)
- 692.075,40 €
Total ajut
- 1.730.188,50 €
5. L’article 5 del règim de concertació esmentat preveu que l’execució de les actuacions es
durà a terme pel propi ens destinatari qui podrà encarregar-ne l’execució a altres ens
instrumentals o dependents que integrin el seu sector públic.
6. A més de la normativa específica esmentada, el règim jurídic del “Programa
complementari de foment de l’ocupació local”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”, es troba constituït per les disposicions següents:
a) Els articles 84.2 i) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i 71.1.g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableixen
com a competència pròpia dels municipis la realització d’activitats complementàries en
l’àmbit de l’ocupació i de la lluita contra l’atur.
b) Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament de
desenvolupament, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona,
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 (BOPB núm. 13, de
15.01.09).
c) Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.
7. L’ Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació és un organisme autònom que, a
l’empara dels articles 199 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (Decret 179/1995, de 13 de juny) i els seus estatuts, es configura com una forma de
gestió directa d’un servei públic local que té per objecte, entre d’altres, exercir les
competències que la legislació vigent atribueix al municipi en matèria de promoció del
treball, formació ocupacional i inserció professional al mercat laboral, mitjançant l’execució
dels programes que li siguin assignats des de l’ Ajuntament, i qualsevol altra que se li
encarregui, tot plegat d’acord amb l’article cinquè dels seus Estatuts.
8. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJPAC), en el seu article 15, regula l’encàrrec de
gestió, indicant que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la
competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic, pot ser encarregada
a altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra Administració, per raons d’eficàcia i
quan no es disposi de mitjans tècnics idonis per executar-ho, com és el present supòsit.
En aquest àmbit d’actuacions, l’encàrrec de gestió no suposa cessió de titularitat de la
competència ni dels elements substantius del seu exercici, mantenint-se la responsabilitat
de l’òrgan o entitat que encarrega de dictar els actes o resolucions de caràcter jurídic que li
donin suport o que integrin la concreta activitat material objecte de l’encàrrec.
9. L’encàrrec de gestió entre òrgans administratius o ens de dret públic pertanyents a la
mateixa administració, com el present cas, ha de formalitzar-se en els termes que estableixi
la seva normativa pròpia i, en el seu defecte, per acord exprés dels òrgans o ens que
intervinguin. En tot cas, l’instrument de formalització i la seva resolució haurà de ser
publicat per a la seva eficàcia en el butlletí oficial corresponent.
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En aquest sentit, i atenent al que disposa l’apartat 3, darrer paràgraf, d’aquest article 15,
cada Administració regularà els requisits necessaris per a la validesa dels acords a adoptar
que inclouran, com a mínim, l’expressa menció a l’activitat que s’ha de satisfer, el termini de
vigència i la naturalesa i abast de l’encàrrec. En aquest cas concret, els requisits seran els
següents:
a) Les actuacions objecte d’ aquest encàrrec, corresponents a la línia de suport a l’
ocupació local que dins del Programa complementari de foment de l’ ocupació local, han
estat subvencionades per la Diputació de Barcelona segons resolució de la Junta de
Govern Local de dita entitat de data 18 de desembre de 2014 es regiran per l’establert al
règim de concertació a què s’ha fet referència en els fonaments anteriors així com al règim
jurídic específic establert en el fonament sisè.
Les actuacions consistiran, d’ acord amb l’ annex de l’ informe tècnic emès en data 20 de
gener de 2015 pel gerent (R. Delegació 30/08/2011) de l’ IMPO, en la contractació per 6
mesos de persones desocupades en el decurs de la vigència de l’ any 2015 (un màxim de
122 contractacions en funció de les ocupacions sol·licitades per part dels diferents serveis i
entitats municipals) mitjançant plans d’ ocupació amb jornada a temps complert i d’ interès
social, i amb la finalitat de recolzar les accions municipals destinades a incrementar l’
ocupació efectiva considerant prioritaris els col·lectius amb especials dificultats i la
contractació de personal per 8 mesos (tres tècnics/es de grau mig i dos/dues auxiliars
administratius/es
jornada a temps complert i d’ interès social) pel foment de l’
autoocupació, tant entre els participants dels plans com a nivell més general, amb els
objectius i actuacions concretes a què es refereix l’ esmentat annex de l’ informe tècnic a
què s’ha fet referència.
b) L’encàrrec de gestió haurà de ser acceptat expressament per l’ IMPO. En els acords
d’acceptació, aquest organisme autònom haurà d’indicar els tècnics amb titulació adequada
de la seva plantilla que supervisaran i conformaran les actuacions objecte d’aquest
encàrrec.
c) La vigència de l’encàrrec, comptada de la seva acceptació per part de l’ IMPO,
comprendrà la total execució de les actuacions que han estat subvencionades per la
Diputació de Barcelona fins l’ import de 1.038.113,10 euros.
d) En qualsevol cas, les funcions de vigilància, direcció i control del compliment de la gestió
encarregada correspondran a l’ Ajuntament com a ens local que les té atribuïdes, d’acord
amb les previsions de l’article 85 bis.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del regim local (LRBRL), d’acord amb la redacció aprovada per la Llei 57/2003, de 16
de desembre, de mesures per la modernització del govern local.
e) Les actuacions, serveis o altres negocis jurídics que l’ IMPO hagi de contractar amb
tercers a resultes de les actuacions encarregades, s’hauran de subjectar al Text Refós de la
Llei de contractes del sector públic i normativa concordant, així com a la legislació laboral i
social que resulti d’aplicació.
f) L’ import màxim de les actuacions objecte d’ aquest encàrrec de gestió és de
1.038.113,10 euros d’ acord amb l’ exposat en l’ apartat c) precedent.
La participació financera de l’IMPO en aquesta actuació no serà dinerària i es farà amb el
personal de l’estructura pròpia de l’IMPO.
g) Aquest encàrrec de gestió obliga l’ IMPO al compliment de les condicions específiques
establertes per a l’encàrrec en qüestió així com al seu règim de justificació.
10.Conforme el que preveu l’article 4.1.n del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP),
s’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, els negocis jurídics en virtut dels quals
s’encarregui a una entitat que tingui atribuïda la condició de mitjà propi i mitjà tècnic la
realització d’una determinada prestació, sens perjudici que els siguin aplicables els seus
principis informadors per resoldre els dubtes o llacunes que puguin sorgir (article 3.2). No
obstant això, resultarà íntegrament d’aplicació als serveis i demés negocis jurídics que l’
IMPO hagi de contractar amb tercers de resultes de la realització de les actuacions que se li
encarreguen.
11.Atenent el contingut econòmic de l’ encàrrec de gestió que es proposa, aquest expedient
s’ha de sotmetre al preceptiu informe previ de l’ interventor municipal conforme les
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previsions de l’article 214 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL) aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
12.La competència per establir els sistemes de gestió dels serveis locals, així com les
potestats de direcció i gestió dels mateixos, correspon a l’ Ajuntament Ple, segons disposen
els articles 22.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL), 52.2 g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 189.2 i 211.3 del ROAS. No obstant
això, l’aprovació dels actes o resolucions de caràcter jurídic i d’execució material de la
concreta activitat material objecte de l’encàrrec (llevat que es refereixin a facultats
enumerades a l’article 22.4 de la Llei 7/1985 com a no delegables) es poden delegar en
l’alcalde o la Junta de Govern Local sempre i quan així s’indiqui expressament.
13. La proposta haurà de ser informada per la Comissió d’Estudi, Informe o Consulta
corresponent, d' acord amb el que disposen els articles 82.2 i 123 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROFRJEL).
D’ incloure’s la proposta en l’ ordre del dia del Ple sense haver estat dictaminada
previament per la Comissió Informativa, d’ aprovar-se l’ acord se n’ haurà de donar compte
posteriorment en la propera sessió de la Comissió Informativa (article 126.2 ROFRJEL).
De sotmetre’s la proposta de resolució directament a l’ Ajuntament Ple sense el dictamen
previ de la comissió informativa, atesa la urgència de l’actuació, aquesta haurà de ser
apreciada per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de
conformitat amb l’article 83 del ROFRJEL en relació amb l’ article 47.2 de la LRBRL i, per al
cas que s’ aprovi, se n’haurà de donar compte igualment a la propera sessió de la Comissió
Informativa.
14. Per a l’ adopció d'aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple dels
membres presents en el moment de la votació de conformitat amb el que preveu l’article
47.1 de la LRBRL.
15.D’ acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor de l’ Ambit d’ Economia i Hisenda per tal que proposi, previ informe
de la Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, a l' Ajuntament Ple
l’adopció dels següents ACORDS
PRIMER.- APROVAR l’encàrrec de gestió a l’organisme autònom Institut Municipal de
Promoció de l’Ocupació (en endavant, IMPO) de la realització de les actuacions
corresponents a la “línia de suport a l’ocupació local”, per import total de 1.038.113,10
euros (anualitats 2014 i 2015) objecte de l’ajut atorgat per resolució de la Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona, de 18 de desembre de 2014, en el marc del Pla de Xarxa de
Governs Locals 2012-2015, acceptada la subvenció mitjançant Resolució de l’alcalde de
data 27 de febrer a ratificar per la Junta de Govern Local d’ aquesta corporació, fins l’
import de 1.038.113,10 euros. Les dues línies son:
- Línia de suport a l’ocupació local (2014)
- 922.767,20 €
- Línia de suport a l’ocupació local (2015)
- 115.345,90 €
Total línia
- 1.038.113,10 €
Les actuacions en què es materialitza aquest encàrrec de gestió i els objectius a assolir,
entre d’ altres, consten en l’annex que s’ acompanya a l’ informe tècnic de data 20 de gener
de 2015 emès pel gerent (Resol. delegació 30/08/11) de l’ IMPO, entre les quals es troba…”
la contractació per 6 mesos de persones desocupades en el decurs de la vigència de l’ any
2015 (un màxim de 122 contractacions en funció de les ocupacions sol·licitades per part
dels diferents serveis i entitats municipals) mitjançant plans d’ ocupació amb jornada a
temps complert i d’ interès social, i amb la finalitat de recolzar les accions municipals
destinades a incrementar l’ ocupació efectiva considerant prioritaris els col·lectius amb
especials dificultats i la contractació de personal per 8 mesos (tres tècnics/es de grau mig i
dos/dues auxiliars administratius/es jornada a temps complert i d’ interès social) pel foment
de l’ autoocupació, tant entre els participants dels plans com a nivell més general, amb els
objectius i actuacions concretes a què es refereix l’ esmentat annex de l’ informe tècnic a
què s’ha fet referencia.
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SEGON.- CONDICIONAR l’ encàrrec de gestió objecte de l’ acord precedent a l’ aprovació
de la modificació pressupostària en tràmit amb el número 020700-MC2015/000006, que s’
ha impulsat amb caràcter previ a la seva fiscalització per tal d’incorporar al pressupost
municipal del 2015, la subvenció per a la realització de les actuacions subvencionades per
la Diputació de Barcelona, en concret, la línia de suport a l’ ocupació local dins del
“Programa complementari de foment de l’ ocupació local”, en concret l’import corresponent
a l’encàrrec de gestió, això és, 1.038.113,10 € (per a l’anualitat 2014 922.767,20 € i pel
2015 l’import de 115.345,90 €), la qual està supeditada a l’aprovació definitiva per part de la
Diputació de Barcelona.
TERCER.- L’ encàrrec de gestió objecte d’ aquests acords haurà de ser acceptat mitjançant
acord exprés de l’ IMPO i per a la seva eficàcia s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, d’acord amb el que es disposa a l’article 15 de la Llei 30/1992,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART.-Sens perjudici que aquest encàrrec de gestió quedi fora de l’àmbit d’aplicació del
Text Refòs de la Llei de contractes del sector públic, li’n resultaran d’aplicació els principis
informadors per resoldre els dubtes o llacunes que puguin sorgir. Això no obstant, els
negocis jurídics i serveis que l’ IMPO hagi de formalitzar amb tercers de les resultes de les
actuacions encarregades se subjectaran a les normes de contractació pública d’aquell Text
i a la normativa concordant i sectorial que resulti d’aplicació, d’acord amb la condició d’
Administració pública que té l’organisme autònom a aquests efectes.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquests acords a l’organisme autònom IMPO, publicar-los en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i comunicar-los a la Intervenció municipal.
En conseqüència, en atenció als fets i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent i d’acord amb el que preveu la Resolució de l’alcalde de 5 de juliol de
2011, sobre l’impuls de les actuacions municipals, dono plena conformitat al seu contingut,
la valido plenament i n’ordeno la seva inclusió en l’ordre del dia de la propera i immediata
sessió de l’Ajuntament Ple que es dugui a terme, per al seu debat i aprovació, si escau.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fets i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució formulada i
dels informes tècnics precedents, l'Ajuntament Ple resol de conformitat i la converteix en
resolució, als efectes previstos a l’article 89.5 de la Llei 30/1992.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 27.
11 AP-2015/3129 DICTAMEN. Modificació del pressupost de l'Ajuntament 2015, en
pròrroga del de 2014.
Fets
El regidor d'Economia i Hisenda, ha formulat la proposta de modificació del pressupost
municipal i/o de l’annex d’inversions municipal vigent que consta en aquest expedient, en
base a consideracions d’eficàcia i eficiència en la gestió municipal.
L’Interventor General ha informat les propostes presentades.
Fonaments de dret
La modificació proposada és expressió de la manifestació de les potestats que atorguen als
ajuntaments els articles 179 i concordants del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes
Locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004 de 5 de març, i s’ajusta en tots els casos a les previsions
dels articles 34 a 51 del RD 500/1990, de desenvolupament del Títol VI de la pròpia Llei, i
als requisits i criteris marcats pel Capítol tercer del Títol primer de les Bases d’execució del
vigent pressupost municipal.
D’acord amb l’article 10 de les Bases d’execució del vigent pressupost municipal l’òrgan
competent per resoldre aquest expedient és l’Ajuntament Ple, en virtut de les atribucions
que té assignades per l’article [22.2.e] de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local.
Per a l'adopció d'aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del nombre
legal dels membres de la Corporació presents en el moment de la votació, d'acord amb
l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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Conforme al que preveu l’article 179.4 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes
Locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004 de 5 de març, el procediment d'aprovació de les
modificacions proposades haurà de seguir les normes sobre informació, reclamacions,
recursos i publicitat previstes en els articles 169, 170 i 172 del mateix text refós.
Un cop adoptat l’acord inicial de modificació, aquest haurà d’ésser sotmès a informació
pública i audiència als interessats per un termini de quinze dies, mitjançant exposició
pública del mateix en el Tauler d’Anuncis de la Corporació, així com publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que es puguin formular
reclamacions i suggeriments que de produir-se hauran de ser resoltes pel Ple de la
Corporació, i que, de no produir-se, farà que s’hagi de considerar l’acord aprovat
definitivament, conforme al que preveuen els preceptes indicats.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que, conforme amb
el que preveu l’article 123 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprovà el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals,
l'Ajuntament Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Hisenda i
Recursos Interns, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- APROVAR la modificació del pressupost de l’Ajuntament 2015, en pròrroga del
de 2014, tal com es detalla a continuació:
Modificació de despeses
Increments:
Expedient
020817MC2015/000008

Aplicació
pressupostària
212-0110-91300

Descripció

Import

Núm. proposta

Op.

Amort.Prest.Mig i
Llarg T.Fora S.P.

35.610.989,90

201500000024

SUP

35.610.989,90
Transferències positives:
Aplicació
Expedient
pressupostària
020700312-3120MC2015/000007
44900

020700MC2015/000008

100-439246606

020700MC2015/000008
020700MC2015/000008
020700MC2015/000008

100-439249000
100-922022706
311-311022799

020700MC2015/000008

312-23100248908030

020700MC2015/000008

322-340021000

020700MC2015/000008
020700MC2015/000008

322-340022699
322-341148906

020700MC2015/000008
020700MC2015/000008

322-341222613
322-342022799

Descripció

Import

Núm. proposta

Op.

BSA - Badalona
Serveis
Assistencials SAD Gestió
Pacte Industrial
Regió
Metropolitana
Xarxa Acte

1.118.523,35

201500000025

TRANSF+

680,00

201500000028

TRANSF+

196,00

201500000028

TRANSF+

Estudis i treballs
tècnics
Altres
treballs
realitzats
per
altres empreses
ip
Fundació
Badalona
treballs
pels
disminuïts
Reparacions,
manteniment
i
conservació
Altres despeses
diverses
Subvencions
Convocatoria
Entitats
Activitats
Esportives
Altres
treballs
realitzats
per
altres empreses
ip

4.794,00

201500000028

TRANSF+

13.473,11

201500000028

TRANSF+

65.049,48

201500000028

TRANSF+

10.000,00

201500000028

TRANSF+

5.000,00

201500000028

TRANSF+

150.000,00

201500000028

TRANSF+

20.000,00

201500000028

TRANSF+

15.000,00

201500000028

TRANSF+
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020700MC2015/000008
020700MC2015/000008
020700MC2015/000008

Aplicació
pressupostària
331-334722612
410-151346707
421-153021002

020700MC2015/000008

421-153021006

020700MC2015/000008

421-153022108

020700MC2015/000008

431-171121001

020700MC2015/000008
020700MC2015/000008

431-171122101
431-172422799

020700MC2015/000008

440-130046611

Expedient

Descripció

Import

Activitats
culturals
A Consorcis Sant Crist
Manteniment de
pavimentsContracte
Manteniment
dipòsit
aigües
pluvials
Cèl·lules
identificatives
llicències
terrasses
Manteniment de
zones
verdesContracte
Aigua-Medi
Ambient-Fonts
Altres
treballs
realitzats
per
altres empreses
ip
Forum Español
Prevención
y
Seguridad
Urbana

Núm. proposta

Op.

15.000,00

201500000028

TRANSF+

5.159,46

201500000028

TRANSF+

300.000,00

201500000028

TRANSF+

75.000,00

201500000028

TRANSF+

2.500,00

201500000028

TRANSF+

7.920,46

201500000028

TRANSF+

145.658,36

201500000028

TRANSF+

40.000,00

201500000028

TRANSF+

25.000,00

201500000028

TRANSF+

2.018.954,22
Transferències negatives:
Aplicació
Expedient
pressupostària
020700212-0110MC2015/000007 91300
020700001-9242MC2015/000008 48908030
020700MC2015/000008
020700MC2015/000008

100-943646601
102-933122200

020700MC2015/000008

212-011091300

Descripció

Import

Núm.proposta

Op.

Amort.Prest.Mig
i
Llarg T.Fora S.P.
Fundació Badalona
treball
pels
disminuïts
Forum
Municipis
Barcelonès Nord
Serveis
de
telecomunicacionsEdificis Municipals
Amort.Prest.Mig
i
Llarg T.Fora S.P.

1.118.523,35

201500000025

TRANSF-

65.049,48

201500000028

TRANSF-

5.670,00

201500000028

TRANSF-

50.000,00

201500000028

TRANSF-

779.711,39

201500000028

TRANSF-

2.018.954,22

Modificació d’ingressos
Increments:
Expedient
020817MC2015/000008

Aplicació
pressupostària
000-0-91317

Descripció
Préstecs
refinançar
ICO

per
els

Import

Núm.proposta

Op.

35.610.989,90

201500000024

MPIAUM

35.610.989,90

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 del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, perquè tal que puguin presentar-se reclamacions i suggeriments, que de
produir-se hauran de ser resoltes pel Ple de la Corporació. En cas de no haver-hi cap
reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un nou
acord plenari.
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SENYOR FALCÓ. Nosaltres votem a favor, hi ha la qüestió de BSA en aquesta proposta de
modificació del pressupost, per tant, votem a favor, tot i que si l’haguéssim hagut de dur,
nosaltres essent govern hi ha una partida que es reserva pel Fòrum de Prevención y
Seguridad Urbana de 25.000 euros, que nosaltres no l’haguéssim posat, però com que està
tot en el mateix sac i hi ha la qüestió de Badalona Serveis Assistencials en aquesta reserva
respecte a aquesta adhesió en aquest Fòrum Español de Prevención y Seguridad Urbana i
aquests 25.000 euros malgrat això hi votem a favor.
SENYORA ASUNCIÓN GARCÍA: Nosaltres hi votem a favor.
SENYOR SERRANO: Nosaltres en abstenim perquè hem tingut com a norma durant
aquesta legislatura, doncs les modificacions pressupostàries i sobretot en un pressupost
que està en pròrroga dos anys, doncs no afavorir la seva tramitació, perquè el nostre seria
un altre pressupost. En aquest cas, dintre de les partides que modifiquen, hi ha una partida
dedicada a BSA i nosaltres no volem ser un obstacle, en concret, d’aquesta partida. Si
vostès l’haguessin segregat, nosaltres haguéssim votat en contra a la resta perquè no és el
nostre pressupost i no ens sembla que vostès hagin fet una distribució pressupostària al
llarg del mandat el suficientment correcta com perquè sigui satisfactòria. Per tnat, ens
abstenim i que consti en Acta que és especialment pel tema de BSA.
SENYOR ALCALDE: Bé, doncs gràcies pel vot a favor i també per les abstencions.
Següent punt.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per majoria absoluta
Vots a favor: 18, dels grups municipals del Partit Popular, Convergència i Unió i Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
Abstencions: 9, del grup municipal Socialista.
12 AP-2015/3146 DICTAMEN. Modificar la data corresponent a la sessió ordinària del
Ple del mes d'abril de 2015.
Assumpte: Modificació de la data de la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’abril
de 2015.
Òrgan que resol: Ple
Interessats: Organització municipal
Vist que mitjançant acord plenari adoptat en sessió de 12 de juliol de 2011, es va acordar
establir que les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament tindrien lloc els darrers dimarts
de cada mes, a les 18 hores.
Vist que s’estima convenient traslladar la data de celebració de l’esmentada sessió plenària
ordinària corresponent al mes d’abril al dia 27 d’abril de 2015, a les 18 hores, enlloc del dia
28 d’abril.
Vist que aquesta modificació compleix el règim de periodicitat mínima mensual de les
sessions plenàries ordinàries establerta a l’art. 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Atès que la competència per a l’adopció del corresponent acord és del Ple de l’Ajuntament,
tal i com estableix l’article 78 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i
concordants.
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per la inclusió d’aquest
acord a l’ordre del dia de l’Ajuntament Ple, previ dictamen de la comissió informativa de
l’àmbit de Govern, Economia i Hisenda, per tal que aquest adopti el següent
ACORD:
PRIMER.- Modificar la data de celebració de la sessió plenària ordinària d’aquest
Ajuntament corresponent al mes d’abril de 2015, traslladant-la al dia 27 d’abril, enlloc del
dia 28 de l’esmentat mes.
SEGON.- Publicar el present acord a la web municipal.
SENYOR ALCALDE: Això és així per un tema de calendari administrativament electoral, no
és perquè nosaltres per una qüestió electoral ho vulguem canviar, sinó que per un tema de
terminis hem de canviar el dia i tindrà lloc pel tema d’escollir presidents de les meses
lectorals. Per tant, el Ple en lloc de ser l’últim dimarts serà l’últim dilluns, un dia abans.
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Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 27.
COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL PLA DIRECTOR DE JOVENTUT
13 AP-2015/3130 DICTAMEN. Aprovar el Pla Director de Joventut Badalona Jove
2014-2017.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució
Aprovació del Pla Director de Joventut
Òrgan que resol:
Ajuntament Ple
Caràcter de l’acord:
Exhaureix la via administrativa
Antecedents
1. L’acord de Ple de data 28 de maig de 2013 va aprovar les fases de redacció del Pla
Director de Joventut 2013-2016, la seva temporalització i la creació dels òrgans de redacció
del Pla, la Comissió tècnica i la Comissió Informativa Especial, determinant la seva missió,
funcions i composició així com la forma de realitzar l’adscripció dels seus membres.
Així mateix, en data 24 de setembre de 2013 es va donar compte al Ple de l’Ajuntament de
la resolució d’alcaldia de data 5 de juliol de 2013 en la què es determina la composició de la
Comissió Informativa Especial del Pla Director de Joventut 2013-2016, de la Comissió
tècnica redactora del Pla i es delega la presidència en el tinent d’alcalde responsable de
l’Àrea.
2. Desprès de diverses reunions, en data 19 de setembre de 2014 es va reunir la Comissió
Tècnica i va acordar (i) donar per finalitzat el treball de la Comissió tècnica en relació a la
redacció del Pla Director de Joventut de Badalona 2014-2017 i (ii) proposar que es
continuïn els tràmits que corresponguin per a la seva aprovació definitiva per part de l’òrgan
competent, segons l’acta aixecada a l’efecte pel secretari de la mateixa, amb el vist i plau
del President.
3. En data 7 d’octubre de 2014, el cap del Departament de Joventut ha emès un informe
tècnic en el què, a la vista que s’ha anat complint amb les fases d’elaboració del Pla
aprovades pel Ple i del contingut del document del Pla, proposa que es traslladi tota la
documentació necessària perquè la Comissió Informativa Especial, òrgan quina funció és
l’estudi, l’informe o la consulta dels continguts i les propostes del Pla, aprovi el Pla Director
de Joventut i, si escau, l’elevi al Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació definitiva.
4. La resolució de l’alcalde de data 29 de gener de 2015 ha modificat la composició de la
comissió com a conseqüència de la baixa voluntària de dos dels seus regidors membres.
5. La Comissió Informativa Especial s’ha reunit en les dates 9 i 23 de febrer de 2015. Tal i
com consta a les actes corresponents, en la primera sessió es va presentar la proposta de
Pla Director de Joventut i, per acord unànime dels presents, es va acordar atorgar com a
termini per presentar les esmenes i/o suggeriments o aportacions fins a la data de
convocatòria de la segona reunió de la Comissió. En la segona sessió els regidors i les
regidores presents va exposar les seves esmenes, suggeriments i aportacions i van indicar
que no hi havia cap obstacle per tal que es tramités l’expedient. El Grup municipal d’ICVEUiA va anunciar que presentaria les esmenes exposades mitjançant escrit adreçat al
regidor de l’Àrea i així ho va fer en data 6 de març de 2015. El cap del Departament de
Joventut va emetre informe en data 10 de març de 2015 en relació a les esmenes
presentades pel Grup municipal d’ICV-EUiA i en data 12 de març de 2015 s’ha donat
resposta reenviant per missatge de correu electrònic l’esmentat informe.
6. Finalment, en data 12 de març de 2015, seguint les previsions de l’Acord de Ple de 28 de
maig de 2013 que va aprovar les fases de redacció del Pla Director de Joventut, la seva
temporalització i la creació dels òrgans de redacció del Pla, una vegada finalitzat el termini
de presentació d’al·legacions, i després d’haver estat valorades totes les aportacions
realitzades, tant verbalment a les reunions com per escrit, pels tècnics del Servei d’Esports i
Joventut, s’ha enviat un missatge de correu electrònic als membres de la Comissió
Informativa Especial comunicant que s’eleva la proposta d’aprovació del Pla a l’òrgan
competent per complir amb els terminis que Secretaria General ha establert per la
convocatòria de la sessió del Ple de març i trametent, adjunts, la proposta tècnica definitiva
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de Pla Director de Joventut i els seus annexos, que van ser aprovats per la Comissió
tècnica, que han estat debatuts per la Comissió Informativa Especial i, en relació amb els
quals, no s’ha formulat cap objecció pel que fa a la tramitació del procediment.
Fonaments de Dret
1. La Constitució espanyola en el seu article 48 disposa que els poders públics promouran
les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament
polític, social, econòmic i cultural.
2. La Generalitat de Catalunya té atribuïda competència exclusiva en matèria de joventut,
d’acord amb l’article 142 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. Aquesta competència es refereix fonamentalment a la
participació dels joves en la vida social, cultural i política de Catalunya.
Per altra banda, l’EAC, en el seu article 40.4, encomana als poders públics la promoció de
polítiques públiques que afavoreixin l’emancipació dels joves i facilitin el seu accés al món
laboral i a l’habitatge, amb la finalitat que puguin desenvolupar el seu propi projecte de vida
i participar en igualtat de drets en la vida social i cultural.
3. La legislació de règim local, concretament a l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, d’acord amb la modificació operada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a
l’art. 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, disposa que el municipi, per a la gestió dels seus
interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d'activitats i
prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions
de la comunitat de veïns.
4. La Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut especifica a l’article 7.2, relatiu a
les competències en la matèria, que “els governs locals de Catalunya, juntament amb
l’Administració de la Generalitat, poden actuar en matèria de joventut” d’acord amb la llei
esmentada i la resta de la legislació aplicable.
L’article 13 de la Llei relaciona les següents actuacions dels municipis en matèria de
joventut:
• Elaborar plans locals en matèria de polítiques de joventut.
• Detectar i estudiar les necessitats en matèria de joventut dins del seu àmbit
territorial.
• Afavorir la participació juvenil en la vida política, social, educativa i cultural.
• Afavorir i promoure l’associacionisme juvenil i la creació de consells locals de
joventut.
• Crear i gestionar els serveis necessaris per a l’execució de les polítiques de
joventut dins del municipi.
• Gestionar les polítiques de joventut com a conseqüència de convenis i altres
instruments de col·laboració subscrits amb la Generalitat.
L’apartat segon d’aquest article disposa que els Ajuntaments poden col·laborar amb
l’Administració de la Generalitat i amb l’Administració supramunicipal en l’elaboració
d’estudis i d’anàlisis per a detectar les necessitats de les persones joves en el seu àmbit
territorial i, en general, de tots els estudis que ajudin a conèixer millor a aquest col·lectiu.
5. L’any 2000, el Parlament va formalitzar l’acord assolit entre els ens locals de Catalunya
representats per la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, les entitats juvenils representades pel Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya i el mateix Govern de la Generalitat.
Per a continuar amb aquest model exitós de contracte social, aquesta llei situa el Pla
Nacional de Joventut de Catalunya en el centre de les polítiques que els governs locals i la
Generalitat duguin a terme en matèria de joventut, tal com es desprèn del article 36 i 37.
D’aquesta manera, les polítiques de joventut hauran de respectar els principis establerts per
aquesta llei i hauran de seguir les concrecions que els diferents plans nacionals de joventut
puguin establir per a períodes concrets.
El vigent Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) 2010-2020, és norma de valor
jurídic d’acord amb la Llei de polítiques de joventut (sobre l’herència del primer Pla 20002010), és el full de ruta de les polítiques juvenils durant aquesta dècada i, en síntesi, es
tracta d’un document àmpliament consensuat que unifica les polítiques de joventut que
desplegarà no només la Generalitat sinó també el conjunt de les administracions locals. Es
tracta d’un pla integral, transversal, inter-institucional i inter-departamental, que facilita el
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projecte de vida dels i les joves, especialment en la situació econòmica de crisi que els
afecta, però també com una acció continuada que tingui incidència en l’agència de les
administracions i institucions implicades. El PNJCat s’estructura en tres projectes que
concretaran els objectius, les accions i les mesures a desenvolupar per la Generalitat, els
ens locals i el moviment juvenil organitzat a través de plans d’actuació.
El Pla presenta 7 reptes estratègics: la trajectòria educativa, la carrera laboral, la transició
domiciliària, assolir una vida saludable, el desenvolupament personal i la participació
política, l’accés a la cultura i la integració social. A més, concreta aquests reptes en 25 fites
a assolir l’any 2020. Durant aquest temps es farà un seguiment anual del PNJCat i, al 2015,
es realitzarà una avaluació i una revisió estratègica.
Pel que fa als instruments amb què es duen a terme les polítiques de Joventut, la Llei crea
el Registre de serveis i equipament juvenils, que ha de catalogar tots els equipaments i
serveis juvenils. Però, sobretot, es proposa concretar el desplegament territorial i planificar
els nous equipaments i serveis que es creïn des de l’aprovació d’aquesta llei per mitjà del
mapa general d’instruments d’execució de les polítiques de joventut.
Entre aquests serveis, es crea la Xarxa nacional d’emancipació juvenil. L’Estatut
d’autonomia obliga els poders públics a promoure polítiques que afavoreixin l’emancipació
dels joves, facilitant-los l’accés al món laboral i a l’habitatge per tal que puguin
desenvolupar llur propi projecte de vida i participar en igualtat de drets i deures en la vida
social i cultural. És per això, i per la voluntat manifesta del legislador, que es crea la Xarxa
nacional d’emancipació juvenil, mitjançant la qual els poders públics han de treballar de
manera coordinada per l’emancipació de les persones joves.
6. L’art. 10.1 en relació amb l’art. 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, d’acord amb la modificació operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, expressa que l’administració local i
la resta d’administracions públiques poden cooperar econòmicament, tècnicament i
administrativament.
A la seva vegada, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en els seus art. 4.1.d) i 4.3,
disposa que serà necessari que en el desenvolupament de les activitats de les
administracions públiques es prestin la cooperació i assistència necessària.
L’article 18 de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut, en matèria de
col·laboració administrativa, disposa que els ens i òrgans que composen el sistema
institucional de la Generalitat col·laboren en l’aplicació de les polítiques de joventut, d’acord
amb les seves respectives competències, mitjançant els instruments establerts per la
legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu comú i per la legislació de
règim local.
7. Per valorar l’impacte real en relació amb les competències dels ens locals catalans de la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local,
que és una llei ordinària de caràcter bàsic que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, cal tenir present la normativa bàsica estatal de
règim local i la normativa de règim local catalana, però també la normativa sectorial estatal
i, en particular, la normativa sectorial catalana en les matèries en què la Generalitat de
Catalunya té reconegudes competències.
Amb caràcter previ cal recordar que fins a l’entrada en vigor de l’LRSAL molts ens locals,
quan no tenien reconeguda expressament una competència per llei feien ús de la cobertura
que proporcionava l’anterior art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL). Aquest article
permetia als ens locals el desenvolupament d’activitats complementàries a les pròpies
d’altres administracions públiques en matèries tan diverses com: l’educació, la sanitat, la
promoció de la dona, etc. I conseqüentment, amb aquesta habilitació genèrica els ens
locals podien prestar, entre d’altres, determinats serveis juvenils.
A partir de l’entrada en vigor de l’LRSAL quan una competència és de la comunitat
autònoma amb caràcter exclusiu o concurrent ho és a determinats efectes. Si és una
competència exclusiva, el seu exercici, en principi, quedaria “blindat” davant de possibles
actuacions d’altres administracions públiques. I si la competència és compartida o
concurrent, en la parcel·la sobre la que fos competent succeiria el mateix. Del mateix parer
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és el professor VELASCO CABALLERO per a qui “aquesta interpretació seria ... la més
coherent amb la previsió constitucional de diferències competencials entre els diferents
estatuts d’autonomia, encara que la jurisprudència que va formant el Tribunal Constitucional
a partir de la STC 31/2010 no sembla anar en aquesta línia (SSTC 103/2013 i 143/2013)”.
En conseqüència, és possible sostenir raonablement que quan l’LRSAL treu del llistat de
matèries de l’art. 25.2 de l’LRBRL algunes matèries que fins ara eren “d’interès local”, o ja
no permet l’exercici de competències a través de la cobertura que proporcionava l’anterior
art. 28 de l’LRBRL (ara derogat per l’LRSAL), la conseqüència és que l’Estat ja no exigeix a
les comunitats autònomes que atribueixin competències en aquestes matèries. I que, per
tant, l’Estat redueix la garantia mínima de l’autonomia municipal comuna per a tota
Espanya. Però, òbviament, això no impedeix que cada comunitat autònoma mantingui, i fins
i tot reforci, les competències del seus municipis.
Amb aquesta interpretació, considerem que és perfectament lícit mantenir que malgrat
l’entrada en vigor de l’LRSAL, i els canvis que s’han introduït en l’LRBRL, els municipis
continuaran sent titulars de les competències que actualment els atribueixen les lleis
sectorials de l’Estat o de les Comunitats autònomes, que hagin estat aprovades en virtut de
les seves competències.
8. L’acord de Ple de data 28 de maig de 2013 va aprovar les fases de redacció del Pla
Director de Joventut 2013-2016, la seva temporalització i la creació dels òrgans de redacció
del Pla, la Comissió tècnica i la Comissió Informativa Especial, determinant la seva missió,
funcions i composició així com la forma de realitzar l’adscripció dels seus membres.
Així mateix, en data 24 de setembre de 2013 es va donar compte al Ple de l’Ajuntament de
la resolució d’alcaldia de data 5 de juliol de 2013 en la què es determina la composició de la
Comissió Informativa Especial del Pla Director de Joventut 2013-2016, de la Comissió
tècnica redactora del Pla i es delega la presidència en el tinent d’alcalde responsable de
l’Àrea.
En relació amb aquest aspecte, finalment, la resolució de l’alcalde de data 29
de gener de 2015 ha modificat la composició de la comissió com a conseqüència de la
baixa voluntària de dos dels seus regidors membres.
9. L’art. 123 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals disposa, en relació a les
Comissions informatives dels ens locals territorials, que les Comissiones informatives,
integrades exclusivament per membres de la Corporació, són òrgans sense atribucions
resolutòries que tenen per funció l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de
ser sotmesos a la decisió del Ple i de la Comissió de Govern quan aquesta actuï amb
competències delegades pel Ple, excepte quan hagin d’adoptar-se acords declarats
urgents.
Aquest reglament també regula que són comissions informatives especials aquelles que el
Ple acordi constituir per a un assumpte concret, en consideració a les seves
característiques especials de qualsevol tipus. Aquestes comissions s’extingeixen
automàticament una vegada que hagin dictaminat o informat sobre l’assumpte que
constitueix el seu objecte, excepte que l’acord plenari que les va crear disposés una altra
cosa.
Finalment, l’article 82.2 del reglament esmentat estipula que en l’ordre del dia només es
poden incloure els assumptes que hagin estat prèviament dictaminats, informats o
sotmesos a consulta de la Comissió informativa que correspongui, requisit que ha quedat
acreditat a l’expedient administratiu.
10. L’òrgan competent per l’aprovació d’aquesta proposta d’acord és el Ple de la
Corporació, a la vista del què disposa l’art. 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, d’acord amb la modificació operada per la LRSAL, en la mesura
en què deroga el Pla Local de Joventut aprovat en sessió ordinària del Ple de data 22 de
desembre de 2009 i declarat expressament vigent per l’acord d’aquest mateix òrgan de
data 24 de juliol de 2012.
Proposta d’acord
En conseqüència, d’acord amb l’exposat als fets i als fonaments de Dret, no hi cap tipus
d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’Ajuntament Ple, una vegada informat
preceptivament per la Comissió Informativa creada a l’efecte, conforme a les previsions
dels articles 82.2 i 123 del ROFRJEL, adopti la següent proposta i la converteixi en acord:
ÚNIC.- APROVAR el Pla Director de Joventut Badalona Jove 2014-2017, que consta a
l’expedient de referència i que es dóna per reproduït a aquesta part dispositiva a tots els
efectes legals.
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SENYORA LLAURADÓ: Iniciativa-Esquerra Unida hem presentat algunes esmenes que us
hem fet arribar i bé ens va arribar fa relativament poc, sabem que és una pla que s’aprova o
que es vol aprovar pel període 2014-2017 i estem a març del 2015, per tant, valorem d’una
banda que la diagnosi s’ha fet amb molta lentitud, que realment la diagnosi està caduca.
Una bona diagnosi no només és una diagnosi en profunditat si no que també s’ha de fer en
el temps adequat perquè sinó acaba caducant i per tant, les mesures que acabes proposant
ja no estan en vigor i a més a més, creiem que aquesta diagnosi no està feta amb una
mostra representativa de la població juvenil, perquè està feta amb persones que es van
escollir que eren participants del Badiu Jove, però no eren persones joves representatives
de tota la ciutat, de diferents entitats juvenils. Per tant, no reflecteix tampoc el teixit
associatiu vinculat a la joventut de Badalona. Una altra qüestió que creiem que és
important, és el fet que fa molts anys que es fan polítiques de joventut i nosaltres en els
ajuntaments sempre hem parlat de polítiques d’emancipació juvenil perquè realment la gent
jove tingui independència i per tant, es facin polítiques integrals i transversals vinculades
amb aquesta emancipació juvenil i això implica també com es diu en el Pla, ocupació,
formació, habitatge i salut, però parlem sobretot d’emancipació. Això entenem que és una
cosa fàcil de recollir, però tampoc creiem que sigui la qüestió fonamental per aprovar un
pla d’aquestes característiques. Després, tornant al tema de la diagnosi, la perspectiva de
gènere en politiques de joventut també és important i hem detectat que la diagnosi al pla no
està fet en perspectiva de gènere com s’hauria de fer, tant en les dades i en el recull de les
necessitats de joves, com per les polítiques que després s’han de desprendre d’aquí. I un
altre punt que per a nosaltres ha estat fonamental per decidir el nostre vot sobre aquest Pla,
és l’eliminació en general de les polítiques municipals a Badalona, l’eliminació del Va de
Joves i la falta de suport que han tingut les entitats juvenils que formaven part del Va de
Joves. Per tant, jo tinc, per exemple ha estat casualitat que fa pocs dies vaig recuperar un
document que era d’aquestes entitats de Va de Joves, que són la Mussara, Gripau Blau, el
Local i la Rotllana, que es dirigien a l’alcalde d’aquesta ciutat demanant uns diners
endarrerits que no se’ls estava facilitant, s’estaven queixant de les dificultats que tenien
com entitats per tirar endavant els seus projectes socials i el fet que en plena crisi
econòmica, amb les dificultats que s’estaven trobant ja, a l’any 2012, que va ser el primer
any on el govern municipal va aprovar uns pressupostos, s’estaven retallant les partides de
polítiques de joventut mi s’estava dificultant molt aquesta feia social, que és tan necessària
a tots els barris. Ara mateix el Badiu Jove per molta feina que pretengui fer, localitzat en un
sol punt no pot abarcar les polítiques de joventut que es necessiten i aquestes entitats feia
molts anys que estaven treballant en aquest sentit des del 1997 i per tant, en aquest sentit
aclarir que entitats com la Rotllana ens han fet arribar una carta expressant el seu
descontentament sobre el procés que s’ha seguit en aquest Pla Local Director de Joventut
dient que no s’ha comptat amb ells ni en la diagnosi, ni en les propostes, que no s’han
tingut en compte algunes propostes que s’havien plantejat per part d’algunes entitats mi
també el Consell de la Joventut de Badalona ens ha fet arribar el seu posicionament
contrari també a l’aprovació d’aquest Pla, perquè ens van fer arribar el fet que havien tingut
només un termini molt curt a l’estiu per poder presentar al·legacions i també que no
reflecteix aquest Pla Local de Joventut, allò que la joventut des de fa anys està reclamant.
De fet a governs anteriors ja hi havia moltes entitats que estaven lluitant per uns convenis
dignes i per uns recursos dignes per poder tirar endavant aquests projectes i no havia estat
possible, però és que ara no només els fan falta recursos, sinó que directament s’han trobat
amb total hostilitat davant el govern local. Per tant, ja us avancem que el nostre vot per
aquest Pla serà negatiu.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, senyor Pera.
SENYOR PERA: Sí, nosaltres els demanem directament la retirada del dictamen i si no ho
fan els anunciem que votarem en contra del Pla, bàsicament per dues raons. Primer,
perquè el relat que vostès van fent comissió informativa de la feina feta de consulta, de
participació etc. no s’ajustava a la realitat, perquè després quan hem tingut l’oportunitat de
parlar amb interlocutors, d’escarbar, de veure que s’havia fet, no era realment com l’havien
explicat i per tant, no hi ha el consens necessari en aquest temps, no hi ha hagut la
participació àmplia en aquest sentit. Per tant, no els podem fer confiança, quan una cosa
que ens han explicat a la Comissió Informativa després resulta que no s’ajusta a la realitat.
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La confiança a més, se l’havien de guanyar perquè ja venia perduda de fa molt de temps,
en aquest mandat municipal hem aprovat dues mocions sobre polítiques de joventut, hem
fet un Ple extraordinari i dels acords d’aquelles mocions o del què es va parlar en aquell Ple
extraordinari, res de res. Per tant, vostès que havien de fer un sobre esforç per guanyar-se
la confiança de les entitats, dels agents socials que estan en polítiques de joventut i dels
partits polítics, no han fet els deures. Tenen l’oportunitat de fer-ho, retirar-ho i tornar a
començar, escolti’m van amb retard 2014-2017 n ve de quatre dies si volen fer-ho bé i si no
nosaltres per aquestes raons bàsicament, entre d’altres, i votaríem en contra. Creiem
també que la retirada seria el més correcte per respecte a alguns dels atècnic que han
participat en el procés, el seu esforç, que n vegin que aquí, per n fer bé políticament les
coses, un esforç tècnic no es veu reconegut, però això en tot cas, això ja depèn de la seva
voluntat.
SENYOR ALCALDE: Senyora Botey.
SENYIORA BOTEY: Bona tarda a tothom. Senyor alcalde, regidors i persones presents a
quí a la Sala. Nosaltres pensem que han perdut una oportunitat senyor Fernández, ha
perdut una oportunitat i segurament els que en sortiran més perjudicats són el jovent de la
nostra ciutat perquè tal com han dit els regidors que m’han precedit, vostès ens van
convocar a una comissió, ens van explicar que tenien un pla. Jo mateixa el primer que els
vaig preguntar és si vostès havien consensuat amb les entitats juvenils aquest pla i em
varen dir que sí, la qual cosa ja li faig una reflexió, no m’agrada, no m’agrada que
m’enganyin perquè no sé vostès que entenen per participació, però és clar, que vostès no
s’hagin reunit amb el Consell de la Joventut amb quatre anys ni un sol cop, jo penso que és
una gran falta de respecte o una falta encara més gran de sensibilitat. Aleshores tal com
han avançat els regidors que m’han precedit, ja els ho deia, les entitats juvenils de la ciutat
es senten menyspreades, que és el pitjor que ens pot passar, que el jovent es senti
menyspreat i encara que nosaltres hem estudiat a fons aquest pla i hi hauria alguna
proposta que podria ser molt salvable i molt respectable. Hi ha molts forats, i hi ha molts
forats perquè segurament vostès no han creat aquell espai amb el jovent per poder debatre
tot allò que interessa la ciutat. Per exemple els joves amb exclusió social no apareixen per
en lloc, quan tenim un índex altíssim de gent jove a la nostra ciutat,a partir del 16 anys que
ni estudia, ni treballa, i que a més a més, també es pot ajustar a plans d’ocupacionals pel
joventut perquè no existeixen. Per tant, i de manera molt ràpida, nosaltres votarem en
contra d’aquest Pla, primer, perquè té moltes llacunes; segon, perquè no esta consensuat
amb el teixit associatiu juvenil i tercer, i encara no sé si és pitjor o igual, perquè quan jo
mateixa li vaig preguntar en aquesta comissió on ens presentaven aquest Pla, quin era el
pressupost per donar suport a aquest pla i desenvolupar-lo, vostès ens van dir que no hi
havia pressupost. Per tant, per què portar un Pla que no té suport social i no es podrà
desenvolupar, doncs jo també els aconsello que el retirin. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Sí, el regidor de Joventut, el tinent d’alcalde, Fernández.
SENYOR FERNÁNDEZ; Gràcies alcalde, aquest dictamen a no ser que l’alcalde em doni
uns instrucció contrària no es retira. Jo els diré clarament allò que s’ha expressat també a la
Comissió Especial que es va fer per a la redacció d’aquest Pla, a la que per cert senyora
Botey, vostè no hi va assistir, no només no hi va assistir si no que no van fer cap proposta
programàtica. Per tant, el primer que els dic és que a banda de venir aquí l’últim dimarts de
cada Ple, han de justificar el seu sou treballant una mica. Per tant, això vagi per endavant.
Aquest és un Pla director que s’ha fet amb rigor i sense pressa i això ho demostra que l’inici
del procés d’aquest Pla director va començar a l’abril de 2013 i va començar amb la
contractació mitjançant un negociat amb publicitat d’una entitat que havia de fer la primera
diagnosi. L’entitat que va fer la diagnosi es la Fundació Ferrer i Guàrdia, que no és
sospitosa de ser una fundació de dretes i això vagi per endavant. Per tant, la primera
diagnosi la va fer la Fundació Ferrer i Guàrdia, després s’ha fet una segona diagnosi, es va
fer una segona diagnosi mitjançant una enquesta, en la qual hi van participar vuit-cents
joves d’aquesta ciutat. La tercera part de la diagnosi va ser el Fòrum Jove, que es va fer el
30 de novembre del 2013 amb la participació de diverses entitats de la ciutat i de joves no
associats en la qual es va fer un seguiment per part del Departament de Joventut, dels
tècnics. Després a banda d’això s’han dues trobades amb el Consell Local de la Joventut,
per tant, senyora Botey, jo no sé d’on es treu això de què no ens hem reunit amb el Consell
de la Joventut en els quatre anys de legislatura, això és fals. Una cosa és que no ens
posem d’acord, però una altra cosa és que no ens hem reunit amb ells, que ens hem reunit
moltíssimes vegades i dues vegades per aquest tema. Miri, aquí té els correus electrònics
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del Consell Local de la Joventut que ho demostren, correus electrònics, si els vol mirar aquí
estan, a la seva disposició. A banda d’aquestes dues trobades amb el Consell Local de la
Joventut es van fer dues trobades amb alumnes d’instituts de secundària de la ciutat, es
van fer dues comissions amb joves no associats, una de joves entre 15 i 18 anys i una altra
comissió amb joves de 18 a 25 anys i una altra amb joves de més de 25 anys. L’enquesta,
el Fòrum Jove, un blog que es va crear especialment un blog d’Internet, que es va crear
especialment perquè la gent jove pogués aportar les seves propostes i la Comissió
Informativa Especial que es va crear amb la representació dels diferents partits polítics que
estan aquí representats. Per tant, escolti, si una cosa està clara és que aquest és el Pla
Director de Joventut que ha tingut més elements de participació de tota la història, de tota la
història. Jo miri, quan jo estava a l’oposició vaig participar de la Comissió Especial per a la
redacció de l’anterior Pla Director i el Partit Popular, el partit del que formo part va fer
propostes i les propostes el seu govern les va aprovar i les va incorporar al Ple. Nosaltres
varem votar a favor d’aquell Pla perquè s’hi van incorporar propostes del nostre partit,
propostes del Consell de la Joventut, propostes de Convergència i Unió i propostes
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, jo hi era, jo en sóc testimoni
d’aquella redacció, però també sóc testimoni de l’actual Comissió Informativa en la que ni el
Partit Socialista, ni convergència i Unió han fet cap proposta, i escolti al final vostès són
regidors per fer més coses que asseure’s aquí l’últim dimarts de cada mes. I les Comissions
Informatives Especials es creen perquè els partits polítics puguin fer propostes i vostès no
han fet cap proposta programàtica per aquest Pla Director, cap, cap ni una, no només això
si no que el Partit Socialista va passar de venir a l’última convocatòria, va passar de venir,
ni es van presentar. I el representant de Convergència i Unió va dir que ja li semblava bé
aquest Pla Director, paraules textuals, no em digui que no Josep Pera, no em digui que no i
està recollit a l’Acta de la Comissió i l’Acta de la Comissió la redacta el secretari de la
Comissió, no la redacto jo. Per tant, escolti’m, jo els dic que aquest dictamen no es retira
perquè ha tingut la participació suficient i no només la participació suficient, sinó que ha
estat elaborada per professionals de la Fundació Ferrer i Guàrdia, pels professionals
tècnics, que el senyor Pera es fa creus que vosaltres digueu ara que voteu en contra i que
per tant, es porta a la seva aprovació i que vostès fa faran el seu posicionament de vot.
Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Volen un segon torn, siguem una mica breus, endavant Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
SENYORA LLAURADÓ: Nosaltres reiterar que ja havíem fet les esmenes oportunes i sent
conscients que algunes de les qüestions que varen apuntar no es poden solucionar a curt
termini, perquè creiem que la diagnosi no ha estat prou ben feta i per tant, això significaria
com feia la proposta Convergència i Unió i després s’hi ha afegit el Partit Socialista de
retirar el Pla i tornar-lo a presentar ben fet, o sigui fet d’una altra manera. Nosaltres estem
d’acord que aquest Pla s’hauria de retirar, després creiem que és molt important el fet de
què em sembla electoralista que ara, a dos mesos de les eleccions presentem un pla que
ha de ser tan important, tan transversal i tan complert , quan no tenim pressupost, quan
s’ha estat quatre retallant el pressupost en polítiques de joventut, quan s’ha estat
perjudicant greument les entitats juvenils, que ara fins i tot se’ls vol en alguns casos treure
l’espai físic amb el poc que els queda, quan són entitats reconegudes i amb projectes
internacionals i de debò, ens encantaria que l’Ajuntament de Badalona aprovés un Pla
d’aquestes característiques que sabem que normalment tenen el suport de la diputació de
Barcelona, que hi ha entitats importants com la Fundació Ferrer i Guàrdia o altres entitats o
empreses que són capaces de fer bones diagnosis, però nosaltres insistim, moltes vegades
aquests tipus d’entitats no tenen en compte ni la perspectiva de gènere, ni algunes
consideracions que nosaltres sí que creiem que són prioritàries, en aquest cas per un pla
de joventut o per altres tipus de plans. Per tant, si el Pla no s’adequa ni al pressupost, ni a
la voluntat política real d’aquests quatre anys de l’Ajuntament i a més a més s’està aprovant
a final de mandat, de pressa i corrent i en contra de l’opinió del teixit associatiu juvenil,
creiem que aquest pla s’ha de retirar o hi votarem en contra.
SENYOR ALCALDE: Senyor Pera.
SENYOR PERA: Sí, breument, parlava que no ens mereixia confiança a l’inici, intentava ser
fi, però ara ja dic directament que vostè ens ha enganyat. Nosaltres aquest Pla no hi votem
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a favor, entre d’altres raons perquè nosaltres fem nostres les 90 propostes que feia per
exemple el Consell de la Joventut de Badalona amb el qual parlant de la feina que fa
cadascú ens hi hem reunit més vegades nosaltres des de l’oposició, que no pas les que ha
fet vostè des del govern de l’Ajuntament, no?. Home, no expliqui coses, aquest Pla té un
problema i és que té mil hores de despatx i deu hores de participació i de carrer i res més i
a més protocolaritzada i organitzada, no ens doni lliçons de participació, coses més
complexes, llegeixis l’ordenança de civisme es fan en mig any i m’entén i amb una
participació que li asseguro que multiplica per vint i per cent això de què vostè ens parla,
no, no expliqui quès participació, no expliqui què és participació i no intenti justificar
reunions tècniques, actes, trobades amb joves amb aparença de participació per justificar
que has fet alguna cosa, perquè és això i no res més, que o pas com a participació perquè
no n’és. Nosaltres aquest Pla hi votem en contra i hi votaríem en contra i els demanem que
el retirin bàsicament per una cosa, aquest pla no serveix per a res, perquè un pla el fa
qualsevol, tècnicament el fa qualsevol amb uns bons professionals, amb uns tècnics, amb
una encomana, amb un tal, però un pla sense voluntat política no serveix per a res i vostès
en polítiques públiques de joventut, voluntat zero, perquè si no com a mínim comencin
respectant la voluntat majoritària d’aquest Ple, tirant endavant el contingut de les dues
mocions que es van aprovar per majoria i tot allò que es va parlar en un Ple extraordinari.
SENYOR ALCALDE: Senyora Botey.
SENYORA BOTEY: Senyor Fernández vostè té poca mà esquerra, li dic de veritat. Miri, jo
és que de veritat, està perdent una oportunitat d’or, els tres grups de l’oposició li estem
dient, la feina l’ha feta malament, jo vaig anar a la primera comissió, perquè tota aquesta
informació que vostè em va passar no li va fer a la “mujer invisible”. Per tant, jo vaig anar a
la primera comissió, en el moment que em vaig posar en contacte amb les entitats i em van
reafirmar que allò que vostè havia dit a la comissió tal com li acaba de dir el senyor Pera
era fals, evidentment vaig deixar de participar en aquesta comèdia, només faltaria.
Aleshores, a partir d’aquí ara mateix té una oportunitat, la feia l’ha feta mal feta, retiri aquest
Pla, convoqui el Fòrum de la Joventut o el Consell de la Joventut, parli, debatem i fem
processos participatius, que no és el mateix convocar el Consell de la Joventut i fer un
procés participatiu de debat, que trobar-nos i parlar així a “voce pronto”, no, no, això no és
un procés participatiu. Per tant, li torno a repetir, primer que aquest Pla està buit de
contingut, però com que sabem que no va enlloc li estem donant una oportunitat, reuneixis
amb els consells parlin, debatin, el porten aquí de nou i ja en parlarem. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, senyor Fernández, en nom del govern que ens ha de dir.
SENYOR FERNÁNDEZ: Sí, gràcies alcalde. Miri, jo no dono lliçons de participació a ningú,
simplement Josep Pera el que li estic dient és que aquest Pla Director de Joventut ha tingut
la màxima participació possible, s’ha comptat amb les entitats associades i amb els joves
no associats, si li torno a dir, però ara li diré l’important i aquí tinc els correus del Consell de
la Joventut. Li puc llegir l’últim correu que li va fer el cap del departament tècnic al Consell
Local de la Joventut on el consell li comentava que ja sabien que anaven tard, però que
tenien unes propostes a fer i nosaltres li dèiem : “Bon dia, demà divendres es troba la
Comissió Tècnica del Pla Director i només ens faltarà que es convoqui la Comissió Política,
tècnicament esperem que es pugui portar el document al Ple d’octubre, -li parlem del Ple
d’octubre- i li diu, encara que aneu tard, si creieu que hi ha alguna cosa important a
mencionar o a tenir en compte, ens ho podeu fer saber”. Això érem nosaltres dirigint-nos al
Consell Local de la Joventut, per tant, escolti, si hi ha una posició política d’aquest Consell
en contra d’aquest Pla Director, és la seva posició política, però aquest Pla Director de
Joventut no s’ha fet des d’un sentit electoralista, ni polític, aquest Pla Director de Joventut
l’han redactat els professionals de Joventut d’aquest Ajuntament i la Fundació Ferrer i
guàrdia, que repeteixo, no és sospitosa de ser una fundació de dretes. Per tant, aquí de
política, res de res i després escolti, té l’aval absolut i així ho tenim per escrit de la Direcció
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Per tant, si vostè creu que aquest Pla
Director no serveix per a res, li diré que li digui al seu director general que no serveix per a
res, però té l’aval de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, per
tant, d’alguna cosa deu servir. Senyora Botey, em sap greu que digui vostè el que diu,
perquè jo la tenia per una persona professional i sobretot per una persona amb rigor, però li
he de dir, que en aquesta comissió que es va fer perquè les polítics poguessin opinar
d’aquest Pla Director, el seu grup municipal tenia tres representants, tres, no un, tres
representants i a l’última comissió no s’hi va presentar ningú d’aquest grup municipal. Vostè
em va dir textualment i li llegeixo el missatge que em va enviar, perquè vostè ara fa
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comèdia, però vostè em va dir, vaig que m’has telefonat al final no he pogut venir, no he
trobat substitut, parlem, gràcies. Això no sembla senyora Botey que estigués en desacord,
que no vingués perquè estigués en desacord, si no que no va venir perquè no va trobar
substitut. Escolti, jo no sé si he fet la feina bé o malament, jo crec que sí i així ho diuen els
tècnics i els joves que han participat en la redacció d’aquest Pla Director, però li diré una
cosa, vostè bàsicament la feina no l’ha feta.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, ai, mare de Déu senyora Conxita Botey, ha vist el que ens ha
trobat el regidor. Escolti, miri, jo crec que els posicionament estan prou clars, jo crec que en
alguns aspectes es nota que estem a finals de legislatura, que falten dos mesos per a les
eleccions i bé, és el que suposo, alguns des de l’oposició entenen que és el que toca.
Escolti’m, té el suport de la Direcció General de Joventut, m’ha semblat escolta, s’ha donat
la possibilitat de participar, alguns han volgut d’altres no, bé doncs aquesta és la realitat,
nosaltres mantenim el dictamen. Vull felicitar els tècnica i el personal de l’Àrea de Joventut
de l’Ajuntament, crec que han fet una bona feina, crec que estan fent una bona feina
aquests quatre anys, més enllà de les dificultats econòmiques i és la línia que hem de
seguir i jo em sento com alcalde molt satisfet i molt orgullós de tot el que s’ha dut a terme al
llarg d’aquests quatre anys en matèria de Joventut, representat pel seu regidor, però de
manera especial a les persones, als treballadors del departament. Per tant, el dictamen es
manté i entenc que hi ha el vot contrari de la resta de partits, és així? sí, doncs per tant no
s’aprovaria el dictamen amb els vots en contra de l’oposició. Seguim.
Votació.
El dictamen precedent no va ser aprovat.
Vots a favor: 11, del grup municipal del Partit Popular.
Vots en contra: 16, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI
14 AP-2015/3131 DICTAMEN. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla
general metropolità al barri de Coll i Pujol.
PROPOSTA D’ACORD de l’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general
metropolità al barri de Coll i Pujol de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 9 de març de 2015 per l’arquitecta del Departament de
Planejament Urbanístic que reproduït literalment diu:
“El Servei d’Ordenació del Territori de l'Ajuntament de Badalona segons ordre de incoació
de 27 de novembre de 2014 del gerent de l’Àmbit de Territori per delegació de l’Alcalde de
l’Ajuntament de Badalona formula la present Modificació del Pla general metropolità al barri
de Coll i Pujol i es proposa la seva tramitació.
Antecedents de tramitació
- El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 27 de febrer de 2015, va aprovar amb
caràcter inicial la Modificació puntual del Pla general metropolità al barri de Coll i Pujol.
L’esmentat acord es va publicar i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 9
de febrer de 2015 i al diari El Periódico en data 10 de febrer de 2015.
- En dat 5 de març s’ha presentat una al·legació en referència al text aprovat amb caràcter
inicial, que en el capítol del present es contesta.
- S’ha corregit d’ofici l’apartat 2 de l’article 1 de la Normativa, donat que es trobava
incomplet i s’han renumerat els articles de la mateixa.
- Donat que el tràmit que prossegueix és l’aprovació provisional correspon al Ple municipal
acordar-la, i la sessió plenària està fixada en data posterior a la finalització del termini
d’informació pública, es proposarà a la Comissió Informativa de l’Àmbit del Territori que
proposi al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord que correspongui amb el ben
entès que la tramitació, validesa i eficàcia del present informe resta condicionada a la no
presentació d’altres al·legacions.
Objecte
La Modificació del Pla general metropolità al barri de Coll i Pujol es planteja amb l’objectiu
de modificar la delimitació de l’àmbit a desenvolupar amb un pla de millora urbana els
terrenys de l’antiga fàbrica Estrella i les parcel·les industrials situades al interior del barri de
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Coll i Pujol, deixant fora d’aquest àmbit els terrenys que conformen l’illa delimitada pels
carrers Coll i Pujol, Sant Ramon i Rambla de Sant Joan, dels quals és titular la entitat
Contratas y Obras Empresa Constructora S.A. per tal de complir amb la sentencia del
Tribunal Superior de Justícia al contenciós interposat per aquesta empresa, què dictamina
que els terrenys esmentats tenen caràcter de sòl urbà consolidat i no han de formar part del
sector de pla de millora urbana.
Antecedents
• Els sector objecte d’aquesta modificació puntual té els condicionants urbanístics d’origen
en la Modificació puntual del Pla general metropolità al barri del Coll i Pujol i les vores del
barri del Sant Crist, aprovada definitivament el 22 de juny de 2004, i publicat el 6 d’octubre
de 2004, en la qual es va delimitar un àmbit a desenvolupar mitjançant un Pla especial de
reforma interior, que s’equipara a un Pla de millora urbana segons el text refós de la Llei
d’urbanisme, (PMU).
• Aquest àmbit subjecte a desenvolupar-se amb un PMU, va ser incorporar en el PDU de
les Àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, formulat amb la finalitat de
delimitar i ordenar les àrees residencials estratègiques dels municipis de Badalona, Santa
Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs, per al quadrienni 2008-2011 a l’empara del
Decret Llei 1 /2007 de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, que
establia en la seva disposició addicional única que en el termini d’un any des de la data de
l’acord de formulació s’havia d’aprovar definitivament el pla o plans directors urbanístics de
delimitació i ordenació de les àrees residencials estratègiques, que en conjunt aportessin
com a mínim la meitat dels habitatges previstos de l’actuació amb destinació d’habitatge de
protecció pública.
• En referència a la Modificació puntual del barri de Coll i Pujol i les vores del barri del
Sant Crist es va interposar un recurs contenciós administratiu a la seva aprovació definitiva
per part de l’entitat Contratas i Obras, Empresa Constructora S.A. titular de la parcel·la
delimitada pels carrers Coll i pujol. Sant Ramon i Rambla de Sant Joan, inclosa en l’àmbit
delimitat per a desenvolupar amb un PMU.
Recurs on demandaven l’administració municipal i autonòmica per les condicions
urbanístiques determinades en el planejament general aprovat, què es resumeixen en: els
terrenys es constituïren com a sòl urbà no consolidat amb unes condicions urbanístiques
d’ordre genèric de 25% de sostre d’ús comercial, i de la resta un mínim de 25% de sostre
d’habitatge de protecció pública, tot mantenint el sostre que l’ordenació segons PGM li
havia adjudicat, que s’hauria d’adequar en el posterior planejament derivat.
Àmbit
L’àmbit de la present modificació de PGM engloba l’antic àmbit del sector de PMU l’Estrella,
amb uns ajustos de vialitat que permetin la urbanització de la Rambla de Sant Joan. Per
tant l’àmbit proposat s’estén des de la Rambla de Sant Joan, seguint una línea recta a un
metre aproximadament de les façanes del costat sud de les illes entre el carrers Osca i Font
i Escolà i de la mateixa forma amb una línia irregular des de Font i escolà i Baldomer Solà,
ressegueix la traça de l’antic àmbit de PMU, fins la confluència de Francesc Macià amb
Sant Ignasi de Loiola, travessa la plaça de l’Alcalde Xifré, segueix per l’eix dels carrers Coll
i Pujol i Sant Ramon, la mitgera de la parcel·la nº 46-48 de Sant Ramon, la mitgera de la
parcel·la núm. 2 del Torrent de la Batllòria, la banda dreta del carrer Torrent de la Batllòria,
la banda dreta de Sant Gonçal, la mitgera de la parcel·la nº10 de Sant Gonçal, l’eix del
carrer Maragall, la banda esquerra del carrer Santa Bàrbara, l’eix del carrer de Sant
Gonçal, l’eix del tram del Torrent de la Batllòria entre el carrers de Sant Gonçal i de la Vila
Vall-llebrera, els límits posteriors de les parcel·les del carrer Camèlia, la mitgera dreta de la
parcel·la nº 6 de carrer Camèlia, l’alineació de la façana nord de la plaça del Baró de Maldà
i el tram del lateral mar de l’autopista C-31, anomenant carrer de Ventura i Gassol. Té una
superfície de 38.359,20 m².
Descripció de la proposta
La proposta s’aborda iniciant el procés de delimitació del nou àmbit superposant l’àmbit
vigent de PMU al PGM previ a la Modificació del Pla general metropolità del barri de Coll i
Pujol i les vores del Sant Crist. Per tant dins de l’àmbit de la present modificació de PGM,
de 38.359,20 m², es recuperen les qualificacions de PGM vigent anterior. Fora d’aquest
àmbit es manté el planejament vigent.
L’àmbit del PMU es defineix a partir de retallar l’illa delimitada per Coll i Pujol, Sant Ramon i
Rambla de Sant Joan i el seu entorn viari i s’ajusta la superfície de l’àmbit resultant
incorporant la part de Rambla de Sant Joan que quedava fora de l’antic PMU donat que la
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seva urbanització quedava garantida parcialment, fet que incompleix un dels objectius
principals de la proposta de la modificació de PGM original, i un dels punts on es recolza
l’interès general. En compensació es deixa fora de l’àmbit el carrer el tram de Santa
Barbarà que ja està urbanitzat en tota la seva longitud dins del barri.
Es defineixen els estàndards aplicant els mateixos percentatges a la nova superfície que la
proposta de la MPGM CiP-SCrist determinava, quant als vials s’ha comptabilitzat la
superfície resultant de l’ordenació que es preveu en el desenvolupament del planejament
derivat que va esdevenir l’ARE l’Estrella.
Es mantenen els percentatges d’ús del sostre d’oficines i residencial que la proposta de
MPGM CiP-SCrist. 25% d’oficines -75% residencial.
La reserva d’habitatges de protecció pública, que en la MPGM CiP-SCrist era de 25%,
s’incrementa per a adaptar-se a les noves determinacions de l’actual Llei d’urbanisme i el
Decret 75/2014 del Pla per al dret a l’habitatge (definint un mínim de 20% d’habitatge de
protecció pública de règim general i un 10% d’habitatge de protecció pública de preu
concertat).
El sostre total s’adopta aplicant a la superfície del nou àmbit l’edificabilitat bruta que
s’aplicava en la MPGM CiP-SCrist que és de 0,9335 m²st/m²s , resultant un sostre total de
35.808,31m²
Quadre de superfícies a complir en el Pla de millora urbana (PMU)
Superfície
38.359,20

5

Sistemes
6b

7b

Zones
18

Sostre
total

13.608,66

9.558,57

5.009,71

10.182,26

35.808,31

Coeficient
edificabilitat
0,9335

Nombre
d’habitatges
269

Els estàndards com a còmput global (6b+7b) tenen la consideració de mínims, i el
planejament derivat haurà de garantir aquesta superfície mínima.
Informació pública
En el procés de participació ciutadana i dins del preceptiu període d’informació pública s’ha
presentat la següent al·legació:
En data 05/03/2015 i núm. de registre general 9039, va fer entrada una al·legació de
l’Associació de veïns de Coll i Pujol amb NIF G-61193066, actuant en el seu nom el
vicepresident sr. Francesc Barriga Casellas amb DNI 40.940.290Z, manifestant el seu
desacord en els següents punts:
1.Entenem que l’edificabilitat bruta que resulta dels números si no ho interpretem malament
és: 35.808,31 m²st/25.929,00 m²s = 1,38 rn2st/m²s.
En altres temps, això hagués provocat immediatament manifestacions populars per: a)
I'increment de I'edificabilitat; i b) pel canvi d'usos cap a aprofitaments privats en comptes
d'usos públics d'equipaments i zones verdes (sense I'excusa de les ARE de fer habitatges
socials, perque ara s’admeten 18.799,36 m²st en habitatge lliure i 8.952'23 m²st
d'oficines?);I tan sols 8.0856,87m²st per habitatges socials 3.283,13m²st menys que el
PGM vigent. Es manté la edificabilitat lliure en detriment de l’habitatge protegit.
2. Atès que la planificació inicial de les ARES es sustentava argumentalment en fer om a
mínim, el 30% del sòl necessari per a la construcció dels 160.000 habitatges protegits
compromesos en el Pacte Nacional per a I'Habitatge.
3. Atès que des de aquesta Associació entenem i defensem que una Àrea Residencial
Estratègica s’ha de produir en tots els seus components: usos i activitats compatibles amb
l’entorn, una nova tipologia d’habitatges primant l’habitatge públic i protegit amb una
definició clara de els equipaments i serveis públics de nova creació.
4. Atès que entenem que una ARE hauria d'integrar-se en el projecte d’ordenació general
del barri de Coll i Pujol prestant una atenció especial als col lectius com els infants i la gent
gran amb propostes clares en definir els equipaments.
5. Atès que les ARES inicialment destinaven el 50% com a habitatge protegit en alguna de
les modalitats previstes per la legislació (regim especial, general, concertat i concertat
català) en funció del que descrigui la memòria social que ha d’incloure el pla director
urbanístic.
6. Atès que no s’inclou una memòria social que defineixi les necessitats actuals habitatge
protegit de Badalona i dels equipaments necessaris per el districte primer.
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7.Atès que les administracions públiques no assumeixen (o no fan res per reclamar que
s’assumeixi) que els estralls de la construcció de l’autopista siguin resolts per l’organisme
que les va perpetrà. I carreguen el seu cost sobre el barri i la ciutat.
8. Atès que creiem, que les administracions ja han permès destrossar suficient el teixit del
nostre barri, i que aquest es mereix una reparació i una consideració, cal observar tan sols
"Quinta Elvira", "el futur gratacel de UA7CP, i els futurs "gratacels en el solar de I'Estrella", i
menys mal que els tribunals han parat les alçades previstes en carrer de la Creu i d'Anselm
Calvé.
9. Atès que a la zona de Rambla de Sant Joan, es contemplen alçades considerables, a
més d’un increment important en locals comercials, creiem que la resta del barri ha de
mantenir la estructura actual de pb+l, pb+2 i pb+ 4, contemplat en el PGM vigent, inclòs la
zona de canvi d’ús industrial.
10. Atès que creiem que tant el carrer Maragall com tots els carrers secundaris del barri,
han de mantenir l’amplada actual, i convertir-los en semi-peatonals.
11. Atès que el projecte a desenvolupar no contempla la construcció dels pisos dotacionals,
creiem que s’ha de contemplar la seva construcció ara i no deixar-los per una altre ocasió.
12. Atès que la zona dedicada a equipaments, fins no sigui edificada l’escola, reclamem
que es contempli en el projecte a desenvolupar, la seva utilització temporal per usos del
barri.
13. Atès que veiem amb estupefacció que en anteriors MPGM, es negui als veïns del barri
el manteniment dels seus badius, ara es prevegi la construcció de patis d’ús privatiu en les
noves construccions.
En resposta a l’al·legació s’informa:
El tràmit que ens ocupa és una modificació acotada i puntual del planejament general, que
correspon a la Modificació del Pla general metropolità del barri de Coll i Pujol i les vores del
Sant Crist aprovat el 22 de juny de 2004, (MPGM CiP-StCrist) amb una determinació
concreta i un únic objectiu que es complir el dictat de la sentencia referent exclourà l’àmbit
de la transformació del sector de l’Estrella, mantenint per el sector a desenvolupar com a
PMU totes les determinacions aprovades en el planejament general de referència. Així
mateix els objectius i criteris són els mateixos igualment que els paràmetres d’edificabilitat,
percentatge d’estàndards i proporció d’usos. L’edificabilitat és exactament la mateixa que la
MPGM del 2004: 0,9335 m²st/m²s, aplicada al nou àmbit de 38.359,20 m² i la resta de
paràmetres també. Els quadres que s’inclouen en el capítol 7 de la memòria del document
així ho documentant (quadre 1 “Comparatiu PGM vigent-MPG“, quadre 2 “PMU vigent -Nou
PMU sg TRLU” i el quadre 3 “Planejament vigent i proposat” ).
Aquest document que es tramita es formula per a crear de nou el marc base de
planejament, que és el de definir un àmbit de transformació segons un planejament derivat
que dins de les determinacions del Pla general metropolità correspon a un pla de millora
urbana (PMU).
Aquest planejament té l’abast de modificació de Pla general que correspon a una tramitació
municipal i una aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme, molt diferent a la
formulació i tramitació d’un Pla Director Urbanístic (PDU), que correspon a la Direcció
General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament del Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya.
L’al·legació fa referència constant al PDU de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit
del Barcelonès on s’inclou l’ARE l’Estrella i cal informar que questa modificació de
planejament general és el tràmit urbanístic necessari per recuperar el desenvolupament del
sector de transformació de l’ Estrella, proposant un nou àmbit, donat que per desenvolupar
l’ARE l’Estrella cal que aquest s’ajusti al planejament general. Amb dues sentències
referents a la delimitació de l’àmbit de transformació la proposta és crear el nou sector a
transformar i ja s’apunta en la memòria d’aquesta MPGM que ...” En paral·lel es preveu la
redacció i tramitació del nou ARE l’Estrella que recull dels determinacions d’aquesta
modificació de Pla general metropolità en compliment de les sentències nº510 i nº 509
respectivament..”.
Tot i que no correspon a aquest tràmit el parlar d’un planejament que no es de competència
municipal com es el PDU, cal dir que una àrea residencial estratègica es regula segons el
Text refós de la Llei d’urbanisme, amb un percentatge d’habitatges protegits molt superior al
mínim establert a la mateixa llei de caràcter general i garanteix uns estàndards iguals o
majors que els de qualsevol transformació d’usos.
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En aquest sentit el document conté un annex que de manera indicativa planteja l’ordenació
en què s’està treballant des de l’Incasòl i l’Ajuntament dins del Consorci per el
desenvolupament de les ARE l’Estrella i Sant Crist seguint els mateixos criteris i voluntats
del PDU aprovat el 2009.
Així com en el seu moment a l’any 2009 el PDU va incrementar tant el sostre com els
espais lliures i d’equipaments, les dades proposades són una base per a la formulació del
l’ARE amb el nou àmbit i previsiblement el mateixos criteris i de la mateixa manera, en
compliment de la Llei d’urbanisme, s’obrirà el corresponent període d’exposició pública.
Segons el que s’ha exposat es proposa desestimar l’al·legació, perquè no és al present
document el que determina i defineix com serà la transformació del sector, només
determina el lloc on es farà la transformació, tant si fos un PMU com un ARE seria en
aquell moment quan es podria analitzar el fet concret de la transformació.
Conclusions
D’acord amb l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, els canvis introduïts d’ofici
al document aprovat amb caràcter inicial no comporten l’adopció de nous criteris respecte a
l’estructura general o al model d’ordenació del territori ni respecte a la classificació del sòl i
no es consideren canvis substancials.
Així mateix, al no estar inclosos en els casos indicats en l’apartat 2 de l’article 112, no
comporten l’exigència d’un nou termini d’informació pública.
Vista la proposta i atès que la documentació compleix amb les disposicions establertes pel
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d’urbanisme i el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós
de la Ley de Suelo, s’informa favorablement prosseguir amb la tramitació de la Modificació
del Pla general metropolità al barri de Coll i Pujol.”
Així mateix, en data 6 de març de 2015 el Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme ha
emès informe favorable l’aprovació provisional de la proposta presentada, amb la
conformitat de la Secretaria General ,que es transcriu literalment a continuació:
“PROPOSTA PRESENTADA
Per part del Servei d’Ordenació del Territori es va presentar la proposta d’aprovació inicial
de la Modificació puntual del Pla general metropolità al barri de Coll i Pujol de Badalona.
D’acord amb la memòria presentada l’objectiu de la proposta és modificar la delimitació de
l’àmbit a desenvolupar amb un pla de millora urbana els terrenys de l’antiga fàbrica Estrella
i les parcel·les industrials situades al interior del barri de Coll i Pujol, deixant fora d’aquest
àmbit els terrenys que conformen l’illa delimitada pels carrers Coll i Pujol, Sant Ramon i
Rambla de Sant Joan, dels quals és titular la entitat Contratas y Obras Empresa
Constructora S.A. per tal de complir amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia al
contenciós interposat per aquesta empresa, què dictamina que els terrenys esmentats
tenen caràcter de sòl urbà consolidat i no han de formar part del sector de pla de millora
urbana.
L’àmbit de la present modificació de PGM engloba l’antic àmbit del sector de PMU l’Estrella,
amb uns ajustos de vialitat que permetin la urbanització de la Rambla de Sant Joan. Per
tant l’àmbit proposat s’estén des de la Rambla de Sant Joan, seguint una línea recta a un
metre aproximadament de les façanes del costat sud de les illes entre el carrers Osca i Font
i Escolà i de la mateixa forma amb una línia irregular des de Font i escolà i Baldomer Solà,
ressegueix la traça de l’antic àmbit de PMU, fins la confluència de Francesc Macià amb
Sant Ignasi de Loiola, travessa la plaça de l’Alcalde Xifré, segueix per l’eix dels carrers Coll
i Pujol i Sant Ramon, la mitgera de la parcel·la núm. 46-48 de Sant Ramon, la mitgera de la
parcel·la núm. 2 del Torrent de la Batllòria, la banda dreta del carrer Torrent de la Batllòria,
la banda dreta de Sant Gonçal, la mitgera de la parcel·la nº10 de Sant Gonçal, l’eix del
carrer Maragall, la banda esquerra del carrer Santa Bàrbara, l’eix del carrer de Sant
Gonçal, l’eix del tram del Torrent de la Batllòria entre el carrers de Sant Gonçal i de la Vila
Vall-llebrera, els límits posteriors de les parcel·les del carrer Camèlia, la mitgera dreta de la
parcel·la nº 6 de carrer Camèlia, l’alineació de la façana nord de la plaça del Baró de Maldà
i el tram del lateral mar de l’autopista C-31, anomenant carrer de Ventura i Gassol. Té una
superfície de 38.359,20 m².
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El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 27 de gener de 2015, va aprovar amb
caràcter inicial la Modificació del Pla General Metropolità al barri de Coll i Pujol de
Badalona. L’esmentat acord es va publicar al diari El Periódico el 10 de febrer i al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona el 9 de febrer d’enguany. Durant el termini d’informació
pública s’ha presentat un escrit d’al·legacions per part de l’Associació de veïns de Coll i
Pujol.
En data 9 de març de 2015 l’arquitecta del Departament de Planejament Urbanístic ha
emès un informe mitjançant el qual s’informa favorablement la proposta, per tal que es
prossegueixi la tramitació de l’expedient. Així mateix informa que:
- Es proposa desestimar l’al·legació, perquè no és al present document el que
determina i defineix com serà la transformació del sector.
- S’ha corregit d’ofici l’apartat 2 de l’article 1 de la Normativa, atès que es trobava
incomplert, i s’han renumerat els articles de la Normativa.
D’acord amb l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, els canvis introduïts al
document aprovat amb caràcter inicial en resposta a les al·legacions i a l’informe sectorial,
no comporten l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general o al model
d’ordenació del territori ni respecte a la classificació del sòl i no es consideren canvis
substancials.
Analitzat el document, que consisteix en una memòria que determina l’àmbit, objecte,
justificació i descripció de la proposta, així com la normativa i els plànols d’informació i
ordenació, el Cap d’ordenació Urbana informa favorablement la proposta per tal de procedir
a la tramitació de la present aprovació provisional.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquesta modificació del Pla General metropolità d’iniciativa pública es formula i tramita per
aquesta Corporació municipal a l’empara de l’article 96, en concordança amb l’article 76.2
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, en endavant TRLU, i d’acord amb les prescripcions de l’article 4 de les
Normes Urbanístiques del PGM.
A l’expedient administratiu 22/D9-14 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic hi
consten les determinacions establertes per l’article 69.1 del Reglament aprovat pel Decret
305/2006, de 18 de juliol, en endavant RLU, respecte el contingut de la memòria:
- Justificació de la conveniència i oportunitat de la seva formulació.
- Informació urbanística, acompanyada dels estudis complementaries.
- Descripció i resultat del programa de participació ciutadana.
- Objectius de l’ordenació.
- Normativa.
- Agenda.
- Avaluació econòmica.
- Documentació ambiental.
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 Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat per DL
2/2003, de 28 d’abril, acord que, conforme l’apartat II) de l’article 47.2 de la LRBRL i
l’apartat k) de l’article 114.3 del TRLMRLC, requereix que sigui adoptat amb el vot favorable
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació), amb el benentès
que si es presenten al·legacions durant el tràmit d’informació pública s’haurà d’emetre
informe donant resposta motivada al contingut de les mateixes.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
Atès que aquesta aprovació requereix un quòrum de votació especial, s’ha emès l’informe
preceptiu, favorable, per part de la Secretaria General, de conformitat amb l’article 179 del
Text Refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003.
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el senyor
alcalde, a proposta de la gerència de l’Àmbit de Territori, proposi al Ple de l’Ajuntament
l’aprovació del següent ACORD:
Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes Sessió nº 4/24-03-2015/ pag. 38
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

PRIMER.- Resoldre les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública
contra l’acord publicat d’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general
metropolità al barri de Coll i Pujol, en l’abast que es deixa constància en l’informe tècnic
subscrit per la cap del Departament de Planejament Urbanístic, el text del qual s’incorpora
íntegrament en la part expositiva.
SEGON.- Aprovar amb caràcter provisional la Modificació puntual del Pla general
metropolità al barri de Coll i Pujol 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, aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
TERCER.- Donar trasllat de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona per tal d’assolir l’aprovació definitiva, d’acord amb l’article 78 del
TRLUC.
SENYOR MAÑAS: Senyor alcalde bona tarda. M’adreço especialment al regidor
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament per anunciar la nostra abstenció en aquest dictamen i per
què ens abstenim en aquest dictamen i en l’aprovació provisional, doncs per un motiu molt
senzill, estem parlant d’una modificació del Pla General Metropolità del barri de Coll i Pujol,
que s’ha referit en aquest cas única i estrictament a complir una sentència judicial que
deixava fora de l’àmbit del què eren les àrees residencials estratègiques de la zona de
l’Estrella el que coneixem popularment com a zona de cases verdes, allà on està
actualment l’oficina de Correus, en front de l’oficina de Correus. Nosaltres hem col·laborat i
hem participat en la redacció de les al·legacions que ha presentat l’al·legació de veïns de
Coll i Pujol que han estat rebutjades i ho lamenten i perquè ho lamentem, perquè vostè
senyor alcalde que és el regidor d’Urbanisme d’aquesta ciutat ha perdut l’oportunitat durant
els quatre anys que ha estat al front de l’Urbanisme d’aquesta ciutat, no només de portar en
aquest Ple l’execució de sentències judicials, no només de portar en aquest Ple allò que li
portaven els privats com a propostes de modificació de PGM i que vostès portaven aquí
sense rexistar, simplement com a mers agents que tramitaven expedients proposats pels
privats. I per què li dic, perquè en el cas del barri de Coll i Pujol creiem que hem perdut
quatre anys valuosos, quatre anys valuosos perquè una àrea residencial estratègica senyor
alcalde quan es dissenyen per part del govern de la Generalitat de Catalunya en el seu dia,
no es dissenyen ni per pagar els laterals de l’autopista, ni per construir habitatge, es
dissenyen per construir una nova tipologia de barris en determinades zones de Catalunya
on hi havia sòl públic que complissin un estàndards de qualitat des de tots els punts de
vista, que situessin aquells barris com a referents en qualitat de vida. Pel que fa als
equipaments, pel que fa a la tipologia de l’habitatge púbic existent, pel que fa a la mobilitat i
pel que fa en el cas que hi hagués de la conservació del patrimoni i de la trama urbana.
Vostès durant quatre anys de mandat l’ARE de l’Estrella, la reforma integral del barri de Coll
i Pujol, un dels barris més antics de la nostra ciutat està encallada, o ha fet cap proposta de
modificació, a dia d’avui no sabem quin és el calendari d’execució d’aquesta Àrea
Residencial Estratègica, però anant més enllà s’ha perdut l’esperit del què era una àrea
residencial estratègica. Vostès no han fet cap estudi de quina és la necessitat de la
tipologia d’habitatge públic que cal construir avui en dia, que no és la mateixa que fa vuit
anys, quan es van definir les àrees residencials estratègiques. La previsió que hi havia a
l’àrea residencial estratègica era la construcció aprofitant el desenvolupament de la zona i
del sector de la construcció allà, del nou edifici de l’escola Ventos Mir i de la construcció
d’una escola bressol pel districte primer. La voluntat d’aquest grup municipal expressada
era que es construís habitatge residencial assistit en aquesta àrea residencial estratègica
del barri de Coll i Pujol i per tant, per això li anuncio que ens abstenim. Nosaltres en
aquestes al·legacions que hem fet de forma col·laborativa amb l’Associació de Veïns de
Coll i Pujol manifestàvem aquestes necessitats, manifestàvem i expressàvem la voluntat i
així ho deien també els veïns que s’hauria d’haver reunit la comissió tècnica del barri per
estudiar aquest modificació de planejament i per estudiar quin és el futur d’aquesta àrea
residencial estratègica. Per tant, la nostra abstenció és per evidenciar que vostè durant
quatre anys en el barri de Coll i Pujol a part de reformar el carrer Coll i Pujol i fer alguna
obra més com el solar de la foneria que ens alegrem que es posi en marxa, no sé si ja s’ha
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posat en marxa, però s’hi posarà breument, ha perdut l’oportunitat de fer disseny estratègic,
de fer planificació de ciutat, de fer allò que li toca fer a un govern municipal. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs si no hi ha cap paraula més, senyor Serra, digui, digui.
SENYOR SERRA: Nosaltres ens abstenim en aquesta votació.
SENYOR FALCÓ: Nosaltres respecte a aquesta qüestió sense entrar en més detalls, però
llegint el dictamen entenem que no és incompatibles el que presenta com al·legació el grup
d’Iniciativa col·laborativament amb l’associació de veïns, que no és en aquest tràmit concret
en què això es pot discutir. Aquest és un planejament que es porta, és un dictamen que es
porta per complir una sentència judicial, que no canvia res substantiu i creiem, crec, que
divendres hi ha una reunió d’Urbanisme amb els veïns per parlar precisament d’allò que ells
voldrien dibuixar en el futur, que repeteixo, no correspon en el dictamen que avui estem
portant a aprovació. Hi ha hagut dues reunions més del districte d’Urbanisme i dels veïns
per parlar d’aquesta qüestió segons tinc, vaja la informació que em dóna la regidora. Per
tant, nosaltres com que és un tràmit que és complir amb una sentència judicial a la qual
estem obligats a refer alguns punts del previ acord i hi votem a favor.
SENYOR ALCALDE: Sí, doncs escoltin tan sols aclarir que el que estem fent, és fer un
ajust amb aquesta modificació del Pla General perquè hi ha una sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya que ens hi obliga, una sentència que va ser una decisió
que no es va prendre en aquesta legislatura, si no que es va prendre en d’altres legislatures
passades. Per tant, això ens condiciona una mica el desenvolupament de tot aquell entorn i
home, jo sí que dir-li que em sembla que al llarg d’aquesta legislatura i ara no correspon,
però s’han desbloquejat projectes històrics que portaven bloquejats a Badalona fa bastants
anys, que vostè em digui, escolti, doncs podíem haver avançat més, doncs és la seva
opinió, jo la respecto com no pot ser d’una altra manera, però sí que em sembla que ha de
ser un punt de vista de desenvolupament de la ciutat, de projectes aturats n’hem
desbloquejats uns quants. Respecte a Coll i Pujol doncs amb el districte estem treballant de
la mà, amb els veïns també, amb l’associació de veïns també hem fet algunes millores, en
queden moltes per fer, evidentment que sí que en queden moltes per fer, però amb això
estem. Jo sí que li puc garantir que a la propera legislatura governem nosaltres, que és el
que espero, o governin d’altres la situació econòmica li puc garantir que permetrà que tant
amb polítiques d’habitatge, que vostè apuntava d’habitatge públic com altres polítiques es
puguin desenvolupar més projectes, que no pas els que no hem pogut desenvolupar en
aquesta, donada la situació econòmica. Per tant, quedaria aprovat amb els vots expressats
i passaríem al punt següent.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per majoria absoluta.
Vots a favor: 15, dels grups municipals del Partit Popular i Convergència i Unió.
Abstencions: 12, dels grups municipals Socialista i d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa.
15 AP-2015/3132 DICTAMEN. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic
d'ordenació i modificació de la fitxa del Catàleg de Patrimoni F1 del Mercat Maignon.
PROPOSTA D’ACORD de l’aprovació provisional del Pla especial urbanístic d’ordenació i
modificació de la Fitxa del Catàleg de Patrimoni F1 del Mercat Maignon de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 4 de març de 2015 pel Departament de Planejament
Urbanístic que reproduït literalment diu:
“I N FO R ME
Es presenta a tramitació per a la seva aprovació provisional el Pla especial urbanístic
d’ordenació i modificació de la fitxa del Catàleg de Patrimoni F1 del Mercat Maignon de
Badalona.
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 21 de gener de 2015, va aprovar
amb caràcter inicial el Pla especial urbanístic d’ordenació i modificació de la fitxa del
Catàleg de Patrimoni F1 del Mercat Maignon de Badalona.
L’acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 3 de
febrer de 2015 i al diari El Periódico en la mateixa data.
Així mateix, l’anunci esmentat ha estat exposat al Tauler d’anuncis municipal i s’ha editat a
la pàgina web de l’Ajuntament.
No s’han presentat al·legacions al text aprovat amb caràcter inicial.
Objectiu
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La formulació del present Pla especial urbanístic d’ordenació i modificació de la fitxa del
Catàleg de Patrimoni F1 del Mercat Maignon de Badalona té per doble objecte concretar les
condicions d’edificació, així com la modificació puntual del Pla especial de protecció del
Patrimoni historicoartístic, arqueològic, arquitectònic, típic, paisatgístic i tradicional de
Badalona a l’àmbit establert a la fitxa F-1. Mercat Maignon, de Badalona.
Aprofitant les obres de rehabilitació dutes a terme, s’ajustaran les condicions d’edificació,
actualitzant el mercat a les noves necessitats comercials i, al mateix temps, es modificaran
les condicions de protecció de la fitxa normativa F1-Mercat Maignon del Catàleg de
Patrimoni, per tal de possibilitar una ordenació coherent a la realitat física del moment
actual, revitalitzant l’ús i mantenint viu el conjunt del mercat.
Àmbit
L’àmbit de planejament correspon a l’illa delimitada per la plaça Maignon i els carrers del
Lleó i d’Arnús.
L’illa està ocupada pel mercat Maignon, un edifici rectangular de mercat amb una superfície
de 1037 m². L’interior està assentat en un pla lleugerament superior dels carrers que
l’envolten.
Justificació de la procedència de la formulació del Pla especial
Donat que actualment l’edifici històric del mercat Maignon es troba tancat amb un grau
important de degradació i a l’espera d’obres de rehabilitació per tal de sol·lucionar les
diferents patologies que presenta, és un bon moment per actualitzar-lo tot adaptant-se a les
noves necessitats funcionals d’aquest tipus d’equipament.
És d’iniciativa de l’Ajuntament de Badalona, que el promou amb la voluntat d’actualitzar i
revitalitzar el Mercat Maignon, protegint-ne la seva condició de peça Patrimonial.
La dicotomia entre la salvaguarda de l’element físic heretat i la necessària transformació
d’aquest per adaptar-se als nous usos està present en totes les intervencions sobre un
element de Patrimoni arquitectònic. El just equilibri entre el present i el passat és el millor
procediment per actuar-hi.
En el cas que ens ocupa, analitzats els valors de l’edifici protegit i les noves necessitats que
demanden els nous mercats del segle XXI es creu oportú concretar unes noves condicions
de protecció i criteris d’intervenció per tal de, per una banda, protegir les qualitats
essencials de la peça patrimonial, i de l’altra, permetre que sigui un mercat viu, actual i
funcionalment efectiu.
Les noves condicions d’edificació s’ajusten a les necessitats funcionals de l’equipament i
respecten el paisatge urbà i les condicions ambientals de l’entorn del mercat.
Planejament vigent
L’àmbit d’aquest Pla especial urbanístic està subjecte al Planejament vigent, el qual serà
aplicable en tot allò que no modifiqui la normativa d’aquest:
- El Pla General Metropolità , aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976 i publicat al
BOP el 17 de juliol de 1976.
- Pla especial de Patrimoni Historicoartístic de Badalona, aprovat definitivament el 27 de
setembre de 1984 i publicat al BOP el 29 d’octubre de 1984.
La fitxa F1 és la que correspon a l’àmbit que ens ocupa.
Descripció de la proposta
Atès els antecedents exposats i la justificació de la proposta presentada respecte a la
modificació del Pla especial de referència, s’ha de posar de manifest que la redacció
d’aquesta figura de Planejament representa la creació d’una eina necessària per a permetre
l’actualització i la revitalització del conjunt històric dins del seu entorn urbà.
1. Per una banda, i aprofitant les obres de rehabilitació que es duen a terme, es proposen
unes noves condicions d’edificació.
- Es defineixen unes condicions d’edificació a l’equipament existent que possibilitin
l’ampliació de les possibilitats interiors, ajustant-se a les noves necessitats funcionals
de l’activitat. Així, doncs, es permetrà ampliar l’ocupació de la planta primera fins
arribar al seu 80% . En l’actualitat només se n’ocupava el 6,5%. La planta soterrani,
totalment nova, podrà ocupar-ne el 100% de la parcel·la.
Així, doncs, es permet una edificabilitat màxima de 1.867m² (PB+1) sempre dins la
volumetria existent de l’edifici actual. El sostre de planta soterrani no computarà.
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Ocupació (%) i sostre per plantes (m²):
- Planta soterrani: 100% ................................................ (no computa) Sostre: 1037 m²
- Planta Baixa:
100% ...................................................................... Sostre: 1037 m²
- Planta Primera: 80% ....................................................................... Sostre: 830 m²
Edificabilitat màxima
- 1.867 m²
Núm. plantes i alçada reguladora
- PB+1
- Alçada reguladora màxima: l’alçada actual de l’edifici del mercat.
2. Per altra banda, es proposa una modificació de la fitxa del Catàleg de Patrimoni aprovat
definitivament el 27 de setembre de 1984.
Els àmbits de protecció A i B proposats de la fitxa del Catàleg de Patrimoni coincideixen
amb els àmbits vigents del Catàleg aprovat 1984.
- L’àmbit A de protecció proposat coincideix en superfície amb l’aprovat al Catàleg de
1984, coincidint amb la superfície de la parcel·la construïda ocupada per Mercat.
Quant als criteris d’intervenció proposats a la nova fitxa per a aquest àmbit, es modifiquen
els vigents, proposant els següents criteris:
En general, es protegiran els trets tipològics de l’edifici, permetent la rehabilitació per tal
d’adequar el mercat a les necessitats actuals. Com a principals valors essencials a protegir
es contemplen els següents:
La tipologia constructiva original.
Els materials originals, tenint especial cura en què els nous materials emprats no entrin
en conflicte i, en tot cas, potenciïn la caracterització del Bé protegit.
La composició i simetria originals. Tant en planta com en alçats.
Els elements amb especial interès a protegir tals com els vitralls, les encavallades o la
coberta.
- L’àmbit B de protecció d’entorn tal i com es grafia a la Fitxa proposada del Catàleg de
Patrimoni Historicoartístic de Badalona engloba l’entorn corresponent als carrers que
voregen l’edificació del Mercat fins a les façanes de les edificacions circumdants.
Es proposa que els edificis de l’entorn s’adaptaran en composició, color i materials al Bé
catalogat tal i com es proposava en el Catàleg vigent.
Informes sectorials
Informe emès pel Departament de Cultura, amb data 4 de març de 2015.
S’informa favorablement.
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, les seves modificacions segons la Llei 3/2112, de 22 de febrer, 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 procedir amb la tramitació proposada.”
Així mateix, en data 5 de març de 2015 el Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme ha
emès informe favorable a la nova aprovació inicial de la proposta presentada, amb la
conformitat de la Secretaria General, de conformitat amb l’article 179 del Text Refós de la
Llei municipal i règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, que es
transcriu literalment a continuació:
“PROPOSTA PRESENTADA
El mes de gener de 2015 es redacta per part del Departament de Planejament Urbanístic la
proposta de Pla especial urbanístic d’ordenació del Mercat Maignon proposant unes noves
condicions d’edificació així com una modificació de la fitxa F1 del Catàleg de Patrimoni,
aprovat definitivament el 27 de setembre de 1984, per tal de possibilitar una ordenació
coherent a la realitat física del moment actual, revitalitzant l’ús i mantenint viu el conjunt del
mercat.
L’àmbit d’aquest Pla especial correspon a l’illa delimitada per la plaça Maignon i els carrers
del Lleó i l’Arnús que està ocupada pel mercat Maignon, un edifici rectangular amb una
superfície de 1.037 m².
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La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 21 de gener de 2015, va aprovar
amb caràcter inicial el Pla especial urbanístic d’ordenació i modificació de la fitxa del
Catàleg de Patrimoni F1 del Mercat Maignon de Badalona.
L’acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 3 de
febrer de 2015 i al diari El Periódico en la mateixa data. Així mateix, l’anunci esmentat ha
estat exposat al Tauler d’anuncis municipal i s’ha editat a la pàgina web de l’Ajuntament.
Durant el preceptiu termini d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació, tal i com
consta a la documentació obrant a l’expedient.
A la vegada, durant el termini d’exposició pública es va sol·licitar informe al Departament de
Cultura, com a organisme afectat per la present modificació de planejament. El 25 de febrer
de 2015 els Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya ha emès informe favorable.
En data 4 de març de 2015 l’arquitecta del Departament de Planejament Urbanístic ha
emès un informe mitjançant el qual s’informa favorablement la proposta, per tal que es
prossegueixi la tramitació de l’expedient.
La documentació presentada compleix les condicions bàsiques que determina el
planejament d’ordre superior i la legislació urbanística a que està subjecta per prosseguir
amb la seva tramitació.
NORMATIVA D’APLICACIÓ
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 13/A6-14 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic
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: memòria descriptiva, agenda i etapes, normativa, plànols d’informació i ordenació i
annexes.
L’article 85.5 del TRLUC estableix que simultàniament al tràmit d’informació pública s’ha de
sol·licitar informe als organismes, si n’hi ha, afectats per raó de llurs competències
sectorials.
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), acord que, conforme l’apartat k) de l’article 114.3
del TRLMRLC, requereix que sigui adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el senyor
alcalde, a proposta de la gerència de l’Àmbit de Territori, proposi al Ple de l’Ajuntament
l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional el Pla especial urbanístic d’ordenació i
modificació de la Fitxa del Catàleg de Patrimoni F1 del Mercat Maignon de Badalona.
Aquesta figura derivada de planejament urbanístic es formula per la iniciativa pública 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 (TRLU).
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 va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 27.
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16 AP-2015/3133 DICTAMEN. Aprovació provisional de la Modificació del Pla general
metropolità a la plaça de Pompeu Fabra.
PROPOSTA D’ACORD de l’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general
metropolità a la plaça de Pompeu Fabra de Badalona.
Vist l’informe subscrit en data 4 de març de 2015 per l’arquitecta del Departament de
Planejament Urbanístic que reproduït literalment diu:
“I N F O R M E
Informe tècnic relatiu a l’expedient número 15/D6-14 referent a la tramitació de la proposta
de Modificació del Pla general metropolità a la plaça de Pompeu Fabra de Badalona.
Antecedents
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 22 de juliol de 2014, va aprovar amb
caràcter inicial la Modificació del Pla general metropolità a la plaça de Pompeu Fabra de
Badalona. L’esmentat acord es va publicar al diari El Periódico i al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en data en data 5 de setembre de 2014.
Iniciativa i objecte
Aquesta actuació urbanística es promou i tramita per iniciativa pública de l’Ajuntament de
Badalona 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. Es
proposa la tramitació del la Modificació del Pla General Metropolità a la plaça Pompeu
Fabra de Badalona, per tal de dotar l’entorn dels carrers de la Creu i d’Anselm Clavé d’una
estructura urbana coherent, permetent la transformació del sector en una àrea de nova
centralitat.
La Modificació del PGM a la plaça Pompeu Fabra de Badalona es planteja amb els
objectius següents:
Donada la ubicació estratègica de l’àmbit que ens ocupa, es proposa mantenir la diversitat
d’usos de les zones de nucli antic i de densificació urbana semiintensiva previstos al
planejament vigent i prioritzar els usos comercials i terciaris en planta baixa.
Considerant la recent desafectació del carrer de Francesc Macià, a les parcel·les de titularitat
privada amb front a l’avinguda Sant Ignasi de Loiola i als carrers de Colom i de la Creu es
proposa definició d’una nova zona subjecte a ordenació volumètrica específica (clau 18), amb
una alçada de planta baixa i usos comercials i terciaris.
Així mateix, i atenent a la titularitat municipal de la parcel·la amb front als carrers d’Anselm
Clavé, Jaume Solà i del Museu, abans qualificada de zona de nucli antic (clau 12), es proposa
la seva qualificació com a sistema d’equipament públic.
Atenent a la singularitat de l’espai públic de la plaça de Pompeu Fabra i a l’estructura de la
propietat existent -amb un gran nombre de parcel·les amb estructura de casa de cos i
amplades de façana entre 4 i 5 metres- a les finques amb front als carrers d’Anselm Clavé i de
la Creu pendents de transformació o per sota del potencial edificable definit al planejament
vigent, es proposa la seva agrupació, de forma que les seves façanes tinguin una amplada
mínima de 12 metres.
Considerant la dificultat que representa l’obertura del carrer de Marina a la plaça amb
l’obtenció dels sòls qualificats de sistema viari per cessió obligatòria i gratuïta, es proposa
definir un polígon d’actuació aïllat (P.A.A. 1) a desenvolupar pel sistema d’expropiació, que
permeti la seva urbanització els terminis fixats al pla d’etapes.
Àmbit
L’àmbit de la present Modificació de PGM correspon a un sector de planejament discontinu
amb una superfície total de 18.063,20 m².
Un subsector correspon al front edificat al carrer de la Creu, amb una superfície de 11.027,02
m² i un altre que correspon al front edificat al carrer d’Anselm Clavé, amb una superfície de
7.036,18 m².
Justificació de la proposta
La present Modificació del PGM es formula a partir de la voluntat de l’equip de Govern de
l’Ajuntament de Badalona, de dotar l’entorn dels carrers de la Creu i d’Anselm Clavé d’una
estructura urbana coherent que ha de permetre la transformació del sector en una àrea de
nova centralitat.
La Modificació del PGM delimita i concreta la forma de desenvolupament, regulació i gestió de
les diferents actuacions que, per la seva posició estratègica o pel seu potencial de
transformació, aporten millores en la urbanització de l’espai públic del sector.
En el seu conjunt, aquestes actuacions poden estructurar un programa d’intervencions en el
barri que, combinades amb altres polítiques de priorització dels usos comercials en planta
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baixa i obtenció de nou sòl per a equipaments, poden contribuir de forma eficaç a la millora
progressiva d’aquesta singular peça de l’estructura urbana de Badalona.
Planejament vigent
El planejament vigent d’aplicació fins el moment de la present tramitació 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).
Pla especial d’ordenació vial plaça alcalde Xifré.
Aprovat definitivament per la CMB el 27 de febrer de 1986 (BOP 19 de març
de 1986)
Text refós de la Modificació del Pla General Metropolità al barri de Coll i Pujol i les vores
del barri de Sant Crist.
Aprovat definitivament per la CTUB el 22 de juny de 2004 (DOGC 7 d’octubre de 2004).
Actualment, el terrenys inclosos en l’àmbit de la Modificació de PGM estan classificats com a
sòl urbà i qualificats com a zona de nucli antic (clau 12), zona de densificació urbana
semiintensiva (clau 13b) i sistema viari (clau 5).
Descripció de la proposta
Els fronts edificats dels carrers d’Anselm Clavé i de la Creu estan conformats per peces amb
diferent grau de consolidació, que mostren una falta de cohesió entre elles i manca d’imatge
unitària des de la lectura de l’espai urbà deguda, en part, per l’estructura de la propietat
existent i en part, per la pròpia dimensió que aquest espai té.
En diferents estudis realitzats, la realitat que s’ha transmès és la d’un buit urbà que intenta ser
relligat per les activitats en superfície, i sobre la qual es superposen els fluxos infraestructurals
viaris i ferroviaris, que condicionen la futura configuració urbana de la plaça de Pompeu Fabra.
La regulació dels usos en planta baixa prioritzant els usos comercials i terciaris, la definició
d’una parcel·la de sistema d’equipaments i d’una zona subjecte a ordenació volumètrica
específica amb usos comercials i terciaris i l’ajust dels paràmetres de parcel·la mínima dels
fronts edificats als carrers d’Anselm Clavé i de la Creu es planteja amb l’objectiu de crear una
estructura urbana coherent, que permeti la transformació del sector en una àrea de nova
centralitat.
Edificabilitat
El sostre potencial que s’obté de l’aplicació de les condicions d’edificació previstes al PGM
vigent, és de 33.181,50 m².
El sostre potencial que s’obté de l’aplicació de les condicions d’edificació proposades és de
32.905,15 m². Aquest sostre es desglossa en 23.810,15 m² de sostre edificable situat en
plantes pis destinats als usos generals permesos a les zones 12 i 13b i 9.095,00 m² de sostre
edificable situat en plantes baixes destinat als usos comercials i terciaris.
Per tant, la Modificació de PGM que es proposa representa una reducció de 9.371,35 m² de
sostre destinat als usos generals permesos a les zones 12 i 13b i un increment de 9.095m² de
sostre d’ús comercial i terciari i no incrementa el sostre edificable total previst al planejament
vigent.
Unitats de façana mínima
La longitud mínima de la façana en les parcel·les que es grafies al plànol P.05 Unitats de
parcel·la mínima, serà de 12 m, amb la condició que dins els àmbits delimitats no deixin
parcel·les amb fronts edificables per desenvolupar de menys de 12 metres. Aquests
paràmetres de parcel·la mínima s’aplicaran en el cas d’execució de projectes d’obra nova,
ampliació i augment de volum.
Sol·licitud d’informes sectorials 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 com
ORGANISME
Data sol·licitud
Data informe
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
24/09/2014
04/11/2014
A l’informe desfavorable data 4 de novembre de 2014 emès per l’Autoritat del Transport
Metropolità, s’estableixen unes condicions que caldrà incloure en el tràmit que ens ocupa, per
tal d’avaluar l’informe favorablement:
D’acord amb l’article 8 del Decret 344/2006, els EAMG han de contenir una estimació
del nombre de desplaçaments que generen els diferents àmbits del pla en funció de les
superfícies, dels usos permesos o de l’índex d’edificabilitat fixat en el planejament.
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En aquest sentit, el Decret preveu que, pel que fa al càlcul de la incidència de la
mobilitat generada, es pot acceptar com a supòsit una reducció de la nova mobilitat
generada com a resultat de restar la mobilitat ja existent en l’àmbit. Però no es pot
acceptar aquesta reducció en contrast amb el que preveu el planejament vigent, en tant
que l’EAMG ha d’avaluar l’impacte de la nova mobilitat generada.
És necessari que l’EAMG avaluï quantitativament la incidència sobre la xarxa viària que
tindrà el desenvolupament previst.
Cal que l’EAMG s’ajusti als requeriments que fixa el Decret a l’annex 2 “Aparcament de
bicicletes”
Cal que l’EAMG incorpori el dimensionament de l’oferta d’aparcament prevista per a
turismes i motocicletes que determinen les normes turístiques.
L’estudi no esmenta la necessitat, seguint els requeriments de l’article 6 del Decret, de
realitzar una reserva de places per a la càrrega i descàrrega de mercaderies.
En termes generals, cal que les mesures correctores proposades per l’EAMG s’ajustin
als continguts que fixa el Decret 344/2006 a través de l’article 13.
Pel que fa a l’apartat d’avaluació de la incidència de la mobilitat sobre la contaminació
atmosfèrica, no queda clar si les dades es refereixen al conjunt de la ciutat o bé només
a l’àmbit d’estudi. Cal tenir en compte que els resultats han d’estar associats a la nova
mobilitat generada pel sector.
També es fan dues recomanacions:
Que es faci una previsió de punts de recàrrega elèctrica per a vehicles i motocicletes ,
de cara a permetre el desenvolupament futur del vehicle elèctric.
En el cas de les motocicletes, que es garanteixi que s’habiliten espais suficients en
calçada per evitar en tot moment l’aparcament d’aquests vehicles sobre les voreres.
Informació pública
En el procés de participació ciutadana i dins del preceptiu període d’informació pública s’han
presentat les següents al·legacions:
1. En data 29/09/2014 i núm. de registre general 26908, va fer entrada una al·legació d’en
Josep Soler i Amigó, Ma. Cinta Balart i Mercadé i Isabel Brugué i Aliu, en nom i
representació de les Associacions de veïns del centre, Coll i Pujol i Dalt de la Vila,
manifestant el seu desacord en tres punts:
a. En relació a establir una façana mínima de 15 m, es creu més adient reduir l’amplada
mínima a 12 m o a la suma de tres parcel·les, donat que no és cert que l’amplada tipus
majoritària sigui de 5 m , sobretot en el carrer Anselm Clavé.
b. També en relació a l’amplada mínima de 15 m , o en cas d’agrupar tres parcel·les
aleatòriament, pot donar com a resultat la impossibilitat d’edificar les parcel·les restants en
condicions que assegurin una homogeneïtat del front d’edificació. Es demana, doncs, que
s’estudiïn les solucions a adoptar per evitar l’aparició de parcel·les aïllades i/o el règim a
aplicar en aquests casos.
c. En relació als altells en zona 12, es destaca la contradicció entre el que es proposa al
Planejament i el que diuen les NNUU d’aplicació a Badalona, on es prohibeixen els altells
en planta baixa per a zona 12. Es demana que sigui eliminada la proposta d’altells en els
locals comercials de zona 12.
En resposta a l’al·legació:
Veient que realment, en el front del carrer de la Creu, predominen parcel·les amb amplades
inferiors a 5m i després d’estudiar els diversos casos d’agrupació de parcel·les, i
comprovant les dificultats en assolir resultats coherents amb l’objectiu del Planejament, es
decideix modificar l’amplada mínima d’agrupació de parcel·les en 12 m.
De cara a preveure que no puguin restar parcel·les aïllades com a resultat de reagrupar-ne
les altres, i tal i com ja s’havia establert amb els 15 m, es condiciona que els projectes
d’obra nova garantiran que la resta del front d’illa pugui transformar-se en edificació d’obra
nova , la façana de la qual compleixi el mòdul mínim de 12 metres.
Atenent a la singularitat de l’espai públic de la plaça Pompeu Fabra i a la seva ubicació
estratègica, es prioritza els usos comercials i terciaris en planta baixa. Es permetran, per
tant, els altells de les plantes baixes en zona 12, sempre que formin unitat física i funcional
amb el local ubicat a l’esmentada planta, fet que compensa les carències i limitacions de
les parcel·les existents, permetent un millor desenvolupament d’activitats comercials,
potenciant la seva ubicació.
S’ha estimat parcialment l’al·legació.
-
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2. En data 22/10/2014 i núm. de registre general 28082, va fer entrada una al·legació de
Maria del Carmen Barreiro Rodellar en nom de la Societat General d’Aigües de Barcelona
S.A, manifestant el seu desacord en diversos aspectes.
En referència a l’objectiu de la Modificació del Planejament on proposa que les parcel·les
tinguin una façana amb amplada mínima de 15 m, l’al·legació sol·licita que s’elimini tot el
relatiu a aquest fet, pels motius que s’exposen a continuació:
a. La imposició als propietaris de sòl urbà consolidat d’agrupar les seves parcel·les amb els
propietaris confrontants per poder edificar una obra nova o una ampliació o augment del
volum edificable és contrària al que es disposa en l’art. 42.2 del decret legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya
que només exigeix com a únic deure el de completar la urbanització necessària perquè els
terrenys aconsegueixin la condició de solar.
b. Si el tractament que es vol donar a aquest parcel·les és el d’un sòl urbà no consolidat, el
Planejament hauria de delimitar àmbits de gestió urbanística que permetin l’execució del
Planejament i el repartiment equitatiu de beneficis i càrregues entre tots els propietaris.
No obstant això, el planejament delimita en el plànol d’ordenació P.05 “Unitats d’agrupació
de parcel·la mínima”, una figura que no és urbanística ni apareix regulada en el text Refós
de la llei d’Urbanisme de Catalunya. Tampoc la pròpia Modificació de Planejament concreta
la regulació, execució o gestió d’aquestes “agrupacions”.
Aquesta falta de regulació produeix una evident indefensió i falta de seguretat jurídica als
propietaris inclosos dins d’aquestes “unitats” que desconeixen com es veurà afectat el seu
dret de propietat quan vulgui edificar els seus solars.
c. El document només analitza la viabilitat econòmica respecte a l’Actuació Aïllada
d’Expropiació P.A.A.1 però no respecte a les Unitats d’agrupació de parcel·la mínima. Per
tant, no pot garantir-se la viabilitat de la MPGM sense tenir en compte les actuacions que
es preveuen.
En resposta a l’al·legació:
El present Planejament estableix una sèrie d’unitats de parcel·la mínima, però no concreta
com es desenvoluparan, donat que serà en el moment de la seva execució, i depenent en
cada cas com es desenvolupin per cada propietat, que el Departament de Gestió
urbanística pautarà quina serà la gestió a executar per a cada situació.
Constatant que, en el front del carrer de la Creu, predominen parcel·les amb amplades
inferiors a 5m i després d’estudiar els diversos casos d’agrupació de parcel·les, i després
de comprovar les dificultats en assolir resultats coherents amb l’objectiu del Planejament,
es decideix modificar l’amplada mínima d’agrupació de parcel·les en 12 m.
S’ha estimat parcialment l’al·legació.
Conclusió
En resposta a les prescripcions que s’especifiquen a l’informe emès per l’Autoritat del
Transport Metropolità, al document que es presenta per a la seva aprovació provisional s’han
incorporat els canvis oportuns per tal d’avaluar l’informe favorablement.
Així mateix, considerant les al·legacions que s’estimen parcialment i algunes errades materials
detectades, al document que es presenta per a la seva aprovació provisional s’han incorporat
d’ofici els següents aspectes:
Es modifica l’amplada mínima de façana d’agrupació de parcel·les a 12 m, en comptes
dels 15 m proposats al document aprovat inicialment.
S’ha millorat la documentació gràfica.
D’acord amb l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, els canvis introduïts al
document aprovat amb caràcter inicial en resposta a l’informe sectorials, a les al·legacions de
l’Associació de veïns del centre de Badalona i la Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.
que s’han estimat parcialment, així com els introduïts d’ofici, no comporten l’adopció de nous
criteris respecte a l’estructura general o al model d’ordenació del territori ni respecte a la
classificació del sòl i no es consideren canvis substancials.
Així mateix, d’acord amb l’apartat 3 de l’article 112 del Reglament de la Llei d’urbanisme, els
canvis introduïts al document consistents en ajustar la façana mínima d’agrupació de parcel·les
així com alguns matisos gràfics dels plànols de proposta, al no estar inclosos en els casos
indicats en l’apartat 2 de l’article 112, no comporten l’exigència d’un nou termini d’informació
pública, però s’han de fer constar en l’acord d’aprovació provisional.
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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 prosseguir amb la tramitació de la Modificació del Pla General
Metropolità a la plaça Pompeu Fabra de Badalona.”
Així mateix, en data 5 de març de 2015 el Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme ha
emès informe favorable l’aprovació provisional de la proposta presentada, amb la
conformitat de la Secretaria General, que es transcriu literalment a continuació:
“I. PROPOSTA PRESENTADA
Per part del Servei d’Ordenació del Territori es va presentar la proposta d’aprovació inicial
de la modificació puntual del Pla General metropolità a la Plaça Pompeu Fabra de
Badalona, per tal de dotar l’entorn dels carrers de la Creu i d’Anselm Clavé d’una estructura
urbana coherent, permetent la transformació del sector en una àrea de nova centralitat.
L’àmbit de la present modificació de PGM correspon a un sector de planejament discontinu
amb una superfície total de 18.063,20 m². Un subsector correspon al front edificat al carrer de
la Creu, amb una superfície de 11.027,02 m² i un altre que correspon al front edificat al carrer
d’Anselm Clavé, amb una superfície de 7.036,18 m².
Així mateix, l’objecte de la MPGM és dotar l’entorn dels carrers de la Creu i d’Anselm Clavé
d’una estructura urbana coherent, permetent la transformació del sector en una àrea de
nova centralitat, mitjançant la regulació dels usos en planta baixa prioritzant els usos
comercials i terciaris, la definició d’una parcel·la de sistema d’equipaments i d’una zona
subjecte a ordenació volumètrica específica amb usos comercials i terciaris i l’ajust dels
paràmetres de parcel·la mínima dels fronts edificats als carrers d’Anselm Clavé i de la Creu.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 22 de juliol de 2014, va aprovar amb
caràcter inicial la Modificació del Pla General Metropolità a la plaça Pompeu Fabra de
Badalona. L’esmentat acord es va publicar al diari El Periódico i al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en data en data 5 de setembre de 2014. Durant el termini
d’informació pública es van presentar un total de dues al·legacions.
En data 4 de març de 2015 l’arquitecta del Departament de Planejament Urbanístic ha
emès un informe mitjançant el qual s’informa favorablement la proposta, per tal que es
prossegueixi la tramitació de l’expedient i resol les al·legacions presentades, en
conseqüència, s’ha modificat l’amplada mínima de façana d’agrupació de parcel·les a 12 m,
en lloc dels 15 m proposats al document aprovat inicialment i s’ha millorat la documentació
gràfica.
D’acord amb l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, els canvis introduïts al
document aprovat amb caràcter inicial en resposta a les al·legacions i a l’informe sectorial,
no comporten l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general o al model
d’ordenació del territori ni respecte a la classificació del sòl i no es consideren canvis
substancials.
Analitzat el document, que consisteix en una memòria que determina l’àmbit, objecte,
justificació i descripció de la proposta, així com la normativa i els plànols d’informació i
ordenació, l’arquitecta del Departament de Planejament Urbanístic informa favorablement la
proposta per tal de procedir a la tramitació de la present aprovació provisional.
II. NORMATIVA D’APLICACIÓ
Aquesta modificació del Pla General metropolità d’iniciativa pública es formula i tramita per
aquesta Corporació municipal a l’empara de l’article 96, en concordança amb l’article 76.2
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, en endavant TRLU.
A l’expedient administratiu 15/D6-14 tramitat pel Departament de Planejament Urbanístic hi
consten les determinacions establertes per l’article 69.1 del Reglament aprovat pel Decret
305/2006, de 18 de juliol, en endavant RLU, respecte el contingut de la memòria:
- Justificació de la conveniència i oportunitat de la seva formulació.
- Informació urbanística, acompanyada dels estudis complementaries.
- Descripció i resultat del programa de participació ciutadana.
- Objectius de l’ordenació.
- Normativa.
- Agenda.
- Avaluació econòmica.
- Documentació ambiental.
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Així mateix, i en compliment d’allò previst a l’article 85.5 del TRLU es van sol·licitar informe
als organismes afectats per raó de llurs competències, els quals ha estat emès
desfavorablement amb condicions (les quals han estat incorporades a la present proposta
per tal de valorar-lo favorablement).
La proposta presentada compleix amb les disposicions establertes pel Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, la Llei 3/2012,
de 22 de febrer i el seu reglament i el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei del Sòl.
III. 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 Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat per DL
2/2003, de 28 d’abril, acord que, conforme l’apartat II) de l’article 47.2 de la LRBRL i
l’apartat k) de l’article 114.3 del TRLMRLC, requereix que sigui adoptat amb el vot favorable
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
No obstant això, se sotmet aquest informe a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
Atès que aquesta aprovació requereix un quòrum de votació especial, s’ha emès l’informe
preceptiu, favorable, per part de la Secretaria General, de conformitat amb l’article 179 del
Text Refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003.
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el senyor
alcalde, a proposta de la gerència de l’Àmbit de Territori, proposi al Ple de l’Ajuntament
l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER.- Resoldre les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública
contra l’acord publicat d’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general
metropolità a la plaça de Pompeu Fabra, en l’abast que es deixa constància en l’informe
tècnic subscrit per l’arquitecta del Departament de Planejament Urbanístic, el text del qual
s’incorpora íntegrament en la part expositiva.
SEGON.- Aprovar amb caràcter provisional la Modificació puntual del Pla general
metropolità a la plaça de Pompeu Fabra 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, aprovat
per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
TERCER.- Donar trasllat de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona per tal d’assolir l’aprovació definitiva, d’acord amb l’article 78 del
TRLUC.
SENYOR MAÑAS: Senyor Albiol, nosaltres votem a favor, però no em puc deixar d’estar de
fer una molt breu intervenció, per reivindicar la tasca que fa aquest grup municipal, perquè
és que ho volem dir en aquest Ple. Quan érem govern a l’any 2007 varem presentar
al·legacions a la proposta de modificació del Pla General Metropolità de Pompeu Fabra,
perquè no es pensi que només li hem presentat al·legacions a vostè senyor Garcia Albiol.
Nosaltres quan érem govern i sent govern també presentàvem al·legacions i la regidoria
d’Urbanisme feia allò que no ens agradava, o que no era correcta. I en aquell moment sent
govern varem presentar unes al·legacions a la modificació del Pla General Metropolità on
demanàvem que enteníem que fer planta baixa més quatre i un reculat era un increment
d’edificabilitat, en aquell moment, que al final, perdó, era cinc i un reculat era un increment
d’edificabilitat, que Urbanisme defensava que no. On demanàvem una ordenança figurativa
que endrecés les façanes de la Plaça Pompeu Fabra on demanàvem un concurs d’idees
pel disseny de la Plaça Pompeu Fabra i com que hi havia increment d’edificabilitat, que el
govern municipal en aquell cas, nosaltres en formàvem part, després va ser Convergència i
Unió i el partit Socialista manifestaven que no hi havia increment d’edificabilitat, havia
d’existir habitatge públic. Per què faig aquesta intervenció, per recordar que gairebé vuit
anys després aquelles al·legacions que se’ns van rebutjar han anat caient amb el temps
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totes i se’ns ha donat la raó amb tot, hi ha hagut concurs d’idees per a la Plaça Pompeu
Fabra, avui és planta baixa més quatre perquè finalment es va admetre que hi havia
increment d’edificabilitat, s’ha establert una ordenança figurativa i no hi ha habitatge públic
perquè no s’ha incrementat l’edificabilitat. Volíem deixar-ho dit perquè a vegades se’ns diu
que delirem, en el Ple passat se’ns deia que deliràvem, però a vegades l’encertem i en
aquest cas fa 8 anys la varem encertar amb tot el que dèiem a la Plaça Pompeu Fabra i ens
volíem reivindicar aquí. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, alguna paraula més? no. Abstenció dels Socialistes, vostè ha
dit que votava a favor oi, senyor Mañas. A veure, normalment deliren el que passa que en
aquest cas, ho ha dit vostè, el que passa que en aquest cas li he de dir que tenien una part
de raó, però normalment sí que van bastant equivocats. Aleshores aquesta és una mica
una qüestió i ara més seriosament és una qüestió que com vostè apuntava ve des de fa 8 o
9 anys i que ara, doncs estem ajustant el que ens obliguen a ajustar després d’una
sentència. Per tant, voten a favor Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, Convergència i Unió, el govern i amb l’abstenció del grup municipal Socialista.
Passem al punt següent.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per majoria absoluta.
Vots a favor: 18, dels grups municipals del Partit Popular, Convergència i Unió i Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
Abstencions: 9, del grup municipal Socialista.
17 AP-2015/3134 DICTAMEN. Constituir el Patrimoni municipal de Sòl i Habitatge de
l'Ajuntament de Badalona.
Antecedents
1. Per Ordre de Treball del Gerent de l’Àmbit de Territori de data 3 d’octubre de 2014 es va
ordenar al Departament de Gestió Urbanística i Habitatge que en compliment de les
funcions que li són atribuïdes, iniciés els tràmits necessaris per tal de constituir formalment
el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge (PMSH) de l’Ajuntament de Badalona.
2. Per resolució de l’alcalde de data 23 d’octubre de 2014 es va sol·licitar a la Diputació de
Barcelona el recurs “Redacció de plans, projectes i informes” en relació a l’actuació “Suport
a la constitució i formalització del patrimoni públic de sòl i habitatge” dins del Catàleg de
serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. Atès que el manual organitzatiu
i de funcionament de l’Ajuntament assigna al departament de Gestió Urbanística i Habitatge
la funció específica d’informar i gestionar el PMSH, els treballs de constitució, formalització i
gestió del PMSH no suposen ni un cost addicional per l’Ajuntament ni un cost per la
Diputació de Barcelona.
3. En data 12 de novembre de 2014 la Diputació de Barcelona va notificar a l’Ajuntament
que la sol·licitud de suport a la constitució del PMSH a realitzar amb recursos propis es va
incloure com a actuació a impulsar des de la Diputació.
4. Per part dels tècnics del departament de Gestió Urbanística i Habitatge s’han realitzat
sessions conjuntes amb tècnics de la Diputació de Barcelona d’assessorament de cara a la
constitució del PMSH de l’Ajuntament de Badalona. Fruit d’aquestes sessions i de la
informació de què es disposa, s’ha elaborat el corresponent inventari del PMSH el qual
haurà de ser objecte d’actualització continuada.
Fonaments de dret
1) Vista l’Ordre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de data 25 de juny
de 1982 (DOGC 23/07/82), l’Ajuntament de Badalona estava obligat a constituir el Patrimoni
Municipal de Sól.
2) L’article 163 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’Urbanisme, estableix que els ajuntaments que disposin de planejament urbanístic
general que delimiti àmbits d’actuació susceptibles de generar cessions de sòl de titularitat
pública amb aprofitament, estan obligats a constituir el seu patrimoni municipal de sòl i
habitatge, amb l’objectiu de destinar-lo al compliment de les finalitats establertes en l’article
153 de l’esmentat text legal.
A aquest efecte, els ajuntaments han de diferenciar, com a patrimoni separat de la resta de
béns municipals, els béns que integrin el seu patrimoni municipal de sòl i habitatge, i també
constituir un dipòsit específic en el qual s’ingressin els fons obtinguts mitjançant l’alienació i
gestió dels béns que s’incorporin a aquest patrimoni especial.
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3) Vist l’article 163.2 del TRLU i 223 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’urbanisme, integren el PMSH els següents béns i recursos:
- el sòl corresponent al percentatge d’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i
gratuïta, tant en sòl urbà com urbanitzable
- els terrenys, en qualsevol classe de sòl, o els altres béns immobles de caràcter
patrimonial obtinguts per cessió o per expropiació urbanístiques, per exercici dels
drets de tanteig i retracte i, en general, per qualsevol instrument d’execució del
planejament
urbanístic
- els terrenys o altres béns immobles de caràcter patrimonial que s’adquireixin amb
els
recursos derivats de la gestió o alienació de béns integrants d’aquest patrimoni, o
per
permuta d’aquests béns, sempre que no s’afectin al domini públic
- els terrenys inclosos en qualsevol classe de sòl o altres béns immobles de
caràcter
patrimonial, adquirits per qualsevol títol, que l’ajuntament acordi incorporar
a aquest
patrimoni
- els crèdits que tinguin com a garantia hipotecària els béns que formen part
d’aquest
patrimoni
- els ingressos obtinguts com a conseqüència de la gestió o alienació del propi
patrimoni, o de la substitució de qualsevol cessió urbanística pel seu equivalent en
metàl·lic
- els ingressos obtinguts en concepte de sancions urbanístiques
- els ingressos derivats de la transmissió dels béns inclosos en el Registre
municipal de solars sense edificar, d’acord amb l’article 177 de la Llei d’urbanisme
4) Vist l’article 14 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals, el patrimoni municipal de sòl i habitatge s’integra en el patrimoni
general del municipi com un patrimoni separat, que dóna lloc, en conseqüència, a un
inventari específic.
5) D’acord amb l’article 101 del RPEL, l’inventari del PMSH s’ha de normalitzar en els
epígrafs i subepígrafs de l’inventari general fixats a l’article 106 del mateix text legal perquè
es pugui realitzar la consolidació.
6) De la mateixa manera que l’inventari general, l’inventari del PMSH s’haurà d’actualitzar
continuadament, sens perjudici de la seva rectificació i comprovació. Respecte a l’inventari
general, els articles 103 i 104 del RPEL estableixen que la seva rectificació s’ha de verificar
anualment i que la seva comprovació s’ha d’efectuar sempre que es renova la corporació.
D’acord amb l’article 105 de l’esmentat tex legal, correspon al Ple l’aprovació, la rectificació
i la comprovació de l’inventari general.
Respecte a la rectificació i la comprovació de l’inventari del PMSH, a manca de regulació
específica, a criteri de la sotasignat seran d’aplicació els mateixos terminis i el mateix
procediment que l’establert per l’inventari general.
Per tot l’exposat, a criteri de la sotasignat procedeix proposar la constitució del Patrimoni
Municipal de Sòl i Habitatge de l’Ajuntament de Badalona i la constitució d’un dipòsit
específic per ingressar els fons obtinguts mitjançant l’alienació i gestió dels béns del PMSH,
i aprovar de manera simultània l’inventari del PMSH.
La competència per aprovar el present dictamen la té l’Ajuntament Ple d’acord amb l’article
105 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals. Vist l’article 114 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’adopció del present acord
requereix majoria simple dels membres presents.
Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que l’Ajuntament Ple, previ
dictamen de la Comissió Informativa de l’Àmbit del Territori, aprovi la següent proposta i la
converteixi en resolució:
PRIMER.- Constituir el patrimoni municipal de sòl i habitatge d’aquest Ajuntament, tot
diferenciant, com a patrimoni separat de la resta de béns municipals, els béns que
l’integren, els quals figuren en l’inventari que s’adjunta al present acord com a annex I, que
s’aprova de manera simultània com a inventari annex a l’inventari general de béns
municipals.
SEGON.- Constituir un dipòsit específic per ingressar els fons obtinguts mitjançant
l’alienació i gestió dels béns del patrimoni municipal de sòl i habitatge.
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TERCER.- Notificar el present acord a l’Interventor municipal i al departament de Patrimoni
de l’Ajuntament.
SENYOR ALCALDE: Aquí hi ha alguna intervenció per part del senyor Jurado. Es tracta
d’explicar una mica que fem amb aquest dictamen.
SENYOR JURADO: El que avui estem fent és complimentar d’alguna manera l’Ordre del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 25 de juny de 1982. L’Ajuntament
de Badalona estava obligat a constituir el Patrimoni Municipal del Sòl, mai s’havia constituït
aquest patrimoni i per tant, estem executant el compliment d’aquesta ordre, que a més ve
avalada després per un Decret Legislatiu que complimentava de l’any 2010 pel qual
s’aprovava un text refós de la Llei d’Urbanisme, que establia que els ajuntaments que
disposen de planejament urbanístic general estan obligats a ... el seu patrimoni municipal
del sòl i habitatge amb l’objectiu de destinar-lo al compliment de la finalitat establerta a
l’article 153 del citat text legal. Per tant, estem complint les directrius que diu el
Departament de la Generalitat de Catalunya des de l’any 1982 i és la primera vegada que
aquest ajuntament posa en marxa una proposta del patrimoni municipal, que
indubtablement ha de diferenciar-se dels que són, el que estableix, dels percentatges
corresponents a aprofitaments urbanístics algunes altres cessions, crèdits que s’han de
destinar precisament a tota una sèrie de previsions d’inversió destinats amb el que marca la
llei de 2010. No solament habitatge públic com el senyor Mañas li agrada dir, si no també
d’expropiacions i una altra sèrie de coses que també estan obligats a fer els ajuntaments.
Per tant, jo crec que és important felicitar-nos que avui hi hagi damunt la taula amb l’ajuda
de la Diputació de Barcelona, que a vostè tant li agrada citar, una proposta de fer el
patrimoni municipal que des de l’any 1982 no estava presentat, senyor Mañas.
SENYOR RIERA: Molt bé senyor Jurado, té la paraula el senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: Gràcies senyor Riera es dóna una situació molt curiosa que és que el
regidor del govern fa la ponència del punt expositiu contestant-me quan jo no li he dit ni piu,
no sé si vostès se n’han adonat.
SENYOR RIERA: No, piu sí que ha dit.
SENYOR MAÑAS: El senyor Jurado ha explicat el dictamen i anava replicant alguna
intervenció que ell deu imaginar que nosaltres anàvem a fer o alguna intervenció passada
en aquesta Sala de Plens, però és el molt curiós, que un regidor quan fa la ponència i
exposi el dictamen vagi contestant per avançat o ha esmentant a un membre de l’oposició.
Jo senyor Jurado no tinc ganes de debatre avui amb vostè sobre aquest, però li vull fer una
mica de curta memòria. Vostè sap que fa un mes li varem exigir la constitució d’aquest
Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge, que va ser just quan vostè va dir que nosaltres
deliràvem, va ser en aquell moment quan vostè va dir que nosaltres deliràvem, li vaig
recordar que l’obligació per part de la Generalitat s’establia en l’últim Decret en el juliol del
2010, per això s’ha dedicat vostè a repassar dates i dictàmens, perquè en aquell moment el
vaig agafar desprevingut, però quan li vaig dir, nosaltres portem molts anys tant des del
govern com des l’oposició, perquè acabem demostrant que quan estem en el govern també
som exigents amb allò que creiem i també som capaços de presentar al·legacions a la
regidoria d’Urbanisme exigint la constitució d’aquest patrimoni. Però li diré més, si vostès
haguessin fet abans la constitució del patrimoni públic de sòl i habitatge, potser avui hi
haurien menys emergència habitacional a la ciutat perquè potser hauríem tingut més
recursos disponibles per fer front a un dels greus problemes que té aquesta ciutat, que és la
pobresa residencial, que espero que ja sàpiguen que vol dir, perquè una vegada que ja ho
varem dir en aquest Ple, el senyor alcalde va dir que n sabia què volia dir. Té vostè raó, que
aquests diners que sortiran de les operacions urbanístiques s’han de destinar
obligatòriament o a polítiques d’habitatge públic o a fer front a expropiacions a les quals
com administració estem obligades, però nosaltres com ajuntament, com a grup municipal
pensem i em poso en clau de govern, perquè ens queden pocs mesos, pensem que el que
toca en aquests moments és destinar íntegrament aquests recursos a fer política
d’habitatge públic. Li recordo allò que li varem dir fa un mes, necessitem amb urgència en
aquesta ciutat disposar d’un parc propi d’habitatge propietat municipal per fer front a
l’emergència social i estic segur que amb això vostè estarà d’acord amb mi. Gràcies senyor
Jurado.
SENYOR RIERA: Molt bé senyor Mañas, alguna paraula més. Només recordar-li un tema
del què vostè ha dit, que no me’n puc estar de comentar-lo, que si fa quatre anys ho
haguéssim fet el valor dels terrenys sap vostè que era, no valia ni el paper amb el que
estava escrit, per tant, pocs diners haguéssim pogut treure, lamentablement, sense retreure
Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes Sessió nº 4/24-03-2015/ pag. 52
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

que potser sí que s’hagués pogut fer abans, però en qualsevol cas s’hagués pogut fer
abans, bastants anys més enrere. No haguéssim fet gaire diners amb això, molt bé, com
que aquí ja hi ha l’alcalde, jo estic a segon terme. (es senten veus de lluny)
SENYOR ALCALDE: Perdoni, és que ara s’ha despistat, sí que els dic, que acabo de parlar
amb la dona de la persona que ha mor a l’avió, aleshores ens demana, he ofert el suport de
l’Ajuntament, l’accepta, per tant, ara estem fent unes gestions a nivell de psicòlegs i tal i si
que els dic que espero que aquest Ple acabi ràpid i suposo que m’han entès. Aleshores no
sé per quin punt anem, passem a votar el dictamen 17, entenc que a favor, passem al 18.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 27.
18 AP-2015/3135 DICTAMEN. Acordar la incoació de l'exp. de rescat, per interès
general, de la concessió administrativa atorgada a Pàrquings Batllòria 123,S.A. de
l'ús privatiu per a aparcament privat del subsòl de les zones verdes i de vianants del
C/de la Batllòria.
PROPOSTA D’ACORD en relació a la conveniència d’aprovar la incoació de l’expedient del
rescat de la concessionària Pàrquings Batllòria 123, S.A, de la concessió administrativa de
l’ús privatiu per a aparcament privat del subsòl de les zones verdes i de vianants del carrer
de La Batllòria en el tram que dona front a l’Institut de Formació Professional “La Pineda” de
Badalona, per raons d’interès general.
Actuacions prèvies
1.- Que en data 10 de novembre de 2015, l’Alcade va constituir el grup de treball per a
l’estudi de la problemàtica i en el seu cas, la concurrència de causes d’interès públic que
justifiquin l’extinció de la concessió de l’ús privatiu per a aparcament privat del Pàrquing de
la Batllòria i les seves implicacions.
2.- Que en data 18 de febrer de 2015, es va reunir el Grup de Treball per a l’estudi de
l’extinció de la concessió del Pàrquing Batllòria, 123, SA, i es va concloure que previ a
l’acord d’incoació de l’expedient de rescat de la concessió, caldria conèixer, l’estat actual
del pàrquing i el cost de manteniment del mateix que suposaria a l’Ajuntament. És per
aquest motiu, que es va acordar sol·licitar a ENGESTUR, SA un informe que ho reculli.
Malgrat això, i se’ns perjudici de completar la documentació sol·licitada, els membres de la
Comissió del Grup de Treball, expressen la conformitat i assentiment a l’informe emès pel
Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme, en relació al rescat de la concessió.
3.- En data 9 de març de 2015, es reuneix per segona vegada el Grup de Treball i es
conclou, per unanimitat del presents, tramitar l’expedient d’incoació del rescat de la
concessió concessió administrativa de l’ús privatiu per a aparcament privat del subsòl de
les zones verdes i de vianants del carrer de La Batllòria.
Informes de motivació
En data 2 de març de 2015, el Cap de Serveis Jurídics d’ENGESTUR, SA, ha emès un
informe, que transcrit literalment diuel següent:
“I N F O R M E
Vistos els antecedents reflectits en les actuacions que m’han estat trameses, en relació al
rescat de la concessió administrativa de l’ús privatiu per a aparcament privat del subsòl de
les zones verdes i de vianants del carrer de la Batlloria de Badalona, passo a emetre un
Informe, per a la seva incorporació a les actuacions de referència, en els següents termes:
Primer: ENGESTUR, SA d’acord amb l’article 2 apartat 6) dels Estatuts, disposa que
aquesta societat municipal té per finalitat:
«6) Gestió i explotació del Servei Integral d’aparcaments i de la circulació urbana,
mitjançant els instruments següents:
6.1. Prestació del Servei municipal de retirada de vehicles, mitjançant la grua
6.2. Prestació del servei municipal d’aparcaments, subterranis i de superfície.
6.3. Prestació del servei Municipal d’estacionament amb horari limitat a la via pública, així
com altres mitjans que tendeixin a la millora de la mobilitat urbana.»
Poden per tant gestionar aquesta comunitat, tal com fa amb les altres comunitats
d’aparcaments construïts en sol de domini públic, una vegada s’hagi incorporat el mateix al
servei municipal d’aparcaments.
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Segon: Que el fet d’assumir la gestió de la comunitat, correctament constituïda, no produeix
en cap cas una successió en la titularitat de la concessió.
Tercer: Vist l’informe tècnic, que s’adjunta, caldria que es realitzes per part de l’ajuntament
una inspecció, o en el seu cas s’encarregués una auditoria per tal de saber la situació real
envers el compliment normatiu obligatori.
Això és tot allò que he d'informar, sempre sota el criteri jurídic del sotasignat que sotmet a
qualsevol altre més ben fonamentat en dret, i sens perjudici de que es resolgui com millor
procedeixi.”
Que en data 2 de març de 2015, el Director del Serveis Tècnics d’ENGESTUR, SA ha emès
un informe tècnic, que transcrit literalment diu el següent:
“INFORME RELATIU A L’APARCAMENT DE LA BATLLÒRIA
A requeriment del Cap dels Serveis Jurídics d’Engestur i als efectes de justificar l’estat de
l’aparcament situat al carrer de la Batllòria, s’elabora el present informe tècnic:
En visita realitzada el passat 27 de febrer a l’esmentat aparcament, en companyia del
president de la comunitat de propietaris, Sr. Francisco Ruiz, es comprova que es tracta d’un
aparcament subterrani que, en dues plantes, alberga a més de 500 vehicles.
A nivell arquitectònic, l’estat general és bo i no s’aprecien filtracions en els murs perimetrals
de tancament.
A nivell d’instal·lacions, entenem que s’hauria de fer una auditoria per conèixer l’estat actual
de cadascuna d’elles, però a simple vista es pot veure:
Baixa tensió: s’aprecia que el nivell d’il·luminació de l’aparcament és molt baix. Preguntat el
president de la comunitat per aquest tema, ens indica que la companyia elèctrica va tallar el
subministrament principal de l’aparcament per falta de pagament fa uns mesos, de manera
que en aquests moments l’aparcament funciona únicament gràcies al subministrament
d’emergència.
Protecció contra incendis: EL fet que estigui tallat el subministrament principal d’energia
elèctrica provoca que les instal·lacions de protecció contra incendis (ventilació forçada i
detecció) no puguin funcionar. Segons ens comenta el president de la comunitat la gran
majoria dels detectors de CO2 no funcionen i la instal·lació no ha estat revisada des de fa
anys. Això també passa amb les instal·lacions de ventilació forçada. Això també passa amb
les instal·lacions de ventilació forçada. AL soterrani -1 s’aprecia l’existència en un carril de
circulació d’un motor d’impulsió que despenja del sostre mol més dels 2,20m de gàlib que
seria permissible.
Els extintors i les BEI sí que han estat revisats, i no és obligatòria una nova revisió fins al juny
de 2016.
Portes de vehicles: segons ens comunica el president de la comunitat, les portes per a
vehicles no compleixen amb la normativa vigent i per exemple, no disposen de paracaigudes.
Vídeo vigilància: segons el president de la comunitat les instal·lacions de vídeo vigilància
funcionen correctament.
Ascensor: segons el president de la comunitat l’empresa FAIN realitza regularment les
tasques de manteniment que estableix la llei, tot i que fa temps que no cobra.
Varis: l’aparcament disposa d’un pou de bombes. Es comprova que les dues bombes
existents no funcionen. També s’aprecia la necessitat de reparar les barres antipànic
d’algunes de les portes dels recorreguts de sortida d’emergència, així com de penjar alguns
extintors que ara estan a terra.
També s’aprecia que el marcat de les places d’aparcament és completament anàrquic
(especialment el de les places situades al mig del soterrani -2) i o respon a cap patró.
Desconeixem si l’aparcament disposa de la preceptiva legalització i si en aquest cas aquestes
modificacions de places han estat comunicades a l’Ajuntament.”
Que el Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme ha emès en data 9 de març de 2015
l’informe jurídic que transcrit diu literalment:
“INFORME JURÍDIC que s’emet per part d’aquest departament jurídic en relació a la
conveniència de procedir al rescat de la concessionària Pàrquings Batllòria 123, S.A, de la
concessió administrativa de l’ús privatiu per a aparcament privat del subsòl de les zones
verdes i de vianants del carrer de La Batllòria en el tram que dona front a l’Institut de
Formació Professional “La Pineda” de Badalona, per raons d’interès general.
I. ASPECTES SUBSTANTIUS DE LA CONCESSIÓ
I.- En data 28 de juny de 2000 la llavors Àrea d’Urbanisme i Habitatge de l’Ajuntament de
Badalona inicià un expedient per la concessió que es regí pel “PLEC DE BASES QUE HAN
DE REGIR EL CONCURS PER A LACONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU PER A
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APARCAMENT PRIVAT DEL SUBSÒL DE LES ZONES VERDES I DE VIANANTS DEL
C/BATLLÒRIA EN EL TRAM QUE DÓNA FRONT A L’INSTITUT DEFORMACIÓ
PROFESSIONAL “LA PINEDA”. La clàusula segona del plec, disposava un apartat titulat,
“CLASSIFICACIÓ JURÍDICA”, on de forma literal es diu que es tracta d’un “bé de domini
públic i ús públic en superfície i servei públic en el subsòl i les seves accessions al servei”.
II.- En data 25 de juliol de 2000 l’Ajuntament de Badalona va aprovar per unanimitat dels
grups municipals l’esmentada licitació.
III.- Realitzat el procediment licitatori es va presentar una sola empresa, la del Sr. Juan
Ignacio López Tavazzani, que obra en nom i representació de l'empresa PARKINGS
BATLLÒRIA 123, SA (CIF: A-62.263.066) com administrador de la mateixa, segons
escriptura núm. 1321, de data 13 d’abril de 2000, autoritzada per l'Il.lm. Sr. Notari de
Badalona, Sr. Antonio Roldán Rodríguez, i el Ple Municipal en data 28 de novembre de
2000 va aprovar per unanimitat l’adjudicació a la vista dels informes obrants en l’expedient.
Amb posterioritat, en data 30 de gener de 2001, el llavors regidor d’Urbanisme i Habitatge
va signar el referit contracte.
IV.- En aquestes línies introductòries, interessa posar de manifest que la concessió
s’estableix pel termini màxim de cinquanta anys, comú per a la construcció, instal·lació i
explotació de l’aparcament, a comptar des de la data d'atorgament de la llicència d'obres (la
llicència es va concedir el dia 1 de febrer de 2002 i va ésser notificada el 13 de febrer del
mateix any, en conseqüència la concessió s’extingeix el 13 de març de 2052).
Es diu de forma expressa que el començament del còmput del termini concessional i del
pagament del preu, s'efectuarà a partir del mes següent a aquell de la data de notificació de
l'atorgament de la llicència d'obres.
V.- L’empresa PARKINGS BATLLÒRIA 123, SA com adjudicatària de la concessió i en el
seu nom i representació el senyor Juan Ignacio López Tavazzani, s'obligà a (no en el plec
però sí al contracte):
“1.-Elaborar i presentar de conformitat amb el projecte bàsic municipal que ha rebut, el
projecte definitiu i l’execució de l’obra pública d’urbanització de la superfície externa de
l’aparcament i el seu entorn, en el termini ofertat que finalitza el dia 12 de febrer del 2001.
2.-Adjuntar al projecte definitiu d’urbanització i en relació a la pròpia empresa o a l’empresa
que s’encarregui de l’execució de les obres, la documentació acreditativa de la seva
classificació i demés requisits subjectius i de solvència tècnica que s’exigeixin en el projecte
municipal.
3.-Complir amb les condicions tècniques de seguretat i responsabilitat i amb el programa de
desenvolupament dels treballs continguts en l’esmentat projecte.
4.-Començar les obres d’urbanització en el termini d’un mes a partir de la notificació de
l’aprovació del projecte per part de l’Ajuntament i a finalitzar-les en el temps que es
determini amb subjecció en el seu desenvolupament a allò que es disposa als articles 8 al
54 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny i del que es disposa sobre els contractes d’obres en el RD 2/2000.
5.-Presentar en un termini que finalitza el 12 de març del 2001, les sol·licituds de llicències
d’activitats i d’obres particulars per a la construcció de l’aparcament, acompanyat dels
projectes definitius d’obres i instal·lacions. En tot cas, el còmput del termini legal per a
atorgar o denegar les esmentades llicències s’iniciarà a partir de la prèvia aprovació del
projecte per la Comissió de Govern.
6.-Les obres de construcció de l’aparcament hauran de finalitzar en el termini que fixi la
corresponent llicència d’obres.
7.-Satisfer els impostos i taxes que es produeixin amb motiu de la construcció, instal·lació i
funcionament de l’activitat privada d’aparcament i per a la tramitació de les corresponents
llicències d’activitats i obres particulars.
Així mateix, les obres es duran a terme amb estricta subjecció a la documentació tècnica i
al Plec de Bases que regeix la concessió de l’ús privatiu per a aparcament privat del subsòl
de les zones verdes i de vianants del c/Batllòria, en el tram que dóna front a l’Institut de
Formació Professional “La Pineda”, documents que el contractista manifesta conèixer i
acceptar sense formular cap tipus de reserva.”
D’altra banda, en relació a l’explotació del pàrking el referit contracte deia de forma literal:
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“1.-La superfície total cedida per a aparcament haurà de destinar-se exclusivament a places
d’estacionament de turismes, furgonetes lleugeres, motocicletes i bicicletes, llevat dels
espais que es destinin a instal·lacions tècniques, oficines i serveis.
2.-El règim de cessió de les places als usuaris serà el que lliurement estableixi el
concessionari amb les següents limitacions:
-Només podrà destinar a lloguer rotatori per hores o dies 40 places de cotxes i 10 de
motocicletes, com a màxim.
-La resta de places podran ser llogades per mensualitats o bé cedides en ús exclusiu per
temps igual o menor al que resti per a la finalització del termini de la concessió.
-Els veïns del carrer Batllòria i adjacents tindran preferència en la contractació de l’ús
exclusiu. Una còpia d’aquests tipus de contractes que es formalitzin, haurà de ser lliurada al
departament de Patrimoni de l’Ajuntament, durant el mes següent a la seva signatura.
3.-El preu dels lloguers no podrà ser superior a 10.000,-PTA mensuals més l’IVA
corresponent, ni a 220.000,-PTA per m2, més els impostos i despeses a afegir, en el cas de
cessió d’ús exclusiu. Aquest màxim el podrà revisar el concessionari cada any natural en
funció de les variacions de l’IPC durant l’any anterior, aplicant com a índex inicial el de l’any
2001.
Pel que fa a la possible opció de vendre el dret d’ús exclusiu de les places, s’haurà de
portar a terme en règim d’indivisió de la concessió demanial. No obstant això, els usuaris
podran ésser partícips de la concessió mitjançant transmissió d’accions de la societat
PARKINGS BATLLÒRIA 123, SA, en proporció al valor de la plaça o places adquirides,
prèvia modificació dels seus estatuts o bé, per la constitució d’una altra societat civil o
mercantil a la qual es traspassarà la concessió.
En tot cas, la representació davant tercers de la societat d’usuaris haurà d’exercir-se per la
persona/es fins a un màxim de tres que siguin nomenades administradores de la societat.”
VI.- El Ple en sessió de 28 de novembre de 2003 va acordar modificar el plec de bases i
l’acord d’adjudicació en el sentit següent:
- en relació al Plec de bases es va acordar ampliar la superfície del sòl públic
concessionada per a la construcció i ús de l’aparcament.
- en relació a l’acord d’adjudicació és va modificar el preu d’adjudicació de l’ús
privatiu que fou establert en la quantitat de 98.263.781 PTA, equivalents a 590.577,
22 €, substituint-lo pel de 862.189,39€ pel fixat pels tècnics en funció de l’ampliació
de la superfície concessionada.
En relació al contracte administratiu es modificà el paràgraf primer del pacte tercer en el
sentit següent: “TERCER.- IMPORT I FORMA DE PAGAMENT DE LA TAXA
L’import total de la taxa a pagar pel concessionari del subsòl és de 862.189,39€, dels quals
5.836,31 € s’han satisfet amb anterioritat a aquest acte.
Els restants 856.353,08€ es compensaran amb el cost real d’execució de les obres
d’urbanització de la coberta i espais adjacents de l’aparcament, que es determinaran en el
projecte global que es presentarà i aprovarà per la Comissió de Govern, en la forma i
terminis previstos a l’apartat B-3 de la Base Primera del Plec del Concurs, el qual no podrà
superar en cap cas l’import expressat com pendent de pagament de la taxa.
En el supòsit que finalitzada la urbanització, la suma dels certificats lliurats no cobreixen la
resta de l’import a compensar en obres, la diferència haurà d’ésser ingressada pel
concessionari en la Tresoreria Municipal, en el termini de quinze dies a comptar des de la
data de la darrera certificació i recepció de les obres.”
Així mateix, la Junta de Govern Local, en sessió de 27 d’abril de 2004 va aprovà el projecte
d’urbanització complementari que ascendia a 993.369,57€.
II. CRONOLOGIA DELS FETS I EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS I JUDICIALS
RELACIONATS AMB LA CONCESSIÓ
Intervencions al Ple Municipal relacionades amb la conflictivitat existent entre els
usuaris del Pàrquing Batllòria i el concessionari:
Ple de 25 de setembre de 2007:
El Sr. Francisco Ruiz, en representació de la Comunitat d’Usuaris del Parquing Batllòria
sol·licita la paraula al Ple per exposar els següents fets:
«Portem diversos anys patint greus problemes de tot tipus, derivats tots ells de la pèssima
gestió que el senyor López Tavazzani, la persona a qui l’Ajuntament va atorgar la
concessió, ha portat i porta a terme (...) Mentre el concessionari va ser l’administrador del
pàrquing, com a mesura de seguretat tenia una persona sense contracte i sense la
formació necessària, i que ni tan sols hi era totes les nits. El pàrquing i la urbanització de la
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coberta en aquests temps , encara estava en construcció i els rebuts del comptador de la
llum els pagava la comunitat d’usuaris. Només en dues ocasions davant les protestes dels
usuaris, una empresa que es dedica a desembussar, va netejar amb aigua les dues plantes
i en alguna ocasió quan finalment disposava d’aigua a les mànegues d’incendi, encara que
sembli increïble, el concessionari netejava el pàrquing amb l’aigua de dites mànegues. Al
canviar d’administrador ens vam assabentar que no va complir amb els pagaments de
l’assegurança contractada, amb l’empresa Zurich España i per això tot l’any 2005 vam estar
sense cobertura d’assegurança. El 22 de setembre del 2006, el concessionari sense avís a
la junta ni a l’administrador va donar de baixa el telèfon d’urgències de l’ascensor, i a partir
d’aquí, més i més problemes, sobretot des que hem anat actuant de forma decidida per tal
de solucionar el conflicte.»
Ple de 27 de maig de 2008:
Intervenció del Sr. Francisco Ruiz, en representació de la Comunitat d’Usuaris del Parquing
Batllòria, en relació a la problemàtica situació en què es troba el Pàrquing Batllòria. La
Comunitat d’Usuaris, sol·licita que Engestur SA (societat municipal) passi a gestionar
l’aparcament.
Ple de 28 d’octubre de 2008:
Intervenció del Sr. Francisco Ruiz, en representació de la Comunitat d’Usuaris del Parquing
Batllòria, mitjançant la qual posa de manifest que en aquesta data l’aparcament nio és
accessible als usuaris, per la qual cosa sol·licita que es resolgui la concessió.
Ple de 24 de febrer de 2009:
Intervenció del Sr. Francisco Ruiz, en representació de la Comunitat d’Usuaris del Parquing
Batllòria. El Sr. Ruiz informa al ple que el concessionari i la comunitat d’usuaris s’han
interposat demandes judicials recíproques, al primera acusant-lo de sabotatges i als segons
en reclamació d’IVA pendent de pagament.
En el marc d’aquest Ple municipal tots els grups municipal sol·licitaren al Vicesecretari
General que emetés un informe en relació a la situació dels diversos expedients relacionats
amb la concessió administrativa “Pàrquing Batllòria”.
Ple de 30 de març de 2009:
Intervenció del Sr. Francisco Ruiz, en representació de la Comunitat d’Usuaris del Parquing
Batllòria. La Comunitat d’usuaris manifesta que el concessionari no paga el deute pendent
d’allò cobrat de més als usuaris, per la qual cosa sol·licita que l’Ajuntament faci complir al
concessionari.
Ple de 30 de maig de 2010:
En el torn de Precs i Preguntes es va debatre en relació a la problemàtica del Pàrquing a
instància del Regidor Sr. Jurado.
Ple de 29 de març de 2011:
Intervenció del Sr. Francisco Ruiz, en representació de la Comunitat d’Usuaris del Pàrquing
Batllòria.
Ple de 25 d’octubre de 2011:
Intervenció del Sr. Francisco Ruiz, en representació de la Comunitat d’Usuaris del Parquing
Batllòria, en la que sol·licita a l’Alcalde que doni una solució als problemes existents a
l’aparcament.
Ple de 30 d’octubre de 2012:
Intervenció del Sr. Francisco Ruiz, en representació de la Comunitat d’Usuaris del Pàrquing
Batllòria, reiterant els arguments ja exposats en els Plens anteriors. Respecte els deutes
pendents del concessionari exposava la següent situació:
«I vostès diran, bé i com s’ha pogut mantenir aquest aparcament tots aquests anys, li ho
diré molt fàcil, amb deutes que anem tenint amb les empreses que ens estan fent els
serveis, diners que he posat jo de la meva butxaca, juntament amb el senyor Martón,
l’estanquer que està present, i gràcies a això hem pogut anar mantenint els serveis i quan
arribava l’hora de cobrar les quotes de les 300 places que tenim de propietat ens posàvem
al dia, però ara ens trobem que no rebem.»
Ple de 26 de novembre de 2013:
Intervenció del Sr. Francisco Ruiz, en representació de la Comunitat d’Usuaris del Pàrquing
Batllòria, mitjançant la qual sol·licita que es revoqui la concessió del Pàrquing Batllòria.
Instàncies presentades pels usuaris del Pàrquing Batllòria:
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En data 28 d’octubre de 2008, el Sr. Jose López López va presentar una instància
denunciant l’actuació fraudulenta del concessionari (per cobraments superiors al permès),
sol·licitant la incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial.
En data 13 de febrer de 2009 el Sr. Francisco Ruiz, com a president de la Comunitat
d’Usuaris del pàrquing Batllòria, va presentar una instància mitjançant la qual posava de
manifest l’existència de sobrepreus en la transmissió de places d’aparcament.
En data 30 d’abril de 2009, el Sr. Francisco Ruiz, en representació de la comunitat
d’usuaris, compareix com a interessat a l’expedient iniciat amb l’informe emès pel Secretari.
En data 5 de gener de 2010, el Sr. Rafael Mendoza Navas, en representació de la
comunitat d’usuaris, sol·licita que es rebutgin el conjunt de peticions fetes pel concessionari,
entre les quals hi havia la declaració del dret de Pàrquing Batllòria 123 SA a gestionar el
servei d’aparcament.
En data 9 de gener de 2013, Francisco Ruiz Pérez, president de la comunitat d’usuaris del
Pàrquing Batllòria, presenta instància amb número de registre d’entrada 791, mitjançant la
qual sol·licita en nom de la Comunitat la subrogació d’aquesta en la concessió
administrativa que té atorgada la mercantil Pàrquing Batllòria 123, SA.
En data 9 de gener de 2013, José Martín López, co-propietari de diferents places
d’aparcament, presenta instància comunicant que s’ha produït el tall del subministrament
elèctric per manca de pagament.
En data 9 de gener de 2013, Francisco Ruiz Pérez, President de la comunitat d’usuaris del
Pàrquing Batllòria, presenta instància amb número de Registre 841, informant que Pk
Batllòria 123, sl i CLW Inv. Sl deuen 198 quotes corresponent a l’exercici de l’any 2012 i per
aquest motiu la comunitat d’usuaris no pot fer front al pagament dels subministraments i per
això sol·licita a l’Ajuntament que realitzi una inspecció per tal de precintar el pàrquing per
raons de seguretat.
En data 11 de febrer de 2013, Francisco Ruiz Pérez, President de la comunitat d’usuaris del
Pàrquing Batllòria, presenta instància amb número de Registre 4647, en virtut de la qual es
torna a sol·licitar que l’Ajuntament precinti el pàrquing per raons de seguretat.
En data 7 de març de 2014, Francisco Ruiz Pérez, President, presenta instància, amb núm.
Registre d’entrada 5817, sol·licitant entrevista amb el Regidor Daniel Gracia.
Instàncies presentades pel concessionari:
En data 10 de desembre de 2009, el Sr. Juan Ignacio López Tavazzani, representant de
l’empresa concessionària, sol·licita, entre d’altres, que es declari el dret de Pàrquing
Batllòria 123 SA a gestionar el servei d’aparcament.
En data 1 de juny de 2011 el Sr. Tavazzani presenta recurs de reposició contra l’acord de la
Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2011 que dicta una mesura cautelar
d’intervenció administrativa pel termini de dos anys prorrogables, comptadors des de la
finalització d’aquest procediment en el sí de l’expedient 9/AT-4/11 tramitat per la Secretaria
General.
En data 18 de setembre de 2012, Juan I. López Tavazzani presenta instància, amb núm.
Registre d’entrada 29338, sol·licitant que l’Ajuntament l’autoritzi a pagar factures de la llum.
En data 10 de desembre de 2014, Juan I. López Tavazzani presenta instància amb número
de registre 38437, en virtut de la qual explica que s’han produït amenaces per part del
President de la Comunitat d’usuaris del Pàrquing, per haver tret uns fulls informatius dels
cotxes, que explicaven que es produirien talls del subministrament elèctric per manca de
pagament i que l’empresa de manteniment Segur Parquing també deixaria d’oferir els seus
serveis pel mateix motiu. Denuncia que s’han manipulat fusibles del quadre elèctric.
En data 21 de febrer de 2013, Juan I. López Tavazzani presenta instància, amb núm.
Registre d’entrada 5817, en virtut del qual s’oposa a la subrogació plantejada per la
Comunitat d’usuaris.
En data 26 de febrer de 2013, Juan I. López Tavazzani presenta instància, amb núm.
Registre d’entrada 6479, comunicant que el president de la Ctat. d’usuaris del Pàrquing
està fent sabotatge de les instal·lacions del Pàrquing, que no el convoca a les juntes
d’usuaris.
En data 17 de maig de 2013, Juan I. López Tavazzani presenta instància, amb núm.
Registre d’entrada 6479 sol·licitant l’aixecament de la mesura provisional adoptada per la
Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2011, en virtut de la qual s’intervenia
administrativament el pk. pel termini de dos anys, per haver transcorregut aquest termini.
Així mateix, sol·licita que s’adoptin les mesures necessàries per assegurar que Pk Batllòria,
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123, SA la gestió i explotació de la concessió d’acord amb el contracte administratiu
subscrit el di a30 de gener de 2001.
En data 19 de juliol de 2013, Juan I. López Tavazzani presenta instància, amb núm.
Registre d’entrada 23059, sol·licitant un certificat de places cedides del Pàrquing Batllòria.
Tramitació administrativa relacionada amb la concessió administrativa del Pàrquing
Batllòria:
L’expedient 105/Exp-1/00, que té per objecte el concurs per a la concessió d’ús privatiu per
aparcament privat del subsòl de les zones verdes i de vianants del carrer de La Batllòria en
el tram que dona front a l’Institut de Formació Professional “La Pineda”, tramitat pel
Departament de Serveis Jurídics del’Àmbit de Serveis del Territori.
Els expedients 259/L-17/01 i 476/P-70/01 NPR tramitats pel Departament de Contractació
de l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge relatius al projecte d’urbanització sobre el pàrking referit.
L’expedient 268/Exp-4/01, que té per objecte la petició de la concessionària “Pàrkings
Batllòria 123 SA”, de la modificació de la concessió anteriorment citada i es denega la
mateixa, tramitat pel Departament de Serveis Jurídics de l’Àmbit de Serveis del Territori.
L’expedient 1054/580/M-70/01, tramitat pel Departament de Llicències d’Obres, pel que es
tramita la llicència d’obres per “la construcció d’un edifici aïllat per a aparcament de planta
coberta i dos soterranis, amb capacitat per 422 places d’aparcament per a cotxes i nou
places de motos en la finca situada en el carrer Batllòria 220” així com la seva ampliació.
L’expedient 199/Exp-2/03, que té per objecte l’ampliació per interès públic de la superfície
del subsòl del carrer Batllòria, tramitat pel Departament deServeis Jurídics de l’Àmbit de
Serveis del Territori.
L’expedient, llicència d’activitats G2-0162-04 que regula l’activitat de pàrking privat, tramitat
pel Departament de Llicències i Concessions d’Activitats.
L’expedient 2458/1090/U-64-07 referent a la llicència de primera ocupació, tramitat pel
Departament de Llicències d’Obres.
L’expedient 358/SAN-11/08, que té per objecte l’obertura d’un expedient sancionador a la
concessionària per la possible comissió de dues infraccions, instruït pel Departament de
Serveis Jurídics de l’Àmbit de Serveis del Territori.
L’expedient 64/D-9/09, que té per objecte l’estudi de la proposta de resolució de la
concessió a instància de diferents veïns, instruït pel Departament de Serveis Jurídics de
l’Àmbit de Serveis del Territori.
Informe 3/2009 emès pel Vicesecretari General en relació a la situació jurídica dels
diversos, que concloïa la necessitat de fer complir a la concessionària els plecs, essent
necessari requerir-la per tal que aportés documentació que encara mancava tal com: plànol
on constin totes les places d’aparcament, còpia autèntica promesa civil de venda, en què
aparegui objecte negoci, plaça d’aparcament i preu, factura que desglossi preu places
d’aparcament, etc.
L’expedient 372/D-18/09, que té per objecte l’aprovació d’amidaments, en què interveven el
Departament Jurídic d’Urbanisme i el Departament de Llicències d’Activitats
L’expedient 64/D-4/10, que compila la documentació per José Martin López, com a usuari
del pàrquing.
L’expedient 67/D-5/10, expedient de suspensió dels expedients iniciats fins a la data, a
l’espera que es fixin quins han de ser els criteris interpretatius del contracte de la concessió,
L’expedient 67/D-8/10, iniciat a petició del president de la comunitat d’usuaris, mitjançant el
qual es sol·licita la incoació d’expedient sancionador a la vista de les múltiples reclamacions
d’usuaris. En el si d’aquest expedient s’incorporen les reclamacions formulades per 27
usuaris de l’aparcament.
L’expedient 4/AT-4/11, d’aprovació de les clàusules interpretatives del contracte de
concessió d’ús privatiu.
Procediments judicials que consten a aquest Ajuntament, en tràmit o finalitzats,
entre la comunitat d’usuaris i el concessionari:
Procediment Ordinari 1174/05-B, tramitat pel Jutjat de Primera Instància núm. 6 de
Badalona, a instància de la Comunitat d’usuaris i cessionaris de l’aparcament-garatge c/
Batllòria 2-20 de Badalona, contra la Comunitat d’usuaris del pàrquing privat c/ Batllòria 220.
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Procediment Ordinari 945/10-MP, tramitat pel Jutjat de Primera Instància núm. 4 de
Badalona. Procediment d’execució de títols judicials.
Procediment Monitori 1178/10-B, tramitat pel Jutjat de Primera Instància núm. 6 de
Badalona, a instància de la Comunitat d’usuaris i cessionaris de l’aparcament-garatge c/
Batllòria 2-20 de Badalona, contra Pàrquing Batllòria 123 SA, en reclamació de 54.240€.
Procediment Ordinari 31/11-D, tramitat pel Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Badalona,
a instància de la Comunitat d’usuaris i cessionaris de l’aparcament-garatge c/ Batllòria 2-20
de Badalona, contra Pàrquing Batllòria 123 SA, en reclamació de deuda.
Procediment Prèvies 3145/11-A, tramitat pel Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Badalona,
querella presentada per alguns usuaris del Pàrquing Batllòria, contra la mercantil CLW INV
SL, per suposat delicte d’estafa processal.
Diligències Prèvies 3145/11-A, tramitades pel Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Badalona, a
instància de la Comunitat d’usuaris i cessionaris de l’aparcament-garatge c/ Batllòria 2-20
de Badalona, per suposat delicte de la mercantil CLW INV SA.
Procediment Ordinari 120/13, tramitat pel Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Badalona, a
instància de la Comunitat d’usuaris i cessionaris de l’aparcament-garatge c/ Batllòria 2-20
de Badalona, contra la Pàrquing Batllòria 123 SA i CLW INV SA, en reclamació de 56.850€.
III. PROCEDIMENT
En el cas que l’ajuntament de Badalona acordi el rescat de la concessió s’ha de tenir en
compte el que disposa els articles 264 i 265 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels
ens locals.
En aquest sentit, l’article 265 del ROAS preveu el següent procediment:
“1. L’interès públic en què es fonamenti el recat de la concessió ha d’estar justificat
tècnicament i jurídicament abans que el president de la corporació ordeni l’inici de
l’expedient.
2. Els informes tècnics i jurídics emesos s’han de trametre al concessionari perquè pugui
formular les al·legacions que cregui convenients en defensa dels seus drets, en un termini
de 15 dies.
3. El rescat de la concessió s’aprova per acord plenari de la corporació, la qual ha de fixar
el termini d’executivitat no inferior a sis mesos, i ha d’instar el contractista perquè formuli
una valoració se la indemnització que cregui que li correspon percebre.
4. En el mateix acord s’ha de nomenar un interventor tècnic perquè les obres i les
instal·lacions afectades passin a la corporació en les condicions que assenyali el plec de
clàusules o, en defecte d’aquest, l’acord plenari.
5. Si la corporació accepta la valoració, es tanca l’expedient relatiu a ka indemnització, Si
hi ha desacord el tràmit de determinació del preu just se segueix en un peça separada,
d’acord amb el procediment d’expropiació forçosa, el qual no afecta l’executivitat de l’acord
plenari del rescat.
6. Un cop l’acord del rescat sigui executiu, la corporació haurà de prestar el servei
mitjançant qualsevol de les fórmules de gestió directa que preveu la legislació aplicables,
sens perjudici de la possibilitat de suprimir-lo.
Així mateix, d’acord amb l’estipulat a l’article 8.2.2 de la Llei 2/2005, de 2 de maig, de la
Comissió Jurídica Assessora, Correspon a la Comissió Jurídica Assessora dictaminar
preceptivament sobre els procediments següents: (...) Resolució i nul·litat de concessions i
d’altres contractes administratius, en els casos que estableixi la normativa de contractació
administrativa.
IV. FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Necessitat de procedir al rescat de la concessió per motius d’interès general.
De la cronologia dels fets i expedients relacionats amb la concessió és de veure que les
relacions entre concessionària i comunitat d’usuaris de l’aparcament són insostenibles. No
cal cercar responsables: l’ambient és tant enrarit que l’una i els altres han judicialitzat de tal
forma la situació que es farà difícil renunciar a posicions, la qual cosa porta a una
ingovernabilitat de l’aparcament i la conseqüent manca manteniment i conservació del
mateix. Aquesta situació i els mitjans i temps emprat per aquesta administració per tal de
mediar entre les parts sense trobar la solució al problema fan necessària una intervenció
mitjançant el rescat de la concessió per tal de passar d’un gestió indirecta de l’aparcament
a una gestió directa municipal que satisfaci millor els interessos públics.
La regulació de la resolució de les concessions de domini públic la trobem a diversos textos
legals. L’article 100 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
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Administracions Públiques, estableix que les concessions i autoritzacions demanials
s’extingiran per les següents causes:
d) Rescat de la concessió, prèvia indemnització, o revocació unilateral de l’autorització.
Igualment, l’article 61.d) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de Patrimoni del Ens Locals estableix que aquesta facultat de resoldre està
sempre implícita; si ho justifiquen les circumstàncies sobrevingudes d’interès públic.
Nogensmenys, el supòsit d’extinció de la concessió per rescat per raons d’interès públic té
el seu paral·lelisme en la regulació del contracte de gestió de serveis públics. En matèria de
contractes, la regulació del rescat es troba continguda en el text refós de la Llei de
contractes del Sector Públic, aprovat per el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre ( en endavant TRLCSP).
L’article 221 del TRLCSP es refereix a l’extinció dels contractes en general, per compliment
o resolució. L’article 223 de la mateixa norma, relatiu a les causes de resolució, no
contempla entre elles el rescat. La contrari, la figura del recat només es recull en la
TRLCSP com a forma específica de resolució de dos tipus de contractes: el contracte de
concessió d’obres públiques (art. 269) i el contracte de gestió de serveis públics (art. 286).
En relació al contracte de concessió d’obres públiques, l’article 269.g) disposa que és
causa de resolució el rescat de l’explotació de l’obra pública per l’òrgan de contractació.
S’entendrà per rescat la declaració unilateral de l’òrgan contractant, discrecionalment
adoptada, pe la que doni per conclosa la concessió, no obstant la bona gestió del seu
titular; rescat que origina sempre la resolució del contracte (art. 270.2 TRLCSP).
L’article 263.2 de la Llei 30/2006, de contractes del Sector Públic, modificat pel redactat de
la Llei 24/2011, preveu que “per raons d’interès públic l’administració podrà acordar el
rescat del servei per gestionar-lo directament”. Així, són exigències d’interès públic les que
permeten alterar allò pactat entre l’administració i el concessionari.
Igualment, diu MESTRE DELGADO, l’exercici del rescat només es justifica en exigències
d’interès públic, que han de ser d’entitat superior als interessos privats abatuts i als
interessos de qualsevol altre gestor que no sigui la pròpia Administració titular del servei (de
forma directa).
D’acord amb el Dictamen 112/09 de la Comissió Jurídica Assessora, la potestat de rescatar
una concessió per part de l’Administració és una potestat que podrà prendre sempre que
l’estimi més oportuna per satisfer un millor interès públic, especificant que allò que és
rellevant en la presa d’aquesta decisió és reflectir amb claredat l’existència d’aquest interès
general, justificant d’aquesta manera l’extinció de la concessió que es pretén. En concret
especifica: ”En aquest sentit tant la normativa de patrimoni com la de serveis es refereixen
a l’interès públic com a causa de resolució de les concessions. Així, pel que fa a les
concessions de domini públic, l’RPELC estableix en l’article 61.d) que aquesta facultat de
resoldre està sempre implícita; principi que es complementa amb l’article 80 del Reglament
de béns de les entitats locals (Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, RBEL), el qual, en
ocasió d’establir quines són les clàusules de les concessions demanials, afegeix en
l’apartat 10 que la concessió es pot deixar sense efecte “si lo justificaren circunstancias
sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento de los daños que se causaren, o
sin él cuando no procediere”, previsió que s’ha de considerar com a “natural” en considerar
que es té per existent encara que no s’expliciti. D’altra banda, i pel que fa a les concessions
de serveis, l’article 30 del Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per
Decret de 17 de juny de 1955 (RSCL), ja establia que “las Corporaciones Locales tendrán
plena potestad para constituir, organizar, modificar y suprimir los servicios de su
competencia, tanto en el orden personal como en el económico o en cualesquiera otros
aspectos, con arreglo a la Ley de régimen local y a sus reglamentos y demás disposiciones
de aplicación”. A més, des de la perspectiva concessional l’article 127.1.1ª.a) estableix la
potestat de la variació en la qualitat, quantitat, temps i lloc de les prestacions en què
consisteixi el servei, i en la previsió cinquena es recull el rescat de la concessió; tot plegat
suposa, des del punt de vista del titular de la parada, una supressió anticipada de la
concessió tant si aquesta ho és de domini públic com si es considerés de servei públic.”
En aquest mateix sentit, la Sentència de 9 de maig de 2007 de l’Audiència Nacional (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección1 (JUR 2007\136344) ha disposat la necessitat
d’acreditar abastament la causa d’interès públic:
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“Es necesario tomar en consideración como el Consejo de Estado, en el Informe definitivo
dictado con ocasión del presente recurso, y tras realizar una detallada exposición sobre los
hechos acaecidos en el presente recurso, entiende que el rescate exige la concurrencia de
una causa de interés publico que se concreta en la previa declaración de utilidad publica
entendiendo que ha quedado constatada la existencia de un interés publico y la necesidad
de extinguir la concesión a fin de concluir las obras del Proyecto de regeneración de las
Playas de San Juan y Muchavista y para cuya efectiva terminación se exige la previa
extinción de determinados aprovechamientos demaniales entre los que se encuentran el
del recurrente y entiende el Consejo de Estado que es incompatible el mantenimiento de
las instalaciones de la concesión y la recuperación de la playa pues no se ha podido
realizar la remodelación del paseo marítimo. Concluye el Consejo de Estado que
"demostrada la concurrencia de un interés publico prevalente e incompatible, la
regeneración de la Playa y la construcción del paseo marítimo de acuerdo a lo prevenido en
el artículo 47 de la Ley de Puertos vigente el día del otorgamiento de la concesión,
considera que procede la extinción de la concesión.”
La secció primera del Consell Consultiu de Castella i Lleó, en sessió de data 19 de juny de
2014, va dictaminar:
Tal y como señala el Consejo de Estado, entre otros, en su Dictamen nº 50.197 de 21 de
mayo de 1987: “Por todo ello bien puede decirse que el rescate exige para su viabilidad la
apreciación del interés público de su procedencia, que ha de quedar debidamente
acreditada a juicio de la 10 Administración actuante en el procedimiento y, naturalmente, la
indemnización que resulte pertinente.»
En cuanto a la exigencia del interés público es obvio que no bastaría una abstracta
invocación de su concurrencia que sin mayor precisión afirmaran los órganos instructores e
informantes: al contrario, esta invocación ha de quedar suficientemente justificada en
términos razonables siempre que se pretenda su aplicación”.
En el present cas, i atès que la relació entre concessionària i la comunitat d’ususaris i
cessionaris fan inviable i insatisfactòria una gestió indirecta de l’aparcament, entenem que
queda suficientment justificat en termes raonables que aquest sigui gestionat per aquesta
Corporació municipal per tal de que satisfaci millor els interessos públics.
SEGON.- La gestió directa de l’aparcament es durà a terme per part de la societat de
capital públic ENGESTUR, S.A.
En el present cas i atès que aquesta Administració vol declarar unilateralment la finalització
de la concessió per un motiu molt concret, l’interès general, l’Ajuntament assumirà la gestió
directa del servei municipal d’aparcament.
De conformitat amb l’article 22.2.f) de la Llei de Bases de Règim Local, correspon al Ple de
l’Ajuntament l’aprovació de les formes de gestió dels serveis. En aquest sentit, l’article 2
apartat 6) dels Estatuts d’Engestur SA, disposa que aquesta societat municipal té per
finalitat:
«6) Gestió i explotació del Servei Integral d’aparcaments i de la circulació urbana,
mitjançant els instruments següents:
6.1. Prestació del Servei municipal de retirada de vehicles, mitjançant la grua
6.2. Prestació del servei municipal d’aparcaments, subterranis i de superfície.
6.3. Prestació del servei Municipal d’estacionament amb horari limitat a la via pública, així
com altres mitjans que tendeixin a la millora de la mobilitat urbana.»
Atès que és àmplia l’experiència que té la Societat Municipal en la construcció i gestió
d’aparcaments des de l’any 1.992 (fins a la data, ha construït un total de 36 aparcaments i
gestiona 33 Comunitats d’ususaris d’aparcaments, sense incidències), Engestur es troba
plenament capacitada per a l’assumpció de l’anomenat Pàrquing Batllòria com a servei
municipal.
Per tot l’exposat, es creu convenient, que l’Ajuntament assumeixi l’aparcament com a servei
municipal i acordi la seva gestió mitjançant la societat municipal Engestur SA.
Així mateix, cal posar de manifest, que a efectes fiscal, mitjançant el rescat de la concessió
per part de l’Ajuntament per prestar el servei mitjançant l’empresa municipal ENGESTUR,
SA, no estaríem davant del supòsit legal de la “successió d’empreses”.
En aquest sentit, el supòsit d’exigibilitat del deute al successor en l’activitat econòmica és
un supòsit de garantia, donada la ubicació de l’article 72 en la Llei General Tributària; hi
haurà successió d’empreses quan subsisteixi la mateixa activitat i la mateixa universalitat
dels elements que la integren tot i que hagi canviat de titularitat, i sempre que aquest canvi
de titularitat sigui conseqüència d’un negoci jurídic perfeccionat entre l’empresa succeïda i
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la successora. Malgrat això, i vista la sentència del l’Audiència Nacional de 12 de maig de
1997 (JT/1997/876), en el cas d’un ajuntament que acorda el rescat de la concessió
administrativa del servei de transport urbà de viatgers a una empresa que deixava deutes
impagats a Hisenda, “no puede considerarse responsable solidario de esas deudas al
Ayuntamiento que rescató esa concesión con la empresa que resultó concesionaria
posteriormente, pues no existe prueba de que el Ayuntamiento ejerciera por sí mismo tal
servicio; la no existencia de sucesión empresarial en el caso de la nueva empresa
concesionaria resulta de la interposición del rescate de la concesión administrativa”.
TERCER.- Valoració del rescat
El contracte de concessió que ara es pretén rescatar és un contracte de concessió d’obra
pública, tal i com va determinar la Sentència de 4 d’abril de 2014, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona,en el si del recurs interposat per Parkings
Batllòria 123 SA contra l’Ajuntament de Badalona.
Com és sabut, la concessió d’obra es regeix pel principi de risc i ventura del contractista,
que tal i com ha determinat el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección4ª) en sentència de 27 octubre 2009. (RJ 2010\1207):
«Atendidos los términos en que se plantea este recurso, hemos de partir para su resolución
de la consideración de que el contrato de obras, configurado esencialmente como un
contrato de resultado por el que el contratista se obliga a la realización de la obra por el
precio convenido, se rige para su ejecución por el principio de riesgo y ventura.
Dicho principio estaba ya recogido en la Ley de Contratos del Estado de 8 de abril de
1965 ( RCL 1965, 771, 1026) (art. 46 y art. 132 del Reglamento aprobado por Real
Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre ( RCL 1975, 2597) ), como en la Ley 13/1995 de
18 de mayo ( RCL 1995, 1485, 1948) , de Contratos de las Administraciones Públicas (art.
99 -art. 98 Real Decreto Legislativo 2/2000 ( RCL 2000, 1380, 2126) ) y, como señalan
las Sentencias de 14 de mayo ( RJ 2001, 4478) y 22 de noviembre de 2001 ( RJ 2001,
9727) , "el riesgo y ventura del contratista ofrecen en el lenguaje jurídico y gramatical la
configuración de la expresión riesgo como contingencia o proximidad de un daño y ventura
como palabra que expresa que una cosa se expone a la contingencia de que suceda un
mal o un bien, de todo lo cual se infiere que es principio general en la contratación
administrativa, que el contratista, al contratar con la Administración, asume el riesgo
derivado de las contingencias que se definen en la Ley de Contratos del Estado y se basan
en la consideración de que la obligación del contratista es una obligación de resultados,
contrapuesta a la configuración de la obligación de actividad o medial."
Ello implica que si por circunstancias sobrevenidas se incrementan los beneficios del
contratista derivados del contrato de obra sobre aquellos inicialmente calculados la
Administración no podrá reducir el precio mientras que si las circunstancias sobrevenidas
disminuyen el beneficio calculado o incluso producen pérdidas serán de cuenta del
contratista sin que éste pueda exigir un incremento del precio o una indemnización.»
En el contracte que ara es pretén rescatar es configurà com a contracte de concessió
d’obra i servei, es pretenia compensar el risc i ventura de l’obra amb l’explotació de
l’aparcament, consistent en la transmissió de les places d’aparcament.
La normativa de contractes, així com la Llei de Patrimoni i el Reglament preveuen pel cas
del rescat de la concessió, la indemnització corresponent a la concessionària, si és que
procedeix, que inclouria:
- El preu de les obres i instal·lacions que ha pagat el concessionari que han de passar a
titularitat de l’administració. Per quantificar aquest preu es tindrà en compte el seu estat i el
temps que manca per a la reversió.
- Indemnització dels danys i perjudicis (dany emergent i lucre cessant).
Consta a l’expedient la comunicació feta per la concessionària a aquest Ajuntament en data
1 de juny de 2011 en el sentit que ja no era titular de cap plaça d’aparcament, havent estat
totes elles transmeses, així com de cap contracte d’arrendament. Transcrivim en la part que
interessa la comunicació realitzada pel Sr. Tavazzani en el sí de l’expedient 9/AT-4/11
tramitat per la Secretaria General:
“PRIMERO: Que PARQUINGS BATLLORIA 123 SA no es titular de ninguna plaza de
aparcamiento, habiendo sido todas ellas transmitidas y debidamente comunicada al
Ayuntamiento los contratos suscritos por la trasnmisión.
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SEGUNDO: Que PARQUINGS BATLLORIA 123 SA no es titular de ningún contrato de
arrendamiento de ninguna de las plazas de aparcamiento intervenido.”
En conseqüència, atès que ha esgotat l’explotació de l’aparcament hem d’entendre que
s’ha rescabalat de les despeses ocasionades per l’obra realitzada i que tampoc es pot
parlar de lucre cessant atès que s’ha rescabalat de la inversió realitzada amb els imports
percebuts amb la cessió de l’ús de les places d’aparcament. Així ho ha entès la Sentència
del Tribunal Suprem (Sala contenciosa administrativa, secció 4a) de 3 de juny de 1992
(RJ\1332\4923), que disposa:
«El concesionario actuará en su doble carácter de ejecutor de la obra y gestor del servicio
hasta su total puesta en marcha... En consecuencia se resarcirá de los gastos del coste de
la obra y de la inversión de las instalaciones y servicios mediante cantidades que perciba
de los usuarios de puestos y almacenes con motivo de la subrogación en sus derechos
sobre los puestos de venta, en la forma y con los requisitos establecidos en este pliego.»
I és que si s’indemnitzés a la concessionària per l’obra o el dany emergent i el lucre cessant
s’estaria produïnt abús de dret per part d’aquesta atès que s’estaria rescabant doblement
de la inversió realitzada i en conseqüència, resultaria contrari a la bona fe, moral, bons
costums o als fins socials i econòmics del Dret.
Igualment, en no indemnitzar a la concessionària no es produeix un enriquiment injust per
part d’aquesta Corporació municipal atès què no hi ha empobriment per part de Parquings
Batllòria 123, S.A. (que amb la cessió de la totalitat de les places d’aparcament s’ha
rescabalat de la inversió realitzada) ni tampoc existeix un correlatiu benefici per part de
l’Ajuntament que assumirà la gestió de l’aparcament però no podrà explotar-lo fins arribat el
termini de la concessió precisament perquè la concessionària ha cedit la totalitat de les
places.
En aquest sentit, transcribim en la part que interessa la sentència 3/2008 del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 8 de data 7 de gener de 2008:
“(...) no se observa enriuquecimiento alguno del Ayuntamiento en relación con el daño
emergente o el clucro cesante de la actora, y es sabido que la acción de enriuecimiento
sólo puede prosperar de hber existido enriquecimiento, porque se dirige, procisamente, a la
restitución al empobrecido, del valor con el que uno se ha enriquecido. En este caso, el
empobrecimiento de la actora por las inversiones, que existe, pero no es indemnizable por
lo anters señalado, tampoco es correlativo a un beneficio del Ayuntamiento (ya sea en
forma de enriquecimiento, o de evitación de un perjucio).”
Per tot l’exposat, es considera que no procedeix indemnitzar a la concessionària pel rescat
de la concessió.
V. COMPETÈNCIA
La competència per incoar expedient de rescat de la concessió és del Ple municipal, la en
virtut de les facultats atribuïdes a l’article 22.1.n) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
del règim local, en concordança amb l’article 52.1.n) del DL 2/2003, de 28 d’abril
(TRLMRLC), acord que, conforme l’apartat k) de l’article 114.3 del TRLMRLC, requereix
que sigui adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la corporació.
VI. CONCLUSIONS
Per tot l’exposat, es proposa que el Ple municipal adopti un acord en el sentit següent:
PRIMER.- Incoar expedient de rescat, per motius d’interès general, de la concessió
administrativa atorgada a Pàrquings Batllòria 123, S.A, de l’ús privatiu per a aparcament
privat del subsòl de les zones verdes i de vianants del carrer de La Batllòria en el tram que
dona front a l’Institut de Formació Professional “La Pineda” de Badalona.
SEGON.- Atorgar, d’acord amb el que disposa l’article 265 del ROAS, un termini
d’audiència de quinze dies a la concessionària i a la comunitat d’usuaris i cessionaris del
pàrquing del carrer Batllòria núm. 2-20 de Badalona, per tal que puguin al·legar i presentar
els documents i justificacions que considerin oportuns.
TERCER.- Remetre el present expedient, en compliment de l’article 8.2.2 de la Llei 2/2005,
de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, a la Comissió Jurídica Assessora, per tal
que emeti informe relatiu al rescat de la concessió administrativa atorgada a Pàrquings
Batllòria 123, S.A, de l’ús privatiu per a aparcament privat del subsòl de les zones verdes i
de vianants del carrer de La Batllòria.
Això no obstant, es sotmet aquest informe a qualsevol altre criteri millor fonamentat en
Dret.”
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Atès que aquesta aprovació requereix un quòrum de votació especial, s’ha emès l’informe
preceptiu, favorable, per part de la Secretaria General, de conformitat amb l’article 179 del
Text Refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003.
En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el senyor
alcalde, a proposta de la gerència de l’Àmbit de Territori, proposi al Ple de l’Ajuntament
l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER.- Incoar expedient de rescat, per motius d’interès general, de la concessió
administrativa atorgada a Pàrquings Batllòria 123, S.A, de l’ús privatiu per a aparcament
privat del subsòl de les zones verdes i de vianants del carrer de La Batllòria en el tram que
dona front a l’Institut de Formació Professional “La Pineda” de Badalona.
SEGON.- Atorgar, d’acord amb el que disposa l’article 265 del ROAS, un termini
d’audiència de quinze dies a la concessionària i a la comunitat d’usuaris i cessionaris del
pàrquing del carrer Batllòria núm. 2-20 de Badalona, per tal que puguin al·legar i presentar
els documents i justificacions que considerin oportuns.
TERCER.- Remetre el present expedient, en compliment de l’article 8.2.2 de la Llei 2/2005,
de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, a la Comissió Jurídica Assessora, per tal
que emeti informe relatiu al rescat de la concessió administrativa atorgada a Pàrquings
Batllòria 123, S.A, de l’ús privatiu per a aparcament privat del subsòl de les zones verdes i
de vianants del carrer de La Batllòria.
SENYOR ALCALDE: Aquí hi ha una paraula del senyor Francisco Ruiz Pérez de la
comunitat d’usuaris del pàrquing Batllòria que prendria la paraula.
AP-2015/3155 Senyor Francisco Ruiz Pérez, com president de la Comunitat d'usuaris
del pàrquing Batllòria. Assumpte: Pàrquing Batllòria.
SENYOR FRANCISCO RUIZ: Bona tarda senyor alcalde, senyor regidors com veieu
gairebé ja sóc de la família de tots els d’aquí presents per la quantitat de vegades que he
vingut, en total he vingut 11 vegades. Crec que després de 10 anys em sembla que serà la
primera vegada que vinc amb plena satisfacció del què demanaré aquí. Per fer una mica
d’història perquè els presents i tots els que no hi eren fa 10 anys puguin saber-ho. Els diré
que la meva primera paraula la vaig demanar el 25 de setembre del 2007, la següent
paraula es va demanar en el mes de maig de 2008, la següent va ser a l’octubre de 2008,
la següent pel febrer de 2009, una altra el març de 2009, una altra en el mes de maig del
2010 i continuo amb la següent que va ser el 29 de març de 2011, una altra a l’octubre de
2011, la següent el 30 d’octubre de 2012 i la penúltima el 26 de novembre de 2013, Totes
aquestes visites que he hagut de fer aquí està demostrat que ha estat potser, que hem
arribat al dia d’avui per la constància que hem tingut, però no per les solucions que aquí
s’han donat, perquè sempre hem tingut molt bones paraules, però no s’ha arribat mai a
solucionar. A part de les paraules que he demanat aquí s’han presentat més de 20
instàncies a l’Ajuntament, en aquest projecte n’hi ha nou que es consideren per a vostès les
més principals, però per a nosaltres no estan recollides les principals com ha estat la
quantitat de vegades que nosaltres els usuaris del pàrquing ens han estat estafant i que
s’ha estat denunciant a l’Ajuntament i l’Ajuntament no ha fet res al respecte. Com els dic,
avui vinc per demanar que es presentarà el projecte perquè el pàrquing es retorni a
l’Ajuntament i jo el que vull és demanar a tots que ja que tenim aquesta oportunitat de
poder-ho fer després de 10 anys. Només vull demanar el vostre suport en general per
aquest projecte que es presenta avui i que jo crec que sí que pot ser el final d’aquest rescat
i que al final qui tindrà l’última paraula si és que arribem a un contenciós administratiu la
tindran els jutges, però si no suposo que ja ho tindrem solucionat. Per tot això, els dono les
gràcies i els demano que voteu a favor. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies, senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: Sí, senyor Francisco, primer de tot moltes felicitats perquè deu n’hi do
les vegades que ha vingut aquí, deu n’hi do el que ha sofert, no només vostès si no tots els
que van comprar places o tenen places llogades en aquest pàrquing i deu n’hi do les hores
gastades per vostè en papers, advocats, viatges, visites a l’Ajuntament, reunions,
Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes Sessió nº 4/24-03-2015/pag. 65
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

maltractes a vegades de l’administració pública. O sigui, vostè ha estat al davant de tot això
durant molt anys i voldria felicitar-lo tant a vostè com a tota la gent que els ha ajudat i
assessorat, que crec que ens podem comptar entre ells, però això ja ho direu vosaltres i
sobretot als concessionaris del pàrquing, perquè aquest és l’inici del final del malson. Avui
aprovem l’inici del final del malson i òbviament nosaltres ho votem a favor com vostè sap
senyor Ruiz, des del principi estem darrere d’aquest tema i sí que voldria dir, perquè crec
que és convenientment remarcar-ho que vostè sap la complexitat, nosaltres no governem
des de l’any 2007 en aquesta ciutat. Sí que en varem ser responsables també quan es va
construir el pàrquing, jo crec que aquí hi ha hagut una persona, i s’ha de dir amb claredat,
que ens va enganyar i estafar a tots, a veïns, a ciutadans, a compradors, a l’administració,
a tots, perquè aquest senyor fins i tot me’n recordo perfectament la presentació del seu aval
de cent milions de pessetes de Caixa Catalunya. Des del minut 1 que va començar l’obra
del pàrquing ja la va començar sense llicència, sense permís de remoure terres i sense
projecte d’enginyers, des del minut 1 que va començar l’obra del pàrquing varem descobrir
que aquest senyor era un pirata i me’n recordo perfectament que el carrer Torrent Batllòria
es queia quan aquest senyor va començar a moure la terra, des del minut 1 ens va estar
enganyant a tots, a l’administració, però també els veïns de Sant Crist i als qui va comprar
el pàrquing. A vostès jo voldria sobretot felicitar-los i felicitar els tècnics de l’Ajuntament de
Badalona, que em consta que han treballat durant anys per poder desencallar aquest tema.
SENYOR ALCALDE: Sí endavant senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: No li diré a la persona que ha vingut tantes vegades aquí que gairebé
m’alegro de perdre’l de vista perquè això no és veritat, m’agradarà trobar-lo, però en tot cas
m’agradarà trobar-lo per altres motius i no pel que ha vingut aquí reiteradament com ell ha
explicat. Aquest és un tema francament molt complex que nosaltres, no tenint la
responsabilitat directa sobre aquesta qüestió, ni quan érem al govern ni per tant, tampoc
ara quan som a l’oposició, francament sempre l’hem vist com d’una gran complexitat i lluny
del nostre abast. En tant en quant, com deia la persona que avui ens acompanya, no
només hi ha hagut totes les seves intervencions al Ple, sinó que hi ha hagut també un
rosari de procediments judicials oberts en relació a aquesta qüestió entre els particulars i el
concessionari d’aquest aparcament, el senyor Tavazani, que durant anys han estat
embrancats en una batalla judicial en què l’Ajuntament moltes vegades ha intentat mitjançar
sense èxit. Nosaltres hem de suposar que avui iniciem un camí, el que ens agradaria
preguntar al govern és si aquest camí els motius d’interès general estan ben fonamentats,
si es preveu alguna indemnització o simplement és una revocació. Més enllà d’això, si en
aquesta revocació, que entenem que és el que hi deu haver, hi haurà per part del senyor
Tavazani algun acte jurídic concret en contra d’aquesta decisió. És a dir, si es preveu que
aquest tema es pugui allargar més en el temps o no, o si ja és de fet un aparcament que
passarà a ser gestionat per Engestur. Això és el que ens agradaria, però també saber,
perquè és un tema en el qual francament manifestem l’enorme complexitat que té, si és un
tema que pot entrar en una nova fase judicial de conflicte amb aquesta persona que com
deia el senyor Mañas, i pel que ens han explicat els veïns i pel que ens han explicat els que
no són veïns però tenen alguna plaça allà és un autèntic personatge. I bé, en tot cas, ens
n’alegrem i votem a favor. Ens hagués agradat que això hagués passat molt abans,
suposem que els temes judicials i els temes urbanístics sempre són complexos, però tot
sigui a fi de be i a veure quin recorregut prenem a partir d’ara i preguntar al govern quin
recorregut prenem a partir d’ara i preguntar al govern quin recorregut creu que jurídicament
prenem a partir d’ara. Gràcies.
SENYOR SERRA: Intentaré ser molt breu perquè vostè ho ha dit abans, avui és un dia que
potser no sé si hauríem de fer aquest Ple. Per tant, jo miraré de, en memòria de tot el que
ha passat avui a l’accident, ser tant sintètic com pugui però en aquest cas si que no em vull
estar d’intervenir, potser sí que no intervindré però en aquesta sí que hi he intervingut. Però
aquí, sí que dir que tota aquesta història que ens ha explicat aquí el senyor Francisco ve
del que hem dit sempre, primer, d’una persona que va estafar, i el senyor Mañas que en
aquell moment era coordinador de Lloreda i se’n recorda bé de com anava aquest
aparcament i de com es va fer i de com va començar tot. Hi va haver una mala praxis per
part de la persona a la que l’Ajuntament li va adjudicar. Que des d’aquí hi va haver un
conflicte entre particulars, entre la comunicat de l’aparcament i el propietari, que no s’han
posat mai d’acord durant quinze anys o no sé quants. Que l’Ajuntament anteriorment, en el
mandat en què vam ser-hi nosaltres amb Convergència i amb Esquerra, vem intentar ferho, una pila d’expedients, fins a 240 expedients i d’individualitzar la solució jurídica i ho va
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fer l’anterior secretari que hi havia a l’Ajuntament, es va intentar solucionar de moltes
maneres el que era un conflicte entre particulars, no de l’Ajuntament. L’Ajuntament diguem
d’alguna manera havia fet una concessió i tampoc es va poder fer el rescat. Si vostè se’n
recorda al 2008 es va intentar fer el rescat d’aquest per Engestur i tampoc no ha lugar,
tampoc el podíem fer. I ara sí, que com deia el senyor Flacó, hi ha una sèrie d’interrogants
que es donen aquí, i que a mi també m’agradaria que me’ls expliquessin. Perquè si no ho
entenc malament i no vaig errat, avui estem amb el que es diu inici d’expedient de rescat,
un inici d’expedient de rescat, un inici. En el penúltim Ple del mandat fem l’inici d’un
expedient de rescat que ha de tenir una justificació d’interès general, per tant, interpreto
que jurídicament s’haurà justificat suficientment aquest interès general, segons llegeixo en
l’acta. Però crec que això ha d’anar a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, que
es diu així. La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat és qui ha de dictaminar sobre
aquest inici d’expedient. Llavors, aquesta Comissió Jurídica Assessora dirà si s’ha de pagar
o no, i s’ha d’indemnitzar o no el famós senyor Tavazani, que em sembla que ara ja no té la
propietat sinó que qui la té ara és el seu fill, i li ha cedit les accions al fill. Per tant, tornem a
estar davant d’un embolic que és probable que vagi endavant, que s’emboliqui una mica
més, perquè a més hi ha quinze dies d’al·legacions que el senyor Tavazani i/o les parts han
de fer sobre el que s’aprova avui, sobre aquesta aprovació inicial. I està bé que s’explori
una nova via per resoldre el problema aquest històric entre particulars, però tot apunta, que
tenint en compte la naturalesa humana que ens ha descrit el senyor Mañas i el senyor
Francisco llargament del senyor propietari, en aquest moment ex-propietari, doncs jo crec
que continuarem amb un embolic jurídic llarg perquè no es deixarà expropiar, llevat que
l’Ajuntament pagui un dineral per rescatar aquest aparcament, a costa d’Engestur, que
seria el dictamen que faria aquesta Comissió Jurídica Assessora a la qual l’Ajuntament pot
dir sí o no, sí o no depenent del que et diguin que has de pagar. Jo tinc entès, em sembla,
si no m’equivoco massa perquè he intentat assessorar-me sobre aquesta història que això
va així, vostès em poden corregir, jo no sé si va així o no, però que aquí s’ha de pagar
aquest rescat sembla bastant clar, i algú ho haurà de dir. Per tant, hi ha una part
d’indemnització, i per tant, d’altra banda el propietari haurà d’estar d’acord o no amb el que
es dictamini. Per tant, a mi em sembla que aquest tema no s’ha acabat per desgràcia,
perquè estem en al·legacions, estem en amb un dictamen d’una Comissió Jurídica, estem
amb un pagament d’una indemnització, etc., etc., etc. No sé si això és exactament així
perquè donar aquest tema per acabat, jo crec que en aquests moments, a dos mesos
d’eleccions està bé que es digui, a veure si així tal, oi? Però a mi em sembla que no és la
veritat, i convé explicar-la tota la veritat, què passarà, quin recorregut té això, què és el que
hi ha darrera, què pot passar ara, estaria bé que ens ho expliquessin.
SENYOR JURADO: Sí, anem a veure. El que avui estem iniciant és el primer tràmit de
quelcom que els veïns venien demanant fa més de deu anys, que és iniciar el rescat d’una
concessió administrativa on el concessionari havia vulnerat tots els tràmits haguts i per
haver del mateix plec on se li va concedir aquesta concessió administrativa, encara que
sigui repetitiu. Això no s’havia atès mai, malgrat els més de cent seixanta judicis establerts
entre els concessionaris i les persones que conformaven la comunitat de propietaris i
concessionaris de l’aparcament, que fins i tot per poder constituir-se com a entitat gestora
van haver de guanyar un judici, perquè ell va voler muntar una alta entitat gestora paral·lela,
i per tant, se li va desconsiderar. I vénen demanant, per la vulneració, i permetin-me que no
estigui d’acord amb vostè, no en una lluita entre particulars del concessionari i els
concessionaris que feien càrrec, sinó també contra el propi Ajuntament, on aquest senyor
no havia pagat en tots aquests anys l’IBI i devia més de sis-cents mil euros d’IBI al propi
Ajuntament. Per tant, ha estat tot un rosari d’incompliments administris no només amb les
persones a les que els venia la plaça, en alguna d’elles en dos i en alguna altra ocasió, sinó
a més també amb la pròpia administració a la qual ha anat enganyant, estafant i no pagant
cap dels drets que tenia retribuïts. Sí que he de dir-li que gràcies pel vot positiu, però que
és aquest govern, i gràcies als tècnics i a la comissió tècnica que es va aprovar fa com
vostè diu, dos o tres plens, on s’ha posat en marxa i sobre de la taula, la possibilitat d’anar
a aquest rescat. Indubtablement, que ja m’agradaria a mi afirmar que amb aquest inici s’ha
acabat el problema, ni molt menys, perquè ell intentarà seguir defensant-se per treure més
diners del que ja ha tret, que li puc garantir que és molt, que és molt. Però el que està clar
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és que la Comissió Tècnica formada, encapçalada pel nostre secretari general, al qual he
de felicitar, juntament amb els tècnics que l’han format, han fet un bon treball jurídic a on
han justificat molt bé l’interès públic d’aquest rescat, atenent a més que el mateix senyor
Tavazani ja justificava que no se’l podia sancionar perquè ja no tenia cap plaça, ni era
propietari de cap concessió de cap plaça. I per tant, si ja no té concessió de plaça no té
sentit seguir sent el concessionari. Llavors ell mateix està justificant que si no hi ha
propietat no hi ha per què pagar-li. A part d’això, també dir-li que té un deute amb
l’Ajuntament de milers d’euros que mai ha abonat. Lògicament ara ens veiem obligats, com
no podia ser d’una altra manera, complint la llei i la democràcia d’aquest país, a comunicarli l’acord i donar-li els dies oportuns perquè presenti al·legacions, tant a ell com als
concessionaris, i escoltar també les seves raons. I anar a aquesta Comissió Assessora de
la Generalitat de Catalunya que en cap moment, senyor Serra, establirà si té o no dret a
compensació econòmica, aquest és un altre litigi, sinó si està o no ben justificat l’interès
públic d’aquesta recessió. Per tant, dir-los que no és un fet puntual d’un tema electoral de
final de campanya, que sembla que tot sigui el tema de final de campanya, sinó que aquest
govern, després de tres anys, assumeix la presentació d’aquesta proposta, que ens
encanta que tots els que estem aquí d’acord hi estiguem donant suport, malgrat que fa deu
anys que la vénen demanant, i que han passat coses molt greus, però que és un inici de
camí que satisfà el que vénen demanant els concessionaris, els veïns, els propietaris
d’aquesta concessió de cada una d’aquelles places, que pot ser que acabi amb un rosari de
situacions anormals, entre elles per exemple, que avui no tenen llum, ni s’han cobert
encara, perquè encara no tenen ni fetes les sortides d’emergència, ni les instal·lacions, ni
els lavabos. O sigui, estem a dotze anys d’explotació de l’aparcament i l’aparcament en
teoria encara no està acabat ni amb llicència de funcionament. Això és una barbaritat que
aquest Ajuntament ha aguantat o hem aguantat durant aquests gairebé 14 anys. I avui hem
d’estar contents que algú, en aquest cas li ha tocat a aquest govern, assumeix la
responsabilitat d’iniciar l’expedient i esperar, en benefici dels concessionaris, però també de
l’Ajuntament, que aquest litigui que es plantejarà i que ens costi zero euros, que ens costi
zero euros i que puguem establir la normalitat en una concessió que mai s’havia d’haver
donar a aquest senyor perquè no estava justificada.
SENYOR ALCALDE: Bé, em sembla que han quedat clars els posicionaments. Felicitar als
veïns, vull agrari també l’esforç que s’ha fet per part dels serveis jurídics de l’Ajuntament,
que han fet un esforç per intentar trobar una solució que sigui satisfactòria. Tots, amb
matisos, compartim l’alegria..., què vol, tornar a parlar? Jo és que demanaria que el Ple
avui fos una mica ràpid, però si vostè creu, prengui la paraula, però ja és que demanaria
que avui fóssim una mica ràpid. Doncs moltes gràcies i entenc que s’aprovaria per part de
tothom.
Votació.
El dictamen precedent va ser aprovat per unanimitat.
Vots a favor: 27.
SENYOR ALCALDE: Hauríem acabat els punts de l’ordre del dia, passaríem a les
proposicions urgents. La de les parcel·les situades a Carlemany queda retirada? Jo és que
encara tinc el document antic.
19 PROPOSICIONS URGENTS.
AP-2015/3150 DICTAMEN. Ratificar i validar l'informe emès per l'INCASÒL en data 29
de setembre de 2014 sobre els terrenys no desenvolupats urbanísticament,
identificats com El Pomar.
PROPOSTA D’ACORD de l’aprovació en relació a la ratificació i validació de l’informe emès
per l’INCASÒL en data 29 de setembre de 2014 sobre els terrenys no desenvolupats
urbanísticament, identificats com El Pomar, del municipi de Badalona.
Vist que en data 20 de març de 2015 el Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme ha
emès informe favorable a l’aprovació de la proposta presentada, amb la conformitat de la
Secretaria General, que es transcriu literalment a continuació:
“ANTECEDENTS
Primer.- Que en data 25 de gener de 2015, el Ple, en sessió ordinària va acordar aprovar
provisionalment la modificació puntual del Pla General Metropolità a les zones del Mas Ram
i Pomar de Badalona, que té per objecte la transformació global dels usos previstos pel
planejament vigent en els sòls situats al barri del Pomar i al barri del Mas Ram qualificats
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com a equipaments comunitaris que no s’han desenvolupat, propietat de les societats
CLUB JOVENTUT DE BADALONA S.A.D. i GROGASA, S.L. respectivament, per tal de
permetre la implantació d’una zona comercial i un equipament comunitari públic de titularitat
municipal al barri del Pomar i d’un equipament comunitari i una zona verda públics de
titularitat municipal al centre del barri del Mas Ram.
Segon.- Que la Comissió d’urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, en la sessió de
5 de març de 2015, va acordar:
“1. Suspendre la resolució definitiva de l’expedient de modificació puntual del Pla general
metropolità a la zona del Mas Ram i Pomar de Badalona, promogut i tramès per
l’Ajuntament, sense entrar a valorar el seu contingut, fins que, per tal de poder valorar
convenientment la proposta, prèviament s’aporti la documentació següent:
- 1.1 Cal aportar, de part de l’Ajuntament de Badalona la ratificació i validació de l’informe
de l’INCASÒL de 29 de setembre de 2014.
- 1.2 Cal obtenir un informe favorable del Consell Català de l’Esport.”
CONSIDERACIONS
PRIMERA.- En data 29 de setembre de 2014, l’INCASÒL va emetre un informe jurídic dels
terrenys no desenvolupats urbanísticament, identificats com El Pomar, del municipi de
Badalona, en virtut del qual es determinava que:
“(...) Segons el que disposa el PGM de Barcelona, les parcel·les objecte d’aquest informe
estan classificades de Sòl Urbà i la seva qualificació és de sistema d’Equipament
Comunitari de nova creació i àmbit local (clau 7b). En aquest planejament no s’estableix
cap àmbit de planejament derivat ni de gestió, que afecti als terrenys propietat de
l’INCASÒL ni cap disposició transitòria d’aplicació respecte el planejament,
L’administració municipal és la competent per determinar, mitjançant el planejament derivat,
l’adscripció a domini públic local dels àmbits qualificats de Clau 7b. Tanmateix, l’INCASÒL
té els terrenys de referència classificats com a béns patrimonials de no cessió, per la qual
cosa en el supòsit de qualificar-se d’interès públic, el seu sistema d’actuació per
l’administració municipal hauria de ser l’expropiació forçosa.
El referits terrenys, a manca de determinació més precisa en l’inventari de l’Institut Català
del Sòl, s’entenen integrants en el patrimoni públic de sòl i habitatge que gestiona l’Institut
Català del Sòl, de confirmat amb les previsions dels apartats 3er i 4art de l’article 160 del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text de la Llei d’Urbanisme;
tanmateix, aquests béns, en tant que alienables, resten afectes a les finalitats previstes en
l’apartat 5è de l’article 160 del Decret legislatiu 1/2010 (...).”
SEGONA.- El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de data 31 d’octubre de 2014,
va aprovar amb caràcter inicial la Modificació puntual del Pla general metropolità a les
zones del Mas Ram i Pomar de Badalona.
En l’informe emès pel Cap del servei d’Ordenació Urbana, en data 27 d’octubre de 2014,
amb el vist i conforme del Gerent de l’Àmbit de Territori, que forma part del dictamen de la
modificació puntual del PGM a les zones del Mas Ram i Pomar, que va aprovar el Ple, es
determinava, en relació a esmentat l‘informe emès per l’INCASÒL, del següent:
“(...)Respecte als sòls de vialitat confrontants als terrenys del Pomar, cal dir que en data 10
d’octubre de 2014, l’INCASÒL ha aportat l’acta de formalització de la cessió dels terrenys
situats dins l’àmbit de Pomar qualificats de sistema viari (clau 5) i, per tant, es garanteix la
condició de sòl urbà consolidat.
Respecte als terrenys no desenvolupats urbanísticament identificats com el Pomar, als que
fa referència l’informe jurídic emès per l’INCASÒL en data 30 de setembre de 2014, cal dir
que aquest sòls, d’acord amb la conclusió de l’informe emès pel Departament de Gestió
Urbanística de data 21 d’octubre de 2014, no son de titularitat municipal.(...)”.
L’esmentat informe emès pel Departament de Gestió Urbanística de data 21 d’octubre de
2014, que s’integra de l’expedient de la modificació del PGM, deia literalment el següent:
“Informe que s’emet en relació a la finca propietat de l’Incasòl situada al barri de Pomar de
Badalona
El 4 de maig de 1989 es signà un conveni entre l’Ajuntament de Badalona i ADIGSA en el
qual s’acordà la cessió per part d’ADIGSA dels terrenys qualificats com a públics inclosos
dins l’àmbit de la UVA un cop acabades les obres d’urbanització corresponents planificades
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per etapes. L’Ajuntament, a partir d’aquell moment assumiria la conservació i manteniment
de la urbanització.
El 8 de juny de 1998 ADIGSA i l’Ajuntament de Badalona van signar un annex al conveni
anterior en el qual, entre altres pactes, els terrenys de cessió gratuïta i obligatòria i la
urbanització feta al barri de Pomar es donaven expressament rebuts per part de
l’Ajuntament malgrat no s’haguessin inscrit. La transmissió registral s’hauria de formalitzar a
petició de qualsevol de les dues parts.
El 17 d’octubre de 2006 es signà un conveni entre l’Ajuntament de Badalona, l’Incasòl, el
Departament de Benestar i Família, el Secretari General de l’Esport i el Club de Futbol
Pomar en el qual es pactava que l’Incasòl cedia a l’Ajuntament l’ús dels terrenys i les
instal·lacions esportives realitzades pel Departament de Benestar i Família per un període
de 2 anys prorrogables tàcitament per períodes de 2 anys. Així mateix, l’Ajuntament de
Badalona cedia aquest mateix ús al Club de Futbol Pomar i es feia càrrec de les despeses
ordinàries i extraordinàries que es derivessin de l’explotació de l’equipament.
El 14 de maig de 2008 es va signar un conveni entre l’Ajuntament de Badalona i l’Incasòl en
el qual l’Incasòl es comprometia a cedir patrimonialment a l’Ajuntament de Badalona el
terreny destinat a camp de futbol en el termini d’un any a partir de la signatura del conveni,
quedant obertes les negociacions per a fixar les contraprestacions patrimonials per part de
l’Ajuntament en concepte de contraprestació a la cessió patrimonial acordada.
Examinats els esmentats convenis, els terrenys situats a Pomar que Adigsa cedia a favor
de l’Ajuntament eren els destinats a vials, zones de vianants, espais lliures i jardins públics,
així com qualsevol altre que pugui estar qualificat o considerat de domini públic.
Respecte als terrenys qualificats d’equipaments, d’acord amb els articles 214 i 216 de la
Normativa Urbanística Metropolitana, i atès que dins dels dos anys posteriors a l’aprovació
del PGM no es va redactar cap Pla Especial per tal de concretar el destí dels equipaments
propietat a dia d’avui de l’Incasòl, cal considerar que no existeix la preferència de titularitat
pública dels mateixos.
Així mateix, d’acord amb l’article 33 del Decret de 14 de febrer de 1947 pel qual s’aprova el
Reglament Hipotecari i l’article 2 del Reial Decret 1093/1997 de 4 de juliol pel qual s’aprova
el Reglament sobre la inscripció al Registre de la Propietat dels actes de naturalesa
urbanística, en tant que aquests convenis no van ser signats pel titular registral de les
finques, ni contenen les dades registrals de les finques objecte de cessió ni la seva
descripció, no són instruments suficient per dotar d’eficàcia les cessions preteses. Per
aquest motiu, no ha estat possible la seva inscripció a favor de l’Ajuntament, i tal com
consta al Registre de la Propietat i al Cadastre, la finca objecte d’estudi a dia d’avui es troba
inscrita a nom de l’Institut Català del Sòl. Així mateix, per part de l’Ajuntament en cap
moment s’ha realitzat cap acte de domini, possessió ni reivindicació sobre els esmentats
terrenys.
Vist l’article 40.3 a) del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme, els propietaris de sòl urbà no consolidat no inclòs pel planejament en
polígons d’actuació, tenen el deure de cedir gratuïtament a l’Ajuntament la part dels
terrenys destinada a carrers o qualsevol altre via de sistema urbanístic de comunicacions.
A la vista de l’esmentada disposició, per escrit de l’Alcalde de data 25 de març de 2014 es
va sol·licitar a l’Institut Català del Sòl que formalitzés la cessió dels terrenys qualificats de
vial inclosos dins la finca de la seva propietat ubicada al barri de Pomar.
En el mes de juliol de 2014, l’Incasòl i l’Ajuntament de Badalona han signat l’acta de
formalització de la cessió de terrenys situats dins l’àmbit del Pomar, en virtut de la qual
l’Incasòl cedeix a l’Ajuntament, i aquest accepta, una porció de terreny de superfície
7.975m² que se segreguen de la finca registral núm. 22.807 de Badalona 3, per estar
qualificats de vial. L’esmentada cessió es troba pendent d’inscripció al Registre de la
Propietat.
Per tot l’exposat, a criteri de la sotasignant els terrenys situats a Pomar que es corresponen
amb les finques cadastrals UTM7610509DF3971 i UTM7610510DF3971 i que no tenen la
qualificació de vials no són de titularitat municipal.”
Així mateix, en data 27 d’octubre de 2014 el Departament Jurídic de l’Àrea d’Urbanisme va
emetre informe favorable a l’aprovació inicial de la proposta presentada, amb la conformitat
de la Secretaria General, que recollia, en relació a l’informe de l’INCASÒL, el següent tenor
literal:
“En relació a la prescripció de l’informe de la CTUAMB d’1 d’octubre de 2014, de valorar,
ratificar i validar el contingut de l’informe emès, en data 29 de setembre d’enguany, per
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l’INCASÒL, sobre els terrenys no desenvolupats urbanísticament, identificats amb el
número 5 El Pomar de Badalona, alienats al club Joventut Badalona, SAD, els quals els
considera patrimonials, cal dir, que no correspon a aquest Ajuntament pronunciar-se sobre
en quina categoria de béns s’han de classificar els béns d’una entitat instrumental de la
Generalitat de Catalunya, bastant afirmar, d’acord amb l’informe tècnic del cap del Servei
d’Ordenació Urbana de data 27 d’octubre de 2014, que aquests terrenys no són
municipals.”
TERCERA.- Que la Diputació de Barcelona, en qualitat d’organisme que dóna suport i
assessorament als municipis integrants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, va en
carregar al prestigiós despatx professional ROCA JUNYENT, S.L.P. un dictamen sobre
diverses qüestions que se susciten en el procediment d’aprovació de la Modificació puntual
de PGM a la zona de Pomar i Mas Ram, que als seus torn havia sol·licitat l’Ajuntament de
Badalona en virtut del servei d’assistència jurídica que presta als municipis de Barcelona.
En data 5 de desembre de 2014, l’esmentat despatx professional va emetre el dictamen
sol·licitat, el qual forma part de l’expedient de la modificació de PGM esmentada. En relació
a l’informe de l’INCASÒL de data 29 de setembre de 2014, el dictamen emès per ROCA
JUNYENT, S.L.P. deia el següent tenor literal:
“(...) El conjunt de documents emesos per l’INCASÒL explica, fonamentalment, la manera
en què les parcel·les de que disposa en els antics sectors li van ser transferides i es
remunta als anys 80, quan va tenir lloc el traspàs de competències de l’Estat a la
Generalitat de Catalunya, i indiquen que la del Subàmbit B, Pomar, com altres qualificades,
també, d’equipaments, no forma part de les anomenades parcel·les de cessió urbanística.
Tal i com consta en els informes citats aquesta parcel·la va entrar a formar part del
patrimoni públic de sòl i habitatge que gestiona l’INCASÒL i, per tant, es regeix, pel que fa
al règim d’alienació, tan pel que disposa la Secció Primera (Disposicions Generals) com pel
que detall la Secció Tercera (Transmissió dels béns del patrimoni públic de sòl i habitatge i
constitució del dret de superfície) Capítol III (patrimonis públics de sòl i habitatge) del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme
i, pel que ara interessa, s’explica que, per tant, queden adscrits a les finalitats previstes en
l’apartat 5è de l’article 160.”
QUARTA.- Que en data 19 de gener de 2015, es van emetre informes tècnic i jurídic, en
virtut del qual s’informava favorablement a l’aprovació provisional de la modificació del PGM
a les zones de Pomar i Mas Ram.
COMPETÈNCIA
D’acord amb la normativa citada, s’informa favorablement la proposta presentada per tal
que sigui aprovada pel Ple Municipal, en virtut de la facultat que li atribueix l’article 22.2.c)
de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 52.2 c)
del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat per DL
2/2003, de 28 d’abril, acord que, conforme l’apartat II) de l’article 47.2 de la LRBRL i
l’apartat k) de l’article 114.3 del TRLMRLC, requereix que sigui adoptat amb el vot favorable
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
CONCLUSIONS
Atès tot l’exposat anteriorment, i als efectes de complimentar la prescripció de la Comissió
d’urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, de data 5 de març de 2015, en quant diu
“Cal aportar, de part de l’Ajuntament de Badalona la ratificació i validació de l’informe de
l’INCASÒL de 29 de setembre de 2014, es proposa al Ple que adopti el següent acord:
PRIMER.- En allò que correspongui i pertoqui a les competències de l’Ajuntament de
Badalona es ratifica i valida l’informe emès per l’INCASÒL en data 29 de setembre de 2014
sobre els terrenys no desenvolupats urbanísticament, identificats com El Pomar, del
municipi de Badalona, que no són propietat de l’Ajuntament de Badalona.
SEGON.- Donar trasllat de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona per tal d’assolir l’aprovació definitiva, d’acord amb l’article 78 del
TRLUC.”
Atès que aquesta aprovació requereix un quòrum de votació especial, s’ha emès l’informe
preceptiu, favorable, per part de la Secretaria General, de conformitat amb l’article 179 del
Text Refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003.
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En conseqüència, d’acord amb l’art. 172 i concordants del vigent Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que el senyor
alcalde, a proposta de la gerència de l’Àmbit de Territori, proposi al Ple de l’Ajuntament
l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER.- En allò que correspongui i pertoqui a les competències de l’Ajuntament de
Badalona es ratifica i valida l’informe emès per l’INCASÒL en data 29 de setembre de 2014
sobre els terrenys no desenvolupats urbanísticament, identificats com El Pomar, del
municipi de Badalona, que no són propietat de l’Ajuntament de Badalona.
SEGON.- Donar trasllat del present informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona per tal d’assolir l’aprovació definitiva de la Modificació del PGM a
les zones del Mas Ram i Pomar, d’acord amb l’article 78 del TRLUC.
SENYOR ALCALDE: Posicionaments al dictamen. Aquest és un tema que ja hem debatut.
SENYOR MAÑAS: En contra de la urgència. Ja l’hem debatut i no explicaré el que hem
explicat dues vegades en aquest ple ja.
SENYOR FALCÓ: A favor, malgrat que sembla estrany que haguem de ratificar un
document jurídic que ha fet una altra administració. En tot cas, se’ns demana que el donem
per bo, entenem que els tècnics de l’INCASOL el deuen haver fet prou bo, ens l’hem llegit, i
si no hi ha res de nou ens sembla que si se’ns demana l’hem de poder ratificar fent
confiança a la feina tècnica que s’hagi fet fins ara.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, queda aprovat.
Votació de la urgència.
La urgència del dictamen va ser aprovat 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.
Votació del dictamen.
El dictamen precedent va ser aprovat per majoria absoluta.
Vots a favor: 15, dels grups municipals del Partit Popular i Convergència i Unió.
Vots en contra: 3, del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.
Abstencions: 9, del grup municipal Socialista.
AP-2015/3152 PROPOSTA. Autoritzar a Marina Badalona S.A. la novació d'una
operació d'un crèdit sindicat amb Caixabanc per import de 9.662.875,- Euros.
Identificació de l'expedient:
Tipus d’acord: Autoritzar a Marina Badalona S.A. la novació d'una operació d'un crèdit
sindicat amb Caixabank per import de 9.662.875,- €
Expedient: 020817-GE-INF2015/000004
Òrgan al que s'adreça: Ple Municipal
Caràcter de l’acord: Exhaureix la via administrativa.
Fets
En data 11 de març d’enguany, la societat Marina de Badalona, S.A. ha presentat a
l’Ajuntament una sol·licitud per tal de que el ple municipal , d’acord amb l’article 54 del
TRLRHL, aprovi la novació del préstec sindicat que l’esmentada societat té amb Caixabank
i l’Institut Català de Finances, amb un capital pendent de 9.662.875,00 Euros.
A l’expedient hi figura el pla econòmic financer, signat pel gerent i pel president del consell
d’administració de la societat
L’Interventor General, en data 23 de març d’enguany, ha emès l’informe que textualment
diu:
“Vista la sol·licitud de Marina Badalona, SA, per a que l’ajuntament ple autoritzi la novació
d’una operació d’un crèdit sindicat amb Caixabank per import de 9.662.875,- € amb les
següents condicions:
Termini de les operació: setembre de 2021
Ampliació de la carència d’amortització de capital fins a desembre de 2016
Tipus d’interès: Euribor trimestral més un marge del 4,25%, tipus equivalent a l’actual
Comissió de modificació inicial: 0,15%
Amortització: trimestral
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En compliment del que disposa l’article 214 del text refós de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i en referència als articles 48 a 53
del mateix text, aquesta Intervenció informa:
Que l’operació que es proposa formalitzar està prevista en el text, arts. 48 i següents.
Que l’Ajuntament de Badalona és propietària d’un 50% Marina Badalona, SA, empesa
que en el mes de juliol de 2013 va ser classificada dins del sector de les administracions
Públiques pel S. Gral. Análisis y Cuentas del Sector Público (Igae) i com a unitat
institucional pública depenent de l’Ajuntament de Badalona, per la qual cosa, d’acord amb
l’article 54 del TRLRHL, aquesta operació ha de ser autoritzada pel ple de la corporació.
Que de la liquidació dels comptes de l’empresa es desprèn un estalvi net negatiu
d’1.405.542,- €, el que representa una ràtio negativa del 21,61%.
Que el percentatge d’endeutament consolidat actual, derivat de la suma de les operacions
vigents i de la projectada prevista per a la fi d’aquest exercici és del 42,35%, import inferior
al límit del 110% previst en l’article 53.2 del text refós. No obstant això, el deute viu a llarg
termini de Marina Badalona previst en la mateixa data, respecte dels ingressos corrents de
la liquidació de 2013, és del 409,36%
Que d’acord amb l’apartat 4 de la nota informativa sobre el règim de tutela financera dels
ens locals, “Règim aplicable a les operacions de crèdit a llarg termini destinades al
refinançament d’operacions de crèdit a llarg termini preexistents (disposició addicional 77.1
de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2015), si la ràtio d’estalvi net té signe negatiu o la ràtio de deute viu és superior al 75%,
l’operació resta condicionada a l’aprovació d’un pla de sanejament financer per part del
Departament d’Economia i Coneixement, el qual forma part d’aquest expedient.
Que segons es desprèn de la documentació que figura a l’expedient, el pla de
sanejament financer ha estat confeccionat per la gerència de la societat amb el vist-i-plau
del president de l’òrgan d’administració, però es deixa constància de que a dia d’avui no
ha estat aprovat pel consell d’administració.
En el supòsit de que l’Ajuntament Ple decideixi autoritzar aquesta operació, la seva
signatura restarà supeditada a l’autorització de la Direcció General de Política Financera del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.”
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 26
de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’Ajuntament
Ple, prèvia declaració d’urgència, adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- AUTORITZAR a Marina de Badalona S.A., la novació d’una operació d’un crèdit
sindicat amb Caixabank per import de 9.662.875,- € amb les següents condicions:
- Termini de les operació: setembre de 2021
- Ampliació de la carència d’amortització de capital fins a desembre de 2016
- Tipus d’interès: Euribor trimestral més un marge del 4,25%, tipus equivalent a l’actual
- Comissió de modificació inicial: 0,15%
- Amortització: trimestral
SEGON.- SOL·LICITAR a la Direcció General de Política Financera del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, la seva autorització per procedir a la
signatura de l’operació de crèdit que es detalla en el punt primer.
.../...
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s'exposen en la Proposta de
resolució precedent, conforme a les previsions de l’article 82.3 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, dono plena conformitat al seu
contingut, la valido plenament, i, atenent raons de màxima eficàcia i eficiència en gestió
municipal n’ordeno la seva inclusió en l’ordre del dia de la propera i immediata sessió de
l’Ajuntament Ple que es celebri, pel seu debat i aprovació, si escau, prèvia declaració
d’urgència.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fets i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució formulada i
dels informes precedents als efectes previstos a l’article 89.5 de la Llei 30/1992,
l'Ajuntament Ple resol de conformitat i la converteix en resolució,
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SENYOR FALCÓ: Jo voldria saber si aquest tema s’ha comentat al Consell d’Administració
de Marina Badalona.
SENYOR ALCALDE: Sí, crec que sí. El que fem és renovar un crèdit de fa dos anys que
teníem amb la Caixa. No és un crèdit normal, és renovar un crèdit que teníem anterior.
Votació de la urgència.
La urgència de la proposta va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 27.
Votació de la proposta.
La proposta precedent va ser aprovada per majoria absoluta.
Vots a favor: 24, dels grups municipals del Partit Popular, Socialista i Convergència i Unió.
Abstencions: 3, del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.
AP-2015/3153 PROPOSTA. Aprovar l'acord de la comissió mixta de 18/03/2015 que
acorda abonar la part meritada del paga extraordinària de Nadal de 2012 al personal
al servei de l'Ajuntament de conformitat amb allò que estableix la Llei General de
Pressupostos de 2015.
Identificació de l’expedient
Assumpte: Aprovar acta de comissió mixta de 19 de març de 2015 que acorda abonar la
part proporcional de la paga extraordinària del personal al servei de l’Ajuntament de
Badalona de conformitat amb allò que estableix la DA Décima segunda. Recuperación de la
paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 de la LGP 2015 i deixar
sense efectes l’acord de 22/11/2012 relatiu a la determinació de drets econòmics del
personal electe per tal que es pugui aprovar abonar la part proporcional de la paga
extraordinària de Nadal de 2012 meritada al personal electe amb dret a percebre de
conformitat amb la normativa referenciada.
Ref. expedient 279/P-1/15
Interessats/s/des Interès General; Intervenció, Tresoreria; Unitat de nòmines del servei
d’Organització i RH.
Antecedents
DA Décima segunda Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de
diciembre 2012, establerta en la LGP 2015.
Acord entre Ajuntament i Sindicats, de data 19/03/2015, sobre l’abonament als empleats
municipals de l’import deixat de percebre corresponent a la part proporcional de la paga
extraordinària de desembre de l’any 2012 en compliment de la meritada disposició
addicional de la LGP 2015.
Acord de l’Ajuntament Ple de data 27/11/2012, de modificació puntual de l’acord de
determinació dels drets econòmics, règim de retribucions i indemnitzacions dels membres
de la Corporació pel que fa a la supressió del valor econòmic que es refereix a la paga
extraordinària de desembre de 2012 i/o el seu equivalent.
Resolució de data 29/12/2014, per la que es dicten instruccions per a l’aplicació efectiva, de
la disposició addicional desena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2015.
Informe emès per la tècnica mitjana del Servei de Recursos Humans en relació amb la
consignació pressupostària suficient per a dur a terme l’esmentat expedient.
Fonaments de dret
Disposició addicional dècima segunda de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, de recuperació de la paga extraordinària
i addicional del mes de desembre de 2012, la qual té caràcter bàsic i per tant aplicable a
totes les administracions públiques.
Resolució de data 29/12/2014, per la que es dicten instruccions per a l’aplicació efectiva, de
la disposició addicional desena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2015.
Article 60 a 65 de la Secció Segona del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de
Badalona, en relació a la figura del Síndic o Síndica Defensor/a de la Ciutadania de
Badalona.
Atribucions de l’alcalde respecte a l’aprovació de dedicació del personal electe que li atorga
l’article 13.4 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.
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Acord de l’Ajuntament Ple de 22/11/2012 que aprova suprimir el valor proporcional dels
drets econòmics establerts per al personal electe amb dedicació exclusiva en el sentit de
suprimir la paga extraordinària de Nadal 2012 d’acord amb els acords establert per al
personal al servei de les entitats locals.
Per tot això, prèvia declaració d’urgència als efectes previstos a l’article 82.3 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, proposa que s’elevi a l’ajuntament Ple, el següents acords:
PRIMER. Aprovar l’acord en seu de comissió mixta de 18/03/2015 que acorda abonar la
part meritada del paga extraordinària de Nadal de 2012 al personal al servei de
l’Ajuntament de conformitat amb allò que estableix la Llei General de Pressupostos de 2015
, Llei 36/2014, de 26 de desembre, LGP 2015, en la seva disposició addicional Décima
segunda. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012
SEGON. Deixar sense efectes l’acord de 22/11/2012 relatiu a la determinació econòmica
del personal electe per tal que es pugui aprovar abonar la part proporcional de la paga
extraordinària de Nadal de 2012 meritada en compliment de la disposició addicional Décima
segunda de la LGP 2015, en la nòmina complementària del mes d’abril de 2015.
TERCER. L’execució dels precedents acords es condiciona a l’aprovació de l’assignació
individual i comprovació de llurs drets individuals subjectes a percebre la part proporcional
de la paga extraordinària de Nadal de 2012 meritada, previ informe de fiscalització de la
intervenció municipal i compliment de les prescripcions que estableix la disposició
addicional Décima segunda de la LGP 2015.
QUART. Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre a
bon fi i execució dels precedents acords.
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la proposta de
resolució precedent, proposo a l’Ajuntament Ple que resolgui de conformitat, si escau,
prèvia declaració d’urgència, als efectes previstos a l’article 82.3 del RD 2568/1986, de 28
de novembre
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídic de la proposta de
resolució formulada, l’Ajuntament Ple resol de conformitat i la converteix en resolució.
Votació de la urgència.
La urgència de la proposta va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 27.
Votació de la proposta.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 27.
AP-2015/3159 PROPOSTA. Aprovar el reconeixement del deute i dels nous serveis
incorporats a l'encàrrec de gestió del SAD 2004 i de la factura presentada pel BSA en
concepte de despeses de gestió generades de l'execució d'aquest.
Identificació de l’expedient:
Tipus de resolució:
Reconeixement del deute i aprovació dels nous serveis
incorporats a l’encàrrec de gestió del SAD 2004 i de la
factura presentada pel BSA en concepte de despeses de
gestió generades de l’execució d’aquest.
Òrgan que resol:
Ajuntament Ple
Caràcter:
Exhaureix la via administrativa
Número d’expedient:
020700-FEXP2015/000001
Referència addicional:
569/W42.04
Fets
1. En data 26 d’octubre de 2004 l’Ajuntament Ple adoptà, entre d’altres, els següents
acords:
“PRIMER.- Encomanar la gestió a l’Hospital Municipal de Badalona, S.A. per a la provisió i
prestació dels Serveis d’Atenció Domiciliària que, pel que fa al servei d’ajuda a domicili
haurà de ser plenament efectiva a partir de l’1 de desembre de 2004 i el servei de
teleassistència a partir del 19 de juliol de 2005, i tots aquells serveis que posteriorment es
puguin acordar en la forma exposada a l’informe tècnic emès, garantint en tot moment
l’equilibri econòmic dels serveis.
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(...).
SEGON.- Transferir, per fer front a les despeses derivades de la prestació dels serveis
encomanats fins el proper dia 31 de desembre de 2004, la quantitat de 45.000 euros,
quantitat que, com en el dia de la data no està prevista en el vigent pressupost, serà
necessari que s’impulsi el corresponent expedient de modificació pressupostària per medi
d’un crèdit extraordinari.
El compliment de l’encomana i, per tant, la prestació del servei en exercicis futurs, restarà
condicionada a la dotació econòmica mitjançant partida diferenciada en els pressupostos
corresponents.
TERCER.- Així mateix, si en el transcurs de l’encomana de gestió, l’Ajuntament ho
considera oportú i una vegada efectuades les aprovacions per part del Ple que siguin
necessàries, l’Hospital Municipal de Badalona, S.A., haurà de gestionar els cobraments
dels possibles ingressos esmentats al Títol Primer del RD 2/2004, regulador del Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, destinant el seu producte a la prestació dels serveis objecte de
l’encomana de gestió; tal i com es fa esment a l’informe tècnic emès; quan s’expressa que
també es podrà finançar per les aportacions dels usuaris per medi del pagament de preus
públics, que en el seu cas, s’hauran de regular per medi de la preceptiva Ordenança Fiscal.
QUART.- L’eficàcia d’aquesta encomana resta suspesa a l’aprovació i vigència de
l’expedient de modificació pressupostària i a la seva acceptació per part del Consell
d’Administració de l’Hospital Municipal de Badalona S.A., segons les atribucions
expressades a l’art. 15è i següents dels seus estatuts i sempre que es realitzi en els termes
d’aquests acords. Una vegada sigui acceptada, s’hauran de publicar aquests acords al
BOP, en els termes expressats a l’art. 15 de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
CINQUÈ.- Crear la Comissió Tècnica de Seguiment d’aquesta encomana de gestió, dirigida
pel director de l’Àmbit de Serveis a les Persones i composada per dos professionals de
l’estructura indiferenciada de l’Àmbit i dos professionals de l’Hospital Municipal de
Badalona, S.A. Aquesta comissió es reunirà un mínim de dos cops a l’any i tindrà les
següents funcions:
Seguiment del compliment dels procediments establerts en el Manual del Servei d’Atenció a
Domicili.
Anàlisi de problemes i una forta cooperació i implementació de plans de millora del Servei.
Avaluació del compliment dels objectius estratègics i els del Pla Anual.
Fer informes de gestió per la Direcció de l’Àmbit.
Elaborar el Pla Anual del Servei i proposar la seva aprovació competent.
SETÈ.- Facultar a la Regidora de l’Àmbit de Serveis a les Persones per nomenar mitjançant
decret els membres de la Comissió Tècnica de Seguiment.”
En data 25 de novembre de 2004 el Consell d’Administració de l’Hospital Municipal de
Badalona, SA (actualment, Badalona Serveis Assistencials, SA) acceptà l’encàrrec citat.
El SAD és una competència plena i obligatòria dels municipis de més de 20.000 habitants
que es desenvolupa en el marc de l’Atenció Primària de Serveis Socials i que es porta a
terme, entre d’altres, mitjançant el servei d’ajuda domiciliària i el servei de teleassistència,
que són els seus components principals, tot i que no els únics. Així, els serveis socials
d’atenció primària han diversificat llurs prestacions i s’ha incrementat notablement la cartera
dels serveis prestats.
En aquest sentit, en el punt 16è de l’informe del Director de l’Àmbit de Serveis a les
Persones de data 30 de setembre de 2004, incorporat a l’acord de l’encàrrec de gestió del
SAD al BSA, ja s’anunciava que:
“16. Amb els recursos disponibles i mantenint l’equilibri econòmic, l’Hospital Municipal de
Badalona, podrà incorporar noves prestacions a la cartera de serveis, amb serveis d’àpats
a domicili, de bugaderia, d’adaptacions domiciliàries, de recomanacions d’ajudes tècniques
i préstec d’aparells (...).”
Així mateix, en les conclusions d’aquest informe es diu de forma literal que “Es proposa que
es faci una encomana de gestió a l’Hospital Municipal de Badalona SA per a la provisió i
prestació dels Serveis D’Atenció Domiciliària, que, pel que fa al servei d’ajuda a domicili
haurà de ser plenament efectiva a partir de l’1 de desembre de 2004 i, que haurà de
contemplar el servei de teleassistència a partir del 19 de juliol de 2005, i tots aquells serveis
que posteriorment es puguin acordar en la forma exposada en aquest informe.”
En data 11 de març de 2015 té entrada en el registre general de l’Ajuntament, l’escrit de la
gerent de “Badalona Serveis Assistencials” (BSA), mitjançant el qual sol·licita l’aprovació i
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posterior abonament del dèficit generat des de l’inici de l’encàrrec de gestió fins a
l’actualitat. Tot això, en base a l’informe justificatiu de despeses de gestió dels serveis
d’atenció domiciliària 2004-2015 de la gerent del BSA, de data 10 de març, que
s’acompanya a l’esmentat escrit de sol·licitud.
En aquest informe la gerent del BSA posa en relleu tant l’evolució del servei d’atenció
primària, que ha incrementat i diversificat notablement la cartera de serveis, com l’evolució
de la demanda, que ha crescut de manera exponencial en atenció a diversos factors,
d’acord amb els punts 2n i 3r de l’informe. Paral·lelament a l’evolució del servei han anat
creixent les necessitats de recursos humans i BSA ha hagut d’incorporar de forma
progressiva nous professionals per a la gestió d’aquest, relacionats al punt 4 de l’informe de
referència, amb un cost total de personal corresponent als anys 2004-2015 de 1.447.624,76
€ i uns costos indirectes que s’estimen en un 9,21% del total (146.933,91 €), que fan un
total de 1.594.558,67 €.
Finalment, es posa de manifest que l’aportació municipal (476.035,32 €), iniciada a l’any
2012, no ha cobert la totalitat dels costos anuals suportats pel BSA per a l’acompliment de
l’encàrrec i ha generat un dèficit de 1.118.523,35 €.
En data 12 de març de 2015 es celebra la reunió de la Comissió de Seguiment de
l’encàrrec de gestió SAD a BSA, amb un únic punt a l’ordre del dia: el pagament del deute
de les despeses de gestió generades per l’execució de l’encàrrec del SAD durant els anys
2004 a 2015.
D’acord amb l’acta de la mateixa data, la comissió estudia la sol·licitud formulada per la
gerent del BSA de data 10 de març de 2015 en base a la documentació següent: relació de
contractes i factures corresponents als 2004-2015; resum de facturació del període
comprès entre el 2005-2014; informe sobre la justificació de les despeses de gestió dels
serveis d’atenció domiciliària 2004-2015 de BSA; memòries del Servei de serveis socials;
fitxes RUDEL de justificació del contracte Programa amb el Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
Finalment, els membres de la Comissió conclouen per unanimitat, en base a diverses
consideracions i a la documentació més amunt citada, que aquest Ajuntament ha de
procedir al pagament del deute acumulat per BSA per import total de 1.118.523,35 € (inclou
l’exercici 2015), en concepte de despeses de gestió de l’encàrrec, ja que aquest dèficit ha
impactat significativament en l’equilibri patrimonial i financer de la societat.
A data d’avui està en tràmit la modificació pressupostària corresponent per dotar la partida
312-3120-44900 (altres transferències corrents a ens i a empreses) amb 1.118.523,35 €,
d’acord amb l’informe tècnic de motivació del cap del Departament de Programes i
Producció de Serveis, amb el vist-i-plau del cap del Servei de Serveis Socials, de data 12
de març de 2015.
Badalona Serveis Assistencials, SA, amb NIF A59551655, ha presentat la factura núm.
Emit-12, de data 12 de març de 2015, en concepte de servei gestió equilibri financer SAD
2004, per un import total de 1.071.703,09 €, corresponent al període 2004-2014.
En data 20 de març de 2015 es celebra una nova reunió de la Comissió de Seguiment de
l’encàrrec de gestió SAD a BSA, amb un únic punt a l’ordre del dia: l’aprovació de la factura
presentada per BSA pel pagament del deute de les despeses de gestió generades per
l’execució de la encomana del SAD. Així, la proposta formulada per la Comissió a l’acta
corresponent, diu de forma literal:
“Informar al Ple municipal, pel seu coneixement i aprovació, dels nous serveis, que per
raons de interès públic, que com a possibilitat preveia l’encomana de gestió, i justificats per
les diferents valoracions de les necessitats existents, s’han creat, incrementant la cartera
municipal del Servei d’atenció a Domicili SAD d’acord al següent detall:
abril 2006................... Servei d’àpats a domicili
Novembre 2006..........Servei de neteges a domicili
Juliol 2009..................Servei Localitzador personal (LOPE)
Juliol 2009..................Servei d’informació telefònica
Setembre 2010............Servei arranjament de la Llar
Que el Ple de l’Ajuntament aprovi l’import total del deute que es reclama (1.071.703,09€)
pel període 2004-2014
Costos de gestió encomana
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Despesa
personal
+indirecte

Despesa
personal
+indirecte

2004

2005

2006

2007

2008

2009

5.382,38

86.734,36

110.146,37

132.992,93

165.277,49

158.970,02

2010

2011

2012

2013

2014

Total
2014

167585,03

153.395,39

152.219,86

150.200,68

152.219,86

1.435.124,37

Aportació municipal Pagaments fets de despeses de gestió
2012
2013
2014
Despesa personal
+indirecte
138.193,20
112.614,04
112.614,04
Facturada
Costos gestió
1.435.124,37

Aportació municipal
363.421,28

2004-

Total
363.421,28

total deute
1.071.703,09

Que el Ple aprovi el pagament de la factura emesa per BSA amb les següents referències:
Número de factura: Emit-12
Data: 12-3-15
Emissor: Badalona Serveis Assistencials S.A.
NIF emissor: A59551655
Concepte: Servei Gestió equilibri financer.
Import: 1.071.703,09 € “
En data 20 de març de 2015 el cap del Departament de Programes i Producció de Serveis
de l’Àrea de Serveis Socials emet un informe tècnic, amb les següents conclusions:
“Informar al Ple municipal per el seu coneixement i aprovació dels nous serveis, que al llarg
d’aquest període s’han posat en marxa, tal i com consta a l’acta de la comissió de
seguiment. Aquests nous serveis creats per raons de interès públic són els següents:
abril 2006................... .Servei d’àpats a domicili
Novembre 2006..........Servei de neteges a domicili
Juliol 2009.................. Servei Localitzador personal (LOPE)
Juliol 2009.................. Servei d’informació telefònica
Setembre 2010............Servei arranjament de la Llar
Instar a que el Ple de l’Ajuntament reconegui el deute contret amb BSA per import de
1.071.703,09 en concepte de les despeses de gestió, en base a la factura presentada per
BSA,, despeses desglossades al quadre adjunt.
Dèficit
5.382,38
86.734,36
110.146,37
132.992,93
165.277,49
158.970,02
167.585,03
153.395,39
14.026,66
37.586,64
39.605,82
1.071.703,09
Instar al Ple per tal que s’aprovi la factura amb la següent referència:
Número de factura: Emit-12
Data: 12-3-15
Emissor: Badalona Serveis Assistencials S.A.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Cost del servei
50.382,38
601.232,33
929.552,62
1.435.302,52
2.183.964,69
3.048.256,49
4.128.195,85
4.939.631,79
4.390.441,42
3.258.286,06
3.424.910,55

Facturació Servei
45.000,00
514.497,97
819.406,25
1.302.309,59
2.018.687,20
2.889.286,47
3.960.610,82
4.786.236,40
4.376.414,76
3.220.699,42
3.385.304,73
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NIF emissor: A59551655
Concepte: Servei Gestió equilibri financer.
Import: 1.071.703,09 €”
El cap del Servei de Serveis Socials i el cap del Departament de Programes i Producció de
Serveis han conformat la factura núm. Emit-12, de data 12.03.15, emesa per BSA, per un
import de 1.071.703,09 €.
L’interventor general ha informat l’expedient en data 24 de març de 2015 fent constar la
inexistència de crèdit pressupostari a data d’avui.
Fonaments de Dret
La Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en el seu article 15, en concordança amb l’ article 10 de la Llei 26/2010,
de 3 d’ agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, regulen l’encàrrec de gestió, indicant que la realització d’activitats de caràcter
material, tècnic o de serveis, de competència dels òrgans administratius o de les entitats de
dret públic, pot ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o distinta
Administració, per raons d’eficàcia i quan no es disposi de mitjans tècnics idonis per
executar-ho. L’encàrrec de gestió no suposa una cessió de titularitat de la competència ni
dels elements substantius del seu exercici, mantenint-se la responsabilitat de l’òrgan o
entitat que encarrega de dictar els actes o resolucions de caràcter jurídic que li donin suport
o que integrin la concreta activitat material objecte de l’encàrrec.
L’encàrrec de gestió entre òrgans administratius o ens de dret públic que pertanyen a la
mateixa administració ha de formalitzar-se en els termes que estableixi la seva normativa
pròpia i, en el seu defecte, per acord exprés dels òrgans o ens que hi intervinguin. En tot
cas l’instrument de formalització i la seva resolució haurà de ser publicat per a la seva
eficàcia en el Diari oficial corresponent. Cada administració podrà regular els requisits
necessaris per a la validesa dels acords que inclouran, al menys, expressa menció de
l’activitat o activitats a les que afectin, el termini de vigència i la naturalesa i abast de la
gestió encarregada.
En aquest sentit, i atenent al que disposa l’apartat 3, darrer paràgraf, de l’ article 15 a què
s’ha fet referència, cada administració regularà els requisits necessaris per a la validesa
dels acords a adoptar que inclouran, com a mínim, l’expressa menció a l’activitat que s’ha
de satisfer, el termini de vigència i la naturalesa i abast de l’encàrrec.
Malgrat que la LRJPAC no preveu expressament qui ha d’assumir els costos derivats de
l’execució de l’activitat encarregada, des de la lògica del principi de racionalitat
administrativa, aquests han de ser assumits per l’òrgan encarregant, perquè si no l’entitat
encarregant no només estaria obligada al compliment d’unes tasques de competència
aliena sinó també a cobrir unes despeses per activitats que, en principi, correspondrien a
un altra entitat, generant-se un desequilibri econòmic que, en aquest supòsit, aniria en
contra de l’acord primer de l’encàrrec de gestió aprovat per l’Ajuntament Ple en data 26
d’octubre de 2004, pel que fa al manteniment en tot moment de l’equilibri econòmic dels
serveis.
D'acord amb l'article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, l'aprovació d'aquesta
factura constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l'obligació derivada, en aquest
cas, d'un encàrrec de gestió (compromís de despesa legalment autoritzat i disposat),
acreditat en l'expedient.
A la vista dels fets ressenyats, en el aquest cas, també s'han acomplert els tràmits que
indica l'article 59 del Reial decret esmentat quant a l'acreditació dels treballs facturats i la
conformitat que n'han prestat els serveis tècnics municipals gestors de l'encàrrec.
Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer en
la tramitació dels expedients que provoquen l'emissió de la factura relacionada conforme
les previsions de l'article 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
La competència per establir els sistemes de gestió dels serveis locals, així com les
potestats de direcció i gestió dels mateixos, correspon a l’Ajuntament Ple, segons disposen
els articles 22.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL), 52.2 g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 189.2 i 211.3 del ROAS. No obstant
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això, l’aprovació dels actes o resolucions de caràcter jurídic i d’execució material de la
concreta activitat material objecte de l’encàrrec (llevat que es refereixin a facultats
enumerades a l’article 22.4 de la Llei 7/1985 com a no delegables) es poden delegar en
l’alcalde o la Junta de Govern Local sempre i quan així s’indiqui expressament.
La proposta haurà de ser informada per la Comissió d’Estudi, Informe o Consulta
corresponent, d' acord amb el que disposen els articles 82.2 i 123 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROFRJEL).
D’incloure’s la proposta en l’ordre del dia del Ple sense haver estat dictaminada prèviament
per la Comissió Informativa, d’aprovar-se l’acord se n’haurà de donar compte posteriorment
en la propera sessió de la Comissió Informativa (article 126.2 ROFRJEL).
De sotmetre’s la proposta de resolució directament a l’Ajuntament Ple sense el dictamen
previ de la comissió informativa, atesa la urgència de l’actuació, aquesta haurà de ser
apreciada per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de
conformitat amb l’article 83 del ROFRJEL en relació amb l’article 47.2 de la LRBRL i, per al
cas que s’ aprovi, se n’haurà de donar compte igualment a la propera sessió de la Comissió
Informativa.
Per a l'adopció d'aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple dels
membres presents en el moment de la votació de conformitat amb el que preveu l’article
47.1 de la LRBRL.
D’acord amb el que preveuen els articles 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva
tramitació han d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la
pertinent proposta de resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
tinent d’alcalde i regidor de l’ Ambit d’ Economia i Hisenda que elevi a l’alcalde la inclusió en
l’ordre del dia de l'Ajuntament Ple, prèvia declaració d’urgència, de la següent PROPOSTA
Primer.- Declarar la urgència de la tramitació d’aquest expedient.
Segon.- Validar totes les prestacions dutes a terme fruit de l’encàrrec de gestió aprovat per
l’Ajuntament Ple en data 26 d’octubre de 2004, d’acord amb la necessitat d’implementació
d’aquestes per raons d’interès públic i social.
Tercer.- Incorporar les prestacions que tot seguit es relacionen a la cartera de serveis de
l’encàrrec de gestió citat més amunt:
Servei d’àpats a domicili.
Servei de neteges a domicili.
Servei Localitzador personal (LOPE).
Servei d’informació telefònica.
Servei arrengament de la Llar.
Quart.- Reconèixer l’excés de cost de l’encàrrec de gestió de constant referència, durant el
període de 2004 a 2014, justificat per la gerència de l’hospital i acceptat per la comissió de
seguiment de l’encàrrec, que es quantifica a dia d’avui, en l’import total de 1.071.703,09 €.
Cinquè.- Aprovar la factura núm. 12, emesa per Badalona Serveis Assistencials SA (BSA),
amb NIF A59551655, pel concepte i l’import esmentats en l’acord anterior.
Sisè.- L’aplicació pressupostària queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient, ja que a dia d’avui no existeix.
Setè.- En el supòsit que no s’hagués portat a terme ja, encarregar a la regidoria
responsable de l’Àmbit d’Economia i Hisenda que es prenguin les mesures oportunes i
necessàries per dotar pressupostàriament el crèdit per l’import esmentat en l’acord primer.
Vuitè.- Donar compte d’aquests acords a la propera sessió de la Comissió Informativa de
l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda.
Votació de la urgència.
La urgència de la proposta va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 27.
Votació de la proposta.
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 27.
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20 Torn obert de paraules.
SENYOR ALCALDE: Hi ha una paraula relacionada amb una moció, jo els voldria demanar
que si és possible passéssim a votació les mocions sense paraules i sense intervencions, si
no volen fem el plantejament normal. Jo he fet una expressió, a partir d’aquí que cadascú
faci el que consideri. Aquí ara tenim primer una moció presentada pel grup del PSC i
Iniciativa en relació a una fiscalitat justa per les entitats del tercer sector i una paraula del
senyor Sigfrido Ramos.
AP-2015/3142 Moció que presenten els grups municipals de PSC i ICV-EUiA, per una
fiscalitat justa per les entitats del tercer sector.
Atès que la modificació de l'Impost de Societats segons la qual totes les entitats no
lucratives sense excepció estan obligades a presentar declaració per aquest Impost, amb
independència de quin sigui el seu volum econòmic, provoca un trasbals en el sector que
no es mereix.
Atès que enlloc de cercar formes de reconèixer, més enllà de les paraules i els agraïments
públics, la importància del fet associatiu a la nostra societat, el paper de socialització i de
cohesió social que promouen les diferents activitats realitzades per centenars
d’associacions que enlloc de cercar la manera de col·laborar perquè el sector tingui cada
cop més capacitat d’intervenció, més autonomia, més coneixement, més força, que enlloc
de fer tot això, el Govern Espanyol torna a fer un nou atac contra les associacions, i deixa
caure un vel de sospita sobre la nostra activitat. És com si es volgués fer creure que la
corrupció està tan generalitzada que abasta fins i tot a la modesta associació de veïns o
AMPA que realitza activitats des de fa un munt d’anys i que té el reconeixement de la seva
comunitat i de les institucions més properes.
Atès que el ministre diu que vol ordenar la recaptació d’aquest impost en el nostre sector i
per a fer-ho, tira pel dret sense tenir en compte les conseqüències. Ja ho van intentar l’any
2003 i van haver de recular. Ara l’anunci de la retirada ve amb retallada, és a dir fins el 31
de desembre, només havien de presentar declaració les entitats amb ingressos superiors
als 100.000 euros anuals i ara es rebaixa a la meitat. Posteriorment i davant les demandes
civils i polítiques ha reculat i el passat dia 28 va anunciar que les entitat que hauran de
presentar aquesta declaració seran les que superin els 50.00 euros o que obtinguin in
rendiments de més de 2000 euros.
No ens neguem a pagar impostos, faltaria més. Tothom ha de contribuir al sosteniment de
la despesa pública, tothom. El que passa és que, a Espanya, més del 40% de la recaptació
prové de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i d’aquestes, el 85% és sobre
els rendiments del treball. Les persones professionals, els i les empresàries tenen molts
més camins per reduir la seva obligació de contribuir, sense parlar de l’economia
submergida i el frau fiscal creixent. Mentre les associacions haurien de tributar a un 25% les
SICAV només ho fan a l'1%.
Es per tot això, que els grups municipals Socialista i Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa proposen a l’Ajuntament Ple els següents,
Acords
Primer.- Rebutjar clara i contundentment aquesta reforma de l'Impost de Societats i fa una
crida a totes les associacions a denunciar aquest atropellament.
Segon.- Reclamar un marc fiscal just que reconegui la utilitat pública del sector associatiu
que contingui al menys:
1-Deduccions en l'IRPF en el cas de persones físiques o de l'Impost de Societats en el cas
de persones jurídiques per les aportacions gratuïtes que es facin per donar suport a les
activitats de les associacions i fundacions
2-Bonificacions a la contractació de personal per part d’aquestes entitats.
3-Règim fiscal diferenciat per a les entitats no lucratives que, a més de reduir el tipus
impositiu, consideri exempts els ingressos obtinguts amb motiu de les activitats
econòmiques relacionades amb l’objecte social de l'entitat i destinades a sufragar les seves
activitats.
Tercer. Fem una crida a totes les organitzacions no lucratives, forces polítiques i
institucions a fer front comú per defensar el fet associatiu i reclamar aquest marc fiscal just.
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Quart.- Fer arribar aquests acords al ministre de Economía y Hacienda, a la Taula d’entitats
del Tercer Sector Social de Catalunya, a la FAVB i la CONFAVC.
SENYOR MAÑAS: Per la nostra part estaríem encantats que parlés el senyor Sifrido
Ramos, com a grup, llegint els acords i sabent que vostè ha d’atendre un tema urgent,
delicat i que és una tragèdia no intervindríem per exposar la moció, però sí que si hi ha una
entitat que ha vingut que exposin ells la seva intervenció i nosaltres no intervindrem.
AP-2015/3156 Senyor Sigfrido Ramos Esteve, com president de la FAVB. Assumpte:
Entitats del tercer sector.
SENYOR SIGFRIDO RAMOS: Benvolgut senyor alcalde, benvolguts regidors, primer de tot
aprofitar el meu torn de paraula per manifestar el nostre condol a les famílies de les
persones de Badalona que han patit, que estaven en aquest sinistre i tota aquella
col·laboració que calgui, aquesta Federació prestarà la seva ajuda. Escurçaré una mica la
meva intervenció vista la situació. L’1 de gener del 2015 va entrar en vigor la modificació de
la reforma fiscal, amb importants repercussions per a les entitats sense finalitat lucrativa i
que considerem va ajudar ben poc al fet associatiu. Es calcula que afectarà a més de
quaranta-cinc mil associacions. La modificació més substantiva és l’aprovació de la Llei
27/2014, de 27 de novembre de l’import de societats, que amb la modificació de l’article
124.3 obliga a les entitats no lucratives a presentar liquidació anual de l’impost de societats
per la totalitat de la seva activitat. Fins ara, la majoria d’entitats no lucratives es podien
acollir al supòsits de no obligació de presentació de la declaració, ja que no superaven el
llindar dels cent mil euros. Però a partir de principis d’any totes les entitats quedaven
obligades a presentar l’impost de societat, sigui quin sigui el seu volum d’ingressos, encara
que fruit de la declaració no hagin de tributar, o fins i tot, si estan inactives. Posteriorment i
davant de les demandes civils i polítiques, han reculat i el passat dia 28 van anunciar que
les entitats que hauran de presentar aquesta declaració seran les que superin els cinquanta
mil euros o que obtinguin uns rendiments de més de dos mil. La no presentació de l’impost
representarà una infracció de gestió tributària amb importants conseqüències per exemple,
amb la impossibilitat futura de futures convocatòries públiques de subvenció per a tots tipus
d’entitats. L’obligatorietat de presentació de l’impost de societats representa importants
obligacions en el funcionament, gestió i administració de les entitats que cal tenir en compte
i que creiem que dificultaran i molt, el seu funcionament, arribant fins i tot a posar en perill la
viabilitat d’algunes d’elles. A aquesta important modificació normativa cal afegir les
afectacions que altres normatives comporten per a les entitats no lucratives, com ara la
reforma de la llei de l’IRPF, la Llei de transparència i d’altres, que afectaran tant a
associacions de veïns, petites entitats, AMPAs, etc. En lloc de cercar formes de reconèixer
el fet associatiu, en lloc de cercar la manera de col·laborar amb les entitats, en lloc de fer tot
això, el govern espanyol torna a fer un nou atac contra les associacions, que creiem del tot
fora de lloc. Per tot això, rebutgem clara i contundentment aquesta reforma de l’Impost de
Societats i cridem a totes les associacions a denunciar aquest atropellament. Reclamem un
marc fiscal just que reconegui la utilitat pública del sector associatiu, que contingui al
menys, reduccions de l’IRPF en el cas de les persones físiques i l’Impost de Societats,
bonificacions en la contractació del personal per part d’aquestes entitats, règim fiscal
diferenciat per a les entitats no lucratives i creiem que seria l’adient, i reduir l’impost
impositiu. Fem una crida a totes les organitzacions no lucratives, forces polítiques i
institucions a fer un front comú per defensar el fet associatiu i reclamar aquest marc fiscal
just. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Sigfrido. Nosaltres...
SENOR SERRANO: Alcalde, una d’ordre si us plau. Nosaltres ens adherim a la situació que
en les mocions sigui llegida la part dispositiva i votada.
SENYOR ALCALDE: Doncs li agraeixo.
SENYOR SECRETARI: L’ha llegit el senyor Sifrido la moció.
SENYOR ALCALDE: Sí. Aleshores, el grup Partit Popular compartim una part molt
important de la moció, hi ha alguns aspectes que no però compartim una part molt
important. Per tant, ens abstindríem, i queda aprovada de la manera expressada. Jo en
diuen que he de sortir urgentment i presidirà la sessió el primer tinent d’alcalde.
Votació.
La moció precedent va ser aprovada per majoria absoluta.
Vots a favor: 16, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
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Abstencions: 11, del grup municipal del Partit Popular.
Essent les dinou hores i trenta-cinc minuts el senyor alcalde surt del Saló de Sessions i
passa a presidir la sessió el primer tinent d’alcalde, Ramón Riera Macia.
SENYOR RIERA: Ara té la paraula la senyora Vanesa González Fornés. Assumpte, falta de
protecció a les víctimes de la violència de gènere. Endavant.
AP-2015/3157 Senyora Vanesa González Fornés. Assumpte: Falta de protecció a les
víctimes de la violència de gènere.
SENYORA VANESA GONZÁLEZ: Moltes gràcies per la paraula concedida, seré molt breu.
Senzillament vinc a explicar-los una realitat que desgraciadament succeeix en aquesta
ciutat i a convidar-los a què pensin i que prenguin mesures i que ajudin en la mesura de
possible a què moltes dones que són víctimes de la violència de gènere en aquests
moments, siguin protegides, ja que lamentablement les víctimes de la violència de gènere
cada vegada més han caigut en la més absoluta desprotecció i en el més absolut dels oblits
per part dels poders públics. Realment, la situació que viuen les víctimes de la violència de
gènere cada any ha anat en detriment. Cada any es concedeixen menys ordres
d’allunyament, però no hi ha menys víctimes, no hi ha menys dones que han mort a mans
de la violència de gènere. Ens hem de preguntar què és el que passa. Per què es
concedeixen menys ordres d’allunyament? Si qualsevol ciutadà passeja prop dels jutjats
veurà com habitualment surten del jutjat cada dia dones plorant perquè no se’ls concedeix
els ordres d’allunyament que tant els costa sol·licitar. Quan una senyora va al jutjat a
denunciar a la seva parella per sol·licitar que se la protegeixi no és per gust, és perquè
realment ho necessita, i els poders públics estan en situació d’obligació respecte
d’aquestes persones, i no s’ha d’abandonar-les. La situació és que a Badalona existeix una
sola comissaria, que les persones que es dirigeixen a aquella comissaria moltes vegades
han de marxar sense poder posar una denúncia. Que els agents de l’autoritat per la falta de
mitjans que pateixen, perquè senyors, la situació de la comissaria de Badalona és que de
vegades ni tan sols hi ha paper suficient perquè es recullin denúncies, i això passa aquí a
Badalona, no passa en el Congo, passa a Badalona, a Barcelona, a Espanya, a Europa.
Crec que hem de posar-ho de manifest i que tots vostès estan en l’obligació de donar
visibilitat a aquest problema. No és possible que les persones vagin a la comissaria i se’n
vagin sense poder posar una denúncia perquè els agents de l’autoritat es vegin en
l’obligació de destriar quins fets són constitutius de delicte i quins fets són constitutius de
falta. En aquests moments els agents de l’autoritat estan havent de realitzar tasques que
els corresponen als jutges d’instrucció i no als agents de l’autoritat, perquè són només els
jutges d’instrucció els que han de determinar si un fet és constitutiu de delicte o falta. No és
de rebut que una persona vagi a comissaria i se n’hagi d’anar a casa seva sense una
denúncia interposada. En el cas de la violència de gènere no és que sigui més greu que en
d’altres delictes, és que la violència de gènere, per la naturalesa del delicte, necessita d’una
acció immediata i d’una protecció immediata, protecció que no reben les víctimes. Senyors,
el Jutjat de guàrdia de Badalona té horari, això és inaudit, en cap lloc un jutjat de guàrdia té
horari d’obertura i de tancament. Crec que s’han de prendre mesures, no és de rebut que
una persona vagi al jutjat a partir de les vuit del vespre i el jutjat estigui tancat. El jutjat de
guàrdia està de guàrdia i ha de ser guàrdia 24 hores al dia 365 dies a l’any, i vostès estan
en l’obligació d’exigir-li al Consell General del Poder Judicial que es doti dels mitjans
necessaris o que faci tot allò que estigui en les seves mans perquè això no es produeixi.
Lamentablement, no sabem per què, els jutjat de violència sobre la dona han canviat de
seu, ara estan en el carrer Prim i ja no estan a Francesc Layret. En la seu del jutjat de
violència sobre la dona s’està incomplint amb la llei perquè ni tan sols hi ha un espai
habilitat perquè la víctima que denuncia no hagi d’estar amb l’agressor, en el jutjat no hi ha
espai. Hem tornat cinquanta anys enrere en tot, però aquí especialment. Ni tant sols s’ha
avisat als ciutadans que tenen procediments oberts que el jutjat ha canviat de seu. Jo els
demano que per favor demanin explicacions, que prenguin mesures, que es dirigeixin al
Consell General del Poder Judicial, i sobretot com a Ajuntament, que facin una estadística
del número d’ordres de protecció que es denegen i de les causes. I que estudiïn les
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resolucions, i que se sotmeti a debat si realment hi ha denúncies falses, perquè si tantes
ordres d’allunyament es denegen és que hi ha moltes denúncies falses. I no hi ha tants
procediments oberts per denúncia falsa, i s’ha de posar en contrast els procediments
existents per denúncies falses amb les ordres de protecció que es denegen, perquè alguna
cosa és evident que no s’està fent bé, no pot ser que es deneguin el 99 % de les ordres de
protecció. I tinguin en compte que aquí a Badalona només hi ha un jutjat, amb el que vol dir
que només hi ha un jutge i un fiscal, i generalment la fiscalia va de la mà de la judicatura.
Cosa que és molt lamentable i que també ha de sotmetre’s al criteri de les víctimes, des
dels Serveis d’atenció a la víctima, quina ha estat l’atenció per part de la fiscalia? Perquè si
els fiscals no atenen a les víctimes crec que la fiscalia no està fent bé la seva feina, i això
és quelcom que l’Ajuntament pot denunciar i l’Ajuntament pot ser un instrument útil per a
moltes víctimes de la violència de gènere. I vostès, com a poders públics que són, estan en
l’obligació de protegir a les víctimes de la violència de gènere que en aquest moment es
troben completament desprotegides, perquè ni tan sols tenen una senzilla ordre
d’allunyament. Gràcies.
SENYORA LLAURADÓ: En primer lloc volem lamentar que quan hi ha altres causes per les
quals tenir dols o un llaç negre o en aquest cas, ha estat aquest accident d’avió, en d’altres
casos han estat d’altres accidents o d’altres problemes que hi ha greus que afecten a la
nostra ciutat, sovint, per no dir sempre, se’ns oblida el minut de silenci a les víctimes de la
violència masclista. En aquest Ple ha estat així i creiem que una cosa no treu l’altra, podem
fer un minut de silenci per un tema i per l’altre tema. I també em sap greu que hagi coincidit
que just quan l’alcalde ha marxat hi havia aquesta paraula al Ple i coincideix que també era
per parlar de violència masclista. I ara veient que l’alcalde havia de marxar perquè tenia un
compromís evident, nosaltres creiem que sí que aquest tema es mereix que en parlem i la
ciutat es mereix que tractem els temes en els que nosaltres en tenim competència i
obligacions per solucionar-ho. I en aquest cas, estem parlant de violència masclista i estem
parlant d’un altre dels serveis que són retallats, que són menystinguts, que normalment
estan en un segon terme, on falten recursos tan a nivell estatal, com autonòmic, com local, i
aquí la senyora que ha intervingut, la Vanesa González, estava parlant del Jutjat, per
exemple, i de fet a Badalona està pendent construir un nou edifici per al jutjat, i és dels pocs
edificis que tenen això pendent i que està afectant directament a les víctimes. Em sembla
molt greu que una víctima hagi d’estar al costat del seu agressor quan va al jutjat. Em
sembla molt greu, i aquesta és una qüestió que també s’ha dit en d’altres àmbits, que
estiguin baixant les ordres d’allunyament quan no hi ha violència masclista, i això és perquè
no s’està tractant adequadament aquesta problemàtica i des del poder judicial no s’està
tractant adequadament aquesta problemàtica. Però a més, a Badalona ja hem estat
denunciant i continuem denunciant que no hi ha prous recursos, que només hi ha un centre
on s’atenguin dones que pateixen violència masclista. Però a més a més, en aquests quatre
anys de govern del Partit Popular s’ha barrejat la violència masclista amb violència general
familiar, amb violència a la tercera edat i amb violència a la infància, que són
problemàtiques que totes elles s’han de tractar, però s’han de tractar de manera
diferenciada, que el tema de la violència masclista s’ha de tractar en el marc dels drets de
les dones. Que les polítiques d’igualtat han d’estar al centre de les polítiques d’aquest
Ajuntament, i que no pot ser que les polítiques contra la violència masclista depenguin
només de la regidora relacionada amb Seguretat, perquè estem parlant de drets de les
persones i no només d’atendre els casos d’urgència i els casos que són més vistosos, que
són els que normalment atén la Guàrdia Urbana, sinó que estem parlant d’atenció, de
sensibilització, de prevenció i de recuperació integrals de les dones que pateixen violència
masclista.
SENYORA TERESA GONZÁLEZ: Bé, seguint la línia d’indignació, agraïm a la Vanesa que
vingui avui, després del dia nou que la vam poder tenir en el Museu explicant un cas
concret d’una persona que ella porta el cas de violència. No pot ser que, com ella ha dit,
que no sigui possible que una persona que vagi a la Comissaria no pugui posar una
denúncia. Se’ns està venent que no hi ha denúncies, se’ns està venen que està baixant la
delinqüència, i realment el problema que tenim és que no hi ha mitjans o no s’estan posant
els mitjans suficients per poder donar sortida a tota la necessitat i tota la demanda que hi ha
a la ciutat. Per tant, no ho fem molt reiterat, però hem d’exigir als poders judicials, hem
d’exigir des de l’administració pública que es posin els mitjans necessaris i si cal,
presentem una moció, i si cal elaborem qualsevol tipus de resolució a través de
l’Ajuntament. Perquè si a l’Ajuntament de Badalona no tenim un jutjat on atendre i ha d’anar
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a Barcelona i a Barcelona no s’estan donant les garanties mínimes d’atenció a la víctima.
Doncs senyors, a mi em sembla molt bé que no apostem per la defensa d’unes polítiques
de les dones i que ho derivem a l’àmbit de la seguretat, però estem parlant de violència
masclista i penso que estem parlant de paraules amb majúscules. Gràcies.
SENYOR JURADO: Sí, escoltem d’oïdes però no escoltem. A Badalona existeix violència
de gènere i existeix indubtablement un jutjat de violència de gènere, no a Barcelona, a
Badalona. Una altra cosa és que ho estiguin fent malament els jutjats i que ho facin
malament els jutges o que no tinguin la sensibilitat d’estar donant les ordres d’allunyament,
que jo crec que moltes d’elles és un absurd que no les donin i que estan provocant
situacions de conflicte seriós amb la víctima, que sempre és la part més dèbil, com ho
demostra el fet que vagin sis denúncies per part de la persona, i permetin-me que no digui
el nom perquè no es tracta de dir el nom que està atenent el tema, i que a la quarta
denúncia el Jutjat no renova l’ordre d’allunyament, amb la que la deixa... hi ha una queixa al
Tribunal Superior i hi ha una modificació de sentència, però en aquests moments estan
sense allunyament. L’Ajuntament té la seva estructura, ni som els competents per acollir les
denúncies de violència de gènere, perquè és Mossos d’Esquadra, l’última llei ho va canviar,
nosaltres ajudàvem en aquest tema, va canviar i li va passar la competència plena als
Mossos d’Esquadra, però el que sí que fem i seguim mantenint és el servei d’atenció
integral a la víctima. Un servei que es va posar en marxa amb la persona que els atén, ja
en el 2013, les primeres visites psicològiques que va fer, en l’11, en l’11 del 13, es va
gestionar l’atenpro veient la desatenció a la que enteníem, a les psicòlogues que estaven
atenent se’ls va aconseguir l’atenpro, que l’atenpro és un sistema telefònic que ens permet
en tot cas que directament prement un botó contacta directament amb nosaltres perquè les
puguem atendre i a més, té espai de geolocalització i per tant, sabem a on està en cada
moment per poder donar-lo i en l’any 2014 els vam renovar l’atenpro. O sigui, que va ser
una gestió feta des del Servei d’Assistència Integral a la Víctima de l’Ajuntament, senyora
d’Iniciativa. Seguim amb tractament psicològic en l’any 2013 en el mes 12; seguim amb
tractament psicològica a l’any 2014, seguim amb atenció a visita en el 14, i la pacient es va
deixar de visitar perquè entenia que estava bé, el que passa és que tornen les amenaces,
tornen les incidències i tornen a desequilibrar a aquesta pacient que actualment segueix
sent atesa en el SAID el millor que podem amb els recursos que té l’Ajuntament, que són
psicòlogues, que són treballadores familiars, que són advocats. Però el que la pacient
demanda, el que està demanant és un tema que queda fora de l’abast de l’Ajuntament, que
és un tracte just, un tracte coherent per part de l’administració de justícia. Lògicament
l’Ajuntament o el Ple pot, efectivament, requerir, com ha dit la lletrada que ens ha referit a
nosaltres, al poder judicial perquè el Jutjat de Badalona atengui d’una manera adequada a
les persones que són víctimes de violència de gènera. Lògicament l’Ajuntament pot
demanar que els jutjats estiguin oberts, com hauria de ser entenem, les 24 hores del dia.
Però tinguin vostès en compte, que estem parlant d’una estructura d’estat, no només dels
jutjats, sinó també de la policia competent, que són els Mossos d’Esquadra, i que
l’Ajuntament té un servei, que en aquest moment hi ha vuit professionals dedicats a aquell
servei, donant totes les atencions necessàries i amb un curt espai d’immediatesa, d’un a
quatre dies en totes les consultes, tant de lletrada, com de psicòloga, com d’assistent
social, i totes elles estan integrades en el servei integral que vostès van visitar fa escasses
dates. Per tant, no digui que l’Ajuntament no té aquesta atenció, perquè a més el que
aconseguim, que mai s’havia aconseguit, i que aquesta parella va gaudir, és d’un punt de
trobada dels nens, perquè fins aleshores havien de visitar-se a Barcelona per fer la trobada
per la dificultat, i que des que ho vam aconseguir a Badalona. Llavors fins això hem pogut
donar-li. El que no podem donar-li és l’opinió i la defensa del que els jutges estimen, perquè
allà hi tenim molt poca cosa a fer, perquè cada jutge actua en conseqüència a com ell creu.
Una altra cosa és que no tingui la sensibilitat de defensar a la víctima com és pertinent,
però de sentències n’hi ha de tot tipus i efectivament alguns són aberrants, i no em
refereixo a la de Badalona, em refereixo a d’altres molt més aberrants que han arribat fins a
justificar la violència per motius x, d’altres províncies, l’última recordo que era de Logroño,
que aquella quan la vaig llegir se’m queia la cara de vergonya. Però no és l’Ajuntament ni
els regidors els que tenim competències. Sapiguem on som, què hem de fer, però mai
puguem dir que no s’està donant la suficient atenció a les dones de violència de gènere en
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aquelles competències municipals, a on se li busca allotjament si és necessari i on es
gestiona fins i tot, quan han de fer un casal per evitar-les i treure-les del circuït familiar que
pugui fer la violència, i això ho estem fent, senyora d’Iniciativa, amb bastant
professionalitat... No, no, no la renyo, jo no la renyo, li ho estic dient perquè ha dit que no
estem prestant de l’Ajuntament suficient atenció ni suficients esforços i jo li estic dient que
hem fet més que tot el que hi havia fins ara. I que a més vostès pensen que es pot millorar,
indubtablement, i no des del Departament de Seguretat, perquè indubtablement quan es va
crear el SAID com a sistema de seguretat és perquè també vem integrar la Guàrdia
Urbana, quan Guàrdia Urbana d’alguna manera va prendre les competències, l’únic que
fem és poder tenir 24 hores al dia un telèfon per atendre a les víctimes de violència, i poder
atendre-les, anar-les a buscar i emportar-nos l’agressor. I això ho estem fent cada setmana,
per desgràcia, dues o tres vegades, detenint agressors de dones. I ho estem fent des de
seguretat, però tot el tractament psicològic, social i també jurídic s’està fent des del Servei
de violència de gènere que està treballant i bastant bé, i ho demostren les dades, des de fa
tres anys. Moltes gràcies. I entenc la seva preocupació i la comparteixo, la comparteixo,
però podem fer el que podem fer.
SENYOR RIERA: Molt bé senyor Jurado, moltes gràcies. Hi ha un altre torn de paraula ara,
vol vostè fer-ne ús senyora Vanesa González? Té dos minuts.
SENYORA VANESA GONZÁLEZ: És cert que l’Ajuntament arriba fins on arriba, que té les
competències que té, però que pot ser útil. I que hi ha un problema i que s’ha de visibilitat i
que sobretot s’ha d’exigir responsabilitats a qui les té. I la responsabilitat, és veritat, és del
Consell General del Poder Judicial, exigiu-los-la, exigiu-la als jutges, perquè els jutges
tenen responsabilitat, els fiscals tenen responsabilitat. Les retallades no poden arribar
d’aquesta forma la justícia. No pot ser. Hem arribat a un límit indigne, injust, injustícia, més
que injustícia, és que moltes persones ja no poden viure així. Llavors què s’ha de fer?
Exigir, exigir i exigir, i exigir responsabilitats, i si a Badalona hi ha persones que no són
ateses degudament pels magistrats, pels fiscals o pels funcionaris en general de
l’administració de justícia, doncs se’ls ha de demanar responsabilitat. I sobretot, s’ha de fer
públic, no es pot lluitar contra la violència de gènere sense actes. Evitem les víctimes, i per
lluitar contra les víctimes s’ha de prevenir el maltractament, no s’ha d’esperar a què hi hagi
una lesió, no s’ha d’esperar a què es produeixi aquest maltractament, s’ha de tallar d’arrel. I
com que s’ha de tallar d’arrel, s’ha de dir en aquests moments als senyors magistrats i als
senyors fiscals que les seves polítiques de retallades no poden arribar a la violència de
gènere. I també vull posar de manifest que és vergonyós que jo, i vull fer pública la
denúncia contra la Fiscalia, que la Fiscalia General de Catalunya a mi com a lletrada ni tan
sols m’ha volgut rebre. Els senyors fiscals consideren que els advocats no tenim res a
parlar amb els fiscals, i no, estan molt equivocats, i gràcies a Déu que existim els advocats,
que existeix un torn d’ofici especialitzat per donar una assistència jurídica immediata,
especialment en assumptes de violència de gènere, perquè és on més immediatesa es
requereix, i gràcies a la nostra feina, perquè si fos pel de la Fiscalia, sincerament, podríem
tancar el Jutjat pràcticament, perquè és que els fiscals...
SENYOR RIERA: Senyora González vagi acabant per favor.
SENYORA VANESA GONZÁLEZ: ...en la majoria de casos ni tan sols acusen. Però és que
els senyors fiscals consideren que ni tan sols han de parlar amb els advocats, cosa que no
han fet els magistrats, perquè si que he de dir que almenys el president del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya sí que m’ha rebut. Però els fiscals no volen parlar amb
els advocats i això és quelcom que la gent de saber i que vostès tenen l’obligació com a
poders públics que són de denunciar i de visibilizar.
SENYOR REIRA: Moltes gràcies senyora Vanesa González. Bé, jo cr ec que els temes han
quedat exposats, no crec que faci falta incidir més en la qüestió, sí fer un parell de
puntualitzacions. És que jo lamento senyora Llauradó, que hagi fet un esment desafortunat,
jo crec que en aquest cas la joventut és agosarada i la ignorància encara ho és més, que hi
ha hagut l’absència de l’alcalde perquè es parlava del tema de la violència, i el senyor
alcalde ha sortit quan l’han requerit per sortir i em sembla que és una intervenció molt poc
afortunada. Bé, entenc que vostè és nova a la plaça, no m’interrompi que no té la paraula,
no m’interrompi que no té la paraula...
SENYORA LLAURADÓ: Doncs sí que demanaríem la paraula, sí, i tant, clar això ho hauria
d’haver contestat en el seu moment no després quan ja tanquen la paraula.
SENYOR RIERA: ... perquè l’educació, l’educació l’ha de demostrar també seient aquí. No
té la paraula, estic parlant jo, i per tant, jo li contesto perquè quan vostè ha parlat jo l’he
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estat escoltant atentament. Per tant, lamento la seva intervenció. En quant al minut de
silenci, és veritat que no s’ha fet d’una manera exprés, però és cert que sempre comencem
el Plenari amb un minut de silenci. Per tant, hem incorporat en aquest minut de silenci el fet
de les víctimes. És cert que no s’ha dit, no s’ha fet una menció especial que fèiem un minut
de silenci per les víctimes de violència de gènere, no s’ha fet però el fem cada vegada. Si
vostès creuen que s’ha de fer un minut de silenci, jo estic disposat a fer-lo per les víctimes
de la violència de gènere, perquè estem compromesos amb aquest tema. I per tant, jo no
faré amb aquesta història demagògia, si vostès creuen que s’ha de fer la fem al acabar,
abans de marxar el minut de silenci o el fem ara, si volen, vostès tenen la paraula. Estem
compromesos amb la lluita contra la violència de gènere, és cert que hem de fer molt més
perquè els resultats que tenim no són satisfactoris. Per tant, cada vegada tenim més
problemes d’aquest tipus, cada vegada hi ha més agressions a les dones, i per tant, és
evident que hem de fer més i que el que estem fent no és suficient. Per tant, subscrivim
aquesta moció, subscrivim part de les seves i queda aprovada per tant, per unanimitat la
moció...
SENYOR JURADO: No hi ha moció, era una paraula.
SENYOR RIERA: Ah, era paraula, em pensava que era una moció, és que he vist aquí ...
molt bé, seguim senyor secretari.
AP-2015/3158 Senyora Josepa Muñoz Mengual, com presidenta AMPA Pere de Tera.
Assumpte: Plantejament i actuació sobre el possible tancament de P3.
SENYOR RIERA: Senyor Josep Muñoz Mengual com a president de l’AMPA Pere de Tera.
Assumpte, plantejament i actuació sobre el possible tancament de P3.
SENYORA JOSEPA MUÑOZ: A mi m’agradaria compartir la paraula amb una companya.
Puc?
SENYOR RIERA: Sí, sí, no hi ha cap problema. Tenen dos minuts i mig cada una de
vostès.
SENYORA JOSEPA MUÑOZ: Bona tarda a tothom. Intentaré ser breu. Jo parlo com a
representant de la comunitat educativa de l’Escola Pere de Tera, amb el suport de
FAMPAS i de la FAVB de Badalona. Ens trobem aquí perquè per segon any consecutiu ens
enfrontem a la decisió del Departament de la Generalitat de Catalunya de voler suprimir un
grup de P3 a la nostra escola. L’any passat el motiu que ens donaven era no tenir suficients
pre-inscripcions, van ser 36. Aquest any el motiu va ser una davallada de la natalitat, que al
qüestionar aquest argument, tan en reunions amb els representants de l’Ajuntament com
als Serveis Territorials, es van comprometre a mantenir si hi havia suficients preinscripcions. A hores d’ara tenim 42 inscripcions, però no tenim una resposta definitiva de
com quedarà. Les famílies afectades han trucat i s’han informat, però la informació moltes
vegades és contradictòria, no tenim una informació definitiva. Per una banda diuen que la
decisió es prendrà depenent la zona educativa, ja no és la pre-inscripció la que té vigor. I
bé, d’altra banda hi ha famílies afectades que no pertanyen a la zona, que pertanyen a
Santa Coloma, que estaments públics li han dit que no es podia inscriure a una escola
pública de la zona, paraules textuals. Doncs a mi m’agradaria també situar una mica la
nostra escola perquè està situada al barri de Llefià, fa frontera amb Santa Coloma, i la
nostra escola sempre ha tingut nois que vénen d’aquesta població. Els edificis més propers
de la nostra escola són els de Santa Coloma, o sigui, és creuar el carrer, i molts molts són
fills d’aquesta ciutat, els pares d’aquests nens, fins i tot ex-alumnes. També, pel que fa als
pre-inscrits de Badalona la situació està... la nostra està a dalt d’un turó, llavors reubicar
aquests pre-inscrits...
SENYOR RIERA: El temps, que té vostè un temps i s’està allargant.
SENYORA JOSEPA MUÑOZ: Em puc allargar una mica?
SENYOR RIERA: Sí, sí, si no l’han de compartir pot continuar. Si l’ha de compartir s’està
menjant vostè el temps.
SENYOR JOSEPA MUÑOZ: Sí l’he de compartir un tros final. Per situar també que els de
la zona de Badalona està en una turó i el fet de reubicar aquests nens faria que s’haguessin
de reubicar a un lloc on hauria de passar per cinc escoles que han tancat el seu grup
d’escoles públiques. Moltes d’aquestes famílies depenen dels avis i dels tiets perquè els
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portin a l’escola. Llavors també ens agradaria destacar que estem en una zona molt
castigada per la situació de crisi, i que la situació econòmica ens fa vulnerables a les
famílies d’allà i així ens ho han expressat. Per tant, és molt necessari, pensem que és molt
necessari mantenir aquest grup per no afavorir les desigualtats a la nostra zona, perquè
això permetria que hi hagi un gran risc d’exclusió dels nanos de la zona. Nosaltres tenim un
projecte social i tenim un compromís amb el barri que es veuria afectat. Llavors, jo passo a
la meva companya la demanda concreta.
SENYOR RIERA: Sí, passi-li la paraula perquè porta vostè gairebé cinc minuts parlant, li
donaré un temps, vull ser generós, li donaré tres...
Senyora Aida Cano Medina, com a membre de la Junta FAMPAS. Assumpte:
Plantejament i actuació sobre el possible tancament de P3.
SENYORA AÏDA CANO: Bona tarda, intentaré ser molt breu. Jo avui parlo en nom de
FAMPAS de Badalona i l’únic que volem reclamar és que es volien tancar quatre línies a
Badalona, teníem el Pere de Tera, el Pau Picasso, l’Alberti i el Baldiri, que se li va tancar
l’any passat. Les famílies han apostat per l’escola pública, 44 a Pau Picasso, 42 al Pere de
Tera, 30 ha tingut l’Alberti i 32 el Baldiri, tot i tenir tancada una línia. El que demanem
sobretot és que això depèn del Departament, però demanem un posicionament de
l’Ajuntament. L’any passat ja va passar, i es va mantenir el compromís de dir, quan torni a
passar convocarem a la comunitat educativa i anirem amb algun pla al Departament. A
hores d’ara no sabem què és el que es va parlar amb el Departament, el Departament ens
ha dit que l’Ajuntament estava d’acord en tot. No s’ha convocat el Consell Escolar
Municipal, no s’ha parlat amb les comunitats educatives, s’ha fet una reunió amb el
Departament i l’escola Pere de Tera i no va venir ningú de l’Ajuntament, ni ningú a dia
d’avui ens ha dit per què no va venir. Llavors, més que paraules, més que dir que estem
compromesos amb l’escola públic o què defensarem, el que demanem sobretot és deixemnos de paraules, convoquem el Consell Escolar Municipal, convoquem a les famílies, i
defensem l’escola pública, perquè és el que està defensant la nostra ciutat i perquè l’escola
pública és el que garanteix la igualtat d’oportunitat, que en un barri com Llefià, perquè si
ens fixem el tancament d’escoles afecta especialment i de manera molt crua el barri de
Llefià, és un barri molt específic. Llavors, com a Ajuntament no teniu l’última paraula però
sí que podeu dir moltes coses i sí que s’ha de fer de manera consensuada.
SENYOR RIERA: Molt bé, moltes gràcies per la seva brevetat. Paraules, hi ha algun
comentari?
SENYOR FERNÁNDEZ: Gràcies. Senyora Cano i senyora Muñoz. En primer lloc dir-los que
no vaig anar a la reunió per motius personals, ja els ho vaig expressar, són estrictament
personals, i bé, m’hagués agradar anar-hi perquè a més, la petició d’aquella reunió va partir
de la base de l’oferiment que jo els vaig fer d’acompanyar-les i en totes les reunions a les
que ha anat la comunicat educativa a parlar amb la Generalitat i ens han convidat a
l’Ajuntament, jo sempre, sempre sense excepció hi he anat, llevat d’una. Per tant, quedi
excusada la meva absència per això, per motius personals. En tot cas, jo ja els he dit en
moltes ocasions que l’acord amb la Generalitat nosaltres, en quatre anys de govern, mai
hem acordat la preinscripció amb la Generalitat, més enllà de l’assessorament i de la visió
que els hem donat. Mai hem acordat la preinscripció llevat d’aquest any. I nosaltres hem
acordat aquest any la preinscripció bàsicament perquè hem aconseguit incorporar una
excepció en aquest acord, i aquesta excepció és que aquelles escoles que havien sortit en
l’any, en el curs anterior amb dues línies i que en aquest es proposava que només sortissin
amb una línia, aquelles escoles que tinguessin preinscripció suficient mantindrien les dues
línies. Es dóna la circumstància que en el cas del Pere de Tera, segons les informacions
que tenim a dia d’avui, tot i que les informacions encara no són oficials, també els ho he de
dir, m’han passat aquest mateix matí les dades de preinscripció, jo fins avui no els he tingut,
però en tot cas, els centres educatius que no tingui el temps necessari per revisar la
documentació, que és el dia 25 si no recordo malament, que és demà, per acabar de
revisar aquesta documentació, no seran del tot oficials i per tant, no són del tot fiables
aquestes dades. Però de moment, les dades mostren que en el cas del Pere de Tera
aquestes previsions de padró i demogràfiques estaven equivocades, en aquest cas estaven
equivocades, però sí que és veritat que hi ha centres d’aquesta ciutat, com és per exemple
el Miguel Hernánez, que ha sortit amb una oferta d’una línia i ha acabat tenint set
preinscripcions no? Per tant, això és voluble, alguns centres han tingut més preinscripció de
la que es preveia i en d’altres n’han tingut menys. El Rafael Alberti i el Pau Picasso no
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estan en les mateixes circumstàncies, sí que el Pau Picasso, però el Rafael Alberti no té les
preinscripcions necessàries per a dures línies, en tot cas en té trenta que no sumen les 50
que és perquè pugui tenir dues línies. Per tant, nosaltres avui mateix, després de saber
aquestes dades ens hem posat en contacte amb el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, per poder tenir una trobada amb ells per saber quina és la seva
postura davant d’aquestes dades. Jo els reitero aquí i consti en acta, i els ho he reiterat
també en privat, que si les dades que estan aquí són correctes i tots aquests nens que
s’han preinscrit en el Pere de Tera, s’han preinscrit bé, vull dir que no tenen el seu radi
d’habitatge una altra escola pública on puguin anar, evidentment es recuperarà aquesta
segona línia. I nosaltres, com a Ajuntament, ens posarem al front de la reivindicació
d’aquesta segona línia, i això ho dic aquí i consta en acta. No es així en el cas del Rafael
Alberti perquè no ha tingut las preinscripció suficient per tenir aquesta segona línia, per tant,
tant equivocades aquestes previsions no anaven. Però en el cas del Pere de Tera sí que
eren equivocades fins que es demostri al contrari. Per tant, quan tinguem aquestes dades
més confrontats i els tinguem correctament comprovats, prendrem la decisió que sigui
necessària, sempre i quant es respecti la voluntat dels pares. I el debat del procés de
preinscripció donaria per uns quans minuts més, però sí que vull deixar clar una cosa molt
important, que és que a dia d’avui més del 90 % dels pares d’aquesta ciutat porten els seus
fills a la primera opció, i això és quelcom que no passa en moltes ciutats de Catalunya.
SENYOR MAÑAS: Gràcies senyor Riera. Algunes qüestions. Jo li demanaria senyor
Fernández dues coses, la primera, que si demà la delegació de Barcelona Comarques no
autoritza la segona línia del CEIP Pere de Tera havent-hi 42 preinscrit com hi ha, vostè
convoqui immediatament de forma urgent per demà a la tarda un Consell Escolar Municipal,
per tal que el Consell Escolar Municipal es pronunciï oficialment en exigir-li a la Generalitat
l’obertura de la segona línia del Pere de Tera, li demano que faci això. No cal que vagi al
carrer Casp amb el senyor Gràcia i el senyor Jurado una altra vegada a fer-se una foto amb
una pancarta, no cal, si vol se la fan, però li demano que faci servir els mecanismes
formals, normals en els quals la comunitat educativa d’aquesta ciutat s’expressa i participa i
si el Departament d’Ensenyament demà no autoritza la segona línia del Pere de Tera, que
esperem tots plegats que sí, vostè convoqui urgentment un Consell Escolar Municipal, li
donarà més força per fer la seva reclamació al Departament d’Ensenyament, i li donarà
més força també a la comunitat educativa per reclamar-la. Segona cosa, hi ha, si no ho he
sentit malament, hi ha trenta i escaig reinscrits al Rafael Alberti, és així? I trenta reinscrits al
Baldiri Reixac, el que significa que en aquests moments en l’oferta que s’està oferint al barri
de Llefià falta també un segon grup a l’escola pública del barri de Llefià, perquè hi haurà
trenta preinscrits al Rafael Alberti i trenta preinscrits al Baldiri Reixat. Per tant, no expliquem
les dades a mitges, en aquests moments, a no sé que ara m’expliqui, però a mi em surt que
hi ha encara demanda d’un altre grup d’escola pública al barri de Llefià. Ja sé que hi ha una
distància entre el Baldiri Reixac i el Rafael Alberti important, però segurament qui ha fet
l’opció per l’escola pública en primera opció vol anar a l’escola pública. I després només
dues coses senyor Fernández. Una, crec que l’experiència ens demostra que el fet que una
escola tingui més o menys preinscripció va molt més enllà de les dades demogràfiques, va
amb tot el projecte educatiu que hi ha darrera, va amb la implicació de la comunitat que hi
ha al darrera, va amb la implicació de l’AMPA que col·labora amb aquest projecte educatiu,
va amb la implicació de les entitats d’educació en el lleure o comunitàries que fan treball
conjuntament amb aquella escola en aquell bari, té molt a veure amb els recursos públics
que s’aboquen en aquell centre educatiu. Que el Miguel Hernández tingui només set
preinscrits segurament no es deu només a la demografia i es deu a greus problemes
estructurals que té l’ensenyament públic, no a Badalona, que sembla que és responsabilitat
només de vostè, sinó segurament a totes les ciutats metropolitanes. Per tant, li demano que
comencem a dissenyar plans d’emergència, plans d’actuació comunitària, recuperem els
plans d’entorn, els plans de desenvolupament comunitari, recuperem el projecte de patis
oberts, perquè escoles com el Miguel Hernández no s’aboquin amb el tancament, perquè
segurament no és la manca de nens en aquell barri el que faci la falta de demanda. I per
últim li vull fer una pregunta senyor Fernández, o molt ha canviat les coses, i potser han
canviat i m’equivoco, però quan jo era regidor d’Educació hi havia una cosa que
s’anomenava Taula mixta de planificació, i no es deia mixta perquè fos un entrepà de pernil
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i formatge, es deia mixta perquè hi havia la Generalitat i l’Ajuntament, i la Taula mixta de
planificació que hi havia les dues parts, són les que acordaven l’oferta que es feia. Des que
vostè és regidor es treu les puces de sobre, si em permet l’expressió, amb molta facilitat,
però quan jo era regidor d’Educació la Taula mixta de planificació era la que definia l’oferta.
Potser és que el govern de la Generalitat en aquell moment era un altre i hi havia més
bona predisposició també a parlar amb l’Ajuntament, no ho sé. També li dic que no és una
crítica, simplement li dic perquè m’ho aclareixi, si ara la Taula mixta de planificació no
existeix o no funciona com correspon i com marcava la normativa. Gràcies.
SENYOR FALCÓ: Sí, breument. Em sembla que en el darrer Ple ja vam tractar aquesta
qüestió de la preinscripció, si no vaig errat. I jo m’agafaria a algunes de les parts de la
intervenció del senyor Mañas i a algunes de les parts de la intervenció del regidor
d’educació perquè les comparteixo tant les unes, com les altres. I a mi em sembla que ens
hem d’agafar a una cosa més important que aquesta, que és com van anar les coses quan
finalment, a través del diàleg i de la confrontació de les dades, es va poder, em sembla,
resoldre satisfactòriament tota la qüestió de la preinscripció escolar a Badalona. L’actitud
del govern de la Generalitat i em sembla que de l’Ajuntament de Badalona continua sent
una actitud favorable a evitar el conflicte, favorable a trobar solucions i favorable a què
quan les dades ho suporten, i per tant, les matriculacions existeixen amb suficiència, es
pugui o ampliar grups o fer el que convingui perquè com deia el senyor Fernández, més del
90 % dels pares de Badalona puguin portar el seu fill en la seva primera opció, que no és
una dada menor, no és una dada menor quan de vegades sembla que sigui només el 10 %
que pugui portar els fills a l’escola que volen, i resulta que a Badalona és el 90 % dels pares
que porten els nens a la primera opció. Ho dic perquè de vegades segons quins discursos
tenen un punt d’apocalíptics respecte al que és la promoció, la defensa de quelcom tan
essencial, que crec que defensem tots, com és l’escola pública a la ciutat de Badalona.
Amb dades generals del país, aquest és un país que aquest any ofereix un milió setanta-set
mil cinc-centes quaranta-vuit places d’ensenyament públic, tres mil cinc-centes quinze més,
més que l’any passat. També és un país que per quart curs consecutiu veu decréixer
l’alumnat que inicia el P3. Aquestes són dades generals que traslladades a Badalona ens
han de fer pensar que és possible, encara que hi pugui haver errors en el mapa en un grup
planificat prèviament, és possible que això que passa a tota Catalunya també passi a
Badalona. Podria ser que no fos així, però en principi un arriba a pensar que si això és així
per tot el país també ho deu ser per la nostra ciutat. És una ciutat en què, efectivament en
la planificació prèvia, en el que és la preinscripció, s’han previst menys grups en algunes
escoles, que jo crec que els podran recuperar, tal i com deia el regidor d’Educació pel fet
que la matriculació ha superat el llindar que convé, però que no és que anem a decréixer
només en el que és l’oferta d’escola pública, és que hi ha centres en què l’oferta de places
creix. El Planas i Casals i l’Artur Martorell, si no vaig errat, guanyen una línia perquè
existeix la demana. I a secundària la Llauna, l’Eugeni d’Ors, la Pineda i el Pau Casals,
també en guanyen una de línia. Ho dic perquè segons quins discursos donen la sensació o
poden fer l’efecte que aquí només es treballa perquè n’hi hagi menys i menys, i menys i
menys i no és així. Hi ha un puzle d’oferta i de demanda en què hi juga el factor demogràfic,
i també com deia el senyor Mañas, tots els sectors de les zones més complicades de la
ciutat i dels barris dem és alta complexitat, en què també l’oferta i la demanda evidentment
tenen molt a veure amb si els centres són prou atractius o no des d’un punt de vista de les
famílies. Però jo voldria agafar-me al que ha estat l’actitud de l’any passat, que crec que és
l’actitud d’aquest any, que és que parlant la gent s’entén, es fa una preinscripció, s’oferten
unes places, s’encaixa després d’acord amb l’Ajuntament i la comunitat educativa el puzle
perquè tothom pugui anar a l’escola que vol, almenys en la immensa majoria dels casos, i
s’acaben limitant els conflictes. I reitero, nosaltres estem perquè hi hagi acord, perquè hi
hagi diàleg i evidentment, si hi ha una injustícia manifesta o quelcom que creiem que s’ha
de millorar evidentment farem tot el que convingui perquè hi hagi pau i hi hagi llibertat
d’elecció i hi hagi una oferta d’educació pública suficient, compensada, equilibrada i justa a
tots els barris de Badalona.
SENYOR RAMÍREZ: Bona tarda. Lamentablement cada any hem tingut sorpreses respecte
al tancament de diferents línies de P3 a la ciutat. Ja el passat any ens va succeir que es va
intentar tancar una línia de P3 al Pere de Tera, al Pau Picasso i al Baldiri Reixac.
Finalment, afortunadament tant l’escola Pere de Tera com l’escola Pau Picasso van poder
frenar aquest intenció i l’única que va quedar malmesa va ser la línia de P3 del Baldiri
Reixac. Les nostres dades ens fan veure que hi ha possibilitats de mantenir la línia del Pere
Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes Sessió nº 4/24-03-2015/ pag. 90
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

de Tera, del Pau Picasso però també en aquest sentit, la línia del Rafael Alberti, perquè per
zona creiem que hi ha alumnes suficients en totes les escoles que podrien derivar
posteriorment al Rafael Alberti. Es tracta, tal i com dèiem abans, d’estudiar aquest tema de
forma conscient, de parlar-ho amb el Departament d’Ensenyament i de fer per part de
l’Ajuntament, que compleixi el compromís que a la Comissió Informativa se’ns va dir, que
era el compromís per part de la Generalitat de Catalunya, de deixar obertes les línies de
P3, sempre i quant s’arribés al nombre d’alumnes suficient. Creiem fermament que no
només el Pere de Tera, sinó el Pau Picasso i el propi Rafael Alberti podrien aconseguir
mantenir aquestes línies. Sí que és cert que nosaltres demanaríem un posicionament per
part de l’Ajuntament perquè no succeeixi això cada any, sinó que es pugui solventar amb el
fet que el propi Ajuntament, abans que la Generalitat pogués treure de nou si hi ha línies de
P3 amb possibilitat de tancar-les o no, que l’Ajuntament li enviï a la Generalitat un informe
perquè disposin de les dades de la situació de natalitat i dels alumnes de P3 que podrien
matricular-se. Per una altra banda sí que fer incidència en el fet que es tracta d’escoles que
estan en zones que podríem dir que lamentablement des del punt de vista econòmic la crisi
les ha afectades de forma més greu. Això la Generalitat no ho contempla i per part de
l’Ajuntament també seria necessari que transmetés aquesta possibilitat a les escoles. Hem
de tenir en compte que es va mantenir en algunes ciutats de Badalona la sisena hora, i
l’argument que es donava per mantenir aquesta sisena hora era la situació econòmica que
veritablement afectava aquella zona. Nosaltres considerem que això és un punt que sí que
s’hauria de destacar i que per part de l’Ajuntament hauria de fer arribar en aquest sentit al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Gràcies.
SENYOR RIERA: Si vostès volen ara... però anirem amb el temps molt taxat perquè a la
primera he estat molt tolerant, si volen parlar les dues..., jo crec que amb una que parlés
n’hi hauria prou, i tenen dos minuts. Gràcies.
SENYORA AÏDA CANO: Gràcies, seré molt breu. En primer lloc dir que de l’Ajuntament el
que demanem és que es faci de manera transparent, que ens sembla molt bé que aneu a
parlar, però que es faci amb un acord de ciutat, que tenim el Consell Escolar Municipal. El
que demanem és que es faci des d’allà, i com també s’ha dit, no que vagi en funció de la
persona que estigui o de qui estigui el govern, sinó que sigui una línia de l’Ajuntament de
defensar la ciutat. convoquem el Consell Escolar Municipal, però ara ja gairebé aniríem
tard. Em sembla molt bé que es demani però que es demani bans, i que tots sapiguem com
està la matriculació, com és el que pot ser, amb quina idea anem, no només una persona
de l’Ajuntament en concret, sinó la comunitat educativa. En segon lloc, sí, entenem que hi
ha davallada de la natalitat, curiosament les retallades només afecten a la pública, i
curiosament si hi ha una retallada el que entenem és que ofertem tots, sortim tots amb
dues, sortim amb igualtat de condicions i que siguin els pares els que decideixin. Perquè si
evidentment a un centre li retallem una línies estàs predisposant als pares a apuntar-los en
un lloc o un altre. Llavors d’acord, sortim tots amb dos, tothom amb dos i no amb una
flexible, i amb dos decidim després. I en tercer lloc, volem saber que ens quedi molt clar,
les matrícules que tenim, sobretot especialment pel tema del Pere de Tera, hi ha nens
matriculats de Santa Coloma perquè evidentment viuen al costat, el que volem saber és i
que se’ns digui clarament i que després no se’ns giri la truita és, aquests nens que
lliurement i que les seves famílies estan apostant per aquesta escola, no només per
proximitat, sinó perquè realment estan molt interessats en el projecte, com demostra tot el
seguiment que estem tenint, també es comptaran no? Perquè són famílies que tenen dret a
triar, i de la mateixa manera que puc triar una escola concertada a Santa Coloma a la
inversa suposo que també, que l’escola pública tenim les mateixes garanties i que
mantindrem els mateixos drets. Que després no se’ns digui de les 42 que teniu el Pere de
Tera en té 10 de Santa Coloma, perquè aquestes famílies han triat lliurement aquesta
escola. Volem saber clar perquè després no patim un desengany.
SENYOR FERNÁNDEZ: Sí, per tancar el debat, dir-los que quan tinguem les dades
comprovades i tinguem les dades oficials parlarem amb la Generalitat, que no sé si serà
demà o serà passat demà, però en tot cas, si hi ha alguna cosa en la que no hi estem
d’acord evidentment que convocarem el Consell Escolar i llavors prendrem aquest
posicionament conjuntament amb el Consell Escolar. No es pot prendre un posicionament
ni es pot convocar el Consell Escolar quan encara no s’ha produït aquesta preinscripció i
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per tant no tenim les dades. És a dir, debatre del color del sol no és molt productiu. Jo crec
que ara hem tingut aquest procés de preinscripció que nosaltres hem acordat perquè és
flexible, i que una vegada tinguem les dades, que serà entre demà i passat demà, ens
reunirem amb el Departament, acordarem, si és que hi ha acord, el que sigui necessari pel
bé d’aquestes tres escoles, i si no ens agrada l’acord que ens proposa la Generalitat de
Catalunya convocarem el Consell Escolar i us exposarem quines són les mesures de
reivindicació, si que cal fer-les. Per tant, jo tancaria aquí el debat, comentant que sí que és
veritat que hi ha escoles de Llefià que han tingut una preinscripció més alta de la prevista,
però senyor Mañas, les dades s’han de valorar en global i quan es tenen completament i
entenc que vostè no els tingui, però els Col·legis Alexandre Galí, Feliu Vegués, Ítaca,
Margarida Xirgu i Rafael Casanova, han tingut molta menys preinscripció. Per tant, a la
zona 1, almenys al que correspon a les demés escoles que no són el Pere de Tera no es
necessita una segona línia perquè no tenen preinscripció suficient. I això del debat entre la
pública i la concertada és una mica, moltes vegades enganyós, perquè la concertada surt
amb l’oferta que ella decideix que surt, i si omple les places les omple i si no les omple no
les omple. I aquí hi ha cassos, des que governa el Partit Popular, en els que a la
concertada se li ha retirat el concert perquè no ha omplert les places necessàries. Per tant,
aquest debat històric que s’empobreix a la pública en favor de la concertada no és ben bé
així, no és ben bé així perquè els números ho demostren. No perquè jo ho digui, sinó
perquè els números, i els números no són subjectius, ho demostren. Per tant, jo amb
aquestes afirmacions i aquestes coses que es diuen sobre la concertada, i es parla, que es
parli amb dades concretes.
21 Mocions dels grups municipals.
AP-2015/3143
Moció que presenten els grups municipals de CIU i PSC, sobre la dotació de material
de protecció per als agents de la guàrdia urbana de Badalona.
Atès que Catalunya es troba en l’anomenada “Alerta III”, declarada pel Ministeri de l’Interior
el dia 7 de gener de 2015, desprès dels atemptats gihadistes a París.
Atès que aquest nivell d’alerta significa que a tot el territori de l’Estat existeix un risc
altament possible d’atemptat terrorista.
Atès que davant aquest nivell d’alarma i després de diversos contactes entre el
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i dels Cossos i Forces de Seguretat
de l’Estat, s’ha començat a dotar als membres del Cos dels Mossos d’Esquadra d’armilles
de protecció d’ús personal.
Atès que, igualment, s’està dotant d’armilles de protecció antibales i antitall als membres de
policies locals de Catalunya i d’Espanya, com a eina indispensable de protecció.
Atès que plantilles de policies locals com les de Tarragona, Ceuta, Còrdova, Màlaga o
València, o municipis com Boadilla o Algemesí, ja estan dotant als seus agents d’armilles
de protecció d’ús personal, i d’altres, com Barcelona, ja han adquirit el compromís de la
compra amb caràcter d’urgència.
Atès que cal oferir la màxima protecció als agents de la Guàrdia Urbana de Badalona per al
correcte exercici de les seves funcions, i atenent especialment a l’amenaça terrorista
existent.
Atès que la garantia del material necessari perquè els agents de la Guàrdia Urbana de
Badalona puguin desenvolupar adequadament la tasca policial correspon a l’Ajuntament de
Badalona, i atès que de forma especial és responsabilitat de l’Ajuntament de Badalona que
aquests professionals ho facin amb les màximes garanties de seguretat i protecció
personal.
Atès que, davant la persistència de l’esmentat nivell d’alerta antiterrorista, es fa evident que
els mitjans necessaris per a garantir condicions de seguretat als agents van més enllà de
l’armanent reglamentari i de la uniformitat ordinària.
Atès que cal que l’Ajuntament de Badalona assumeixi, en el mínim temps possible i de
forma urgent, la compra total d’armilles de protecció d’ús personal, les quals atenent a
qüestions bàsiques com la protecció, l’efectivitat, la comoditat i la higiene, han de ser
interiors i d’ús personal.
Atès que sembla obvi que de la mateixa manera que no es fa amb l’armanent o els
vehicles, els agents de la Guàrdia Urbana, davant el nou increment del risc, no haurien de
pagar personalment cap material que sigui imprescindible per al desenvolupament amb
efectivitat i seguretat de la seva feina.
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Ateses aquestes consideracions, a l’Ajuntament Ple proposem l’adopció dels següents
ACORDS
1. Davant l’elevació a nivell d’alerta III decretat pel Ministeri de l’Interior pel risc d’atemptats
terroristes de naturalesa gihadista, l’Ajuntament de Badalona realitzarà en les properes
setmanes la modificació pressupostària necessària per tal d’habilitar una partida
extraordinària per a la compra d’armilles antibales i antitalls per als agents de la Guàrdia
Urbana.
2. L’Ajuntament de Badalona acordarà amb els representants sindicals de la Guàrdia
Urbana el model d’armilla que s’adquirirà i la forma de la seva compra, que les parts poden
acordar que sigui gradual si ho consideren oportú de forma unànime.
3. L’Ajuntament de Badalona traslladarà aquests acords als sindicats amb representació a
la Guàrdia Urbana de Badalona, a tots els professionals del cos a través del tauler
d’anuncis de la comissaria, al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, i a la
Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya.
SENYOR RIERA: Jo crec que he entès que faríem amb les mocions posicionament de vot,
no les persones que han vingut a parlar, per deferència que han estat aquí. En aquest cas
fem posicionament si estem tots d’acord.
SENYOR MAÑAS: Manifestar que no només a favor, sinó que haguéssim signat la moció si
no haguéssim superat les tres signatures possibles. Que ens considerem, si ens permet el
ponent, presentants també de la moció.
Votació.
La moció precedent va ser aprovada per majoria absoluta.
Vots a favor: 16, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
Abstencions: 10, del grup municipal del Partit Popular.
SENYOR RIERA: Passem a la moció següent, que és la que m‘ha confós a mi perquè veig
aquí que és del dia de les dones.
AP-2015/3144 Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA, sobre el 8 de març
2015- Dia de les Dones.
En els temps que corren de reculada en drets i llibertats, des del feminisme seguim lluitant,
perquè l'avanç en la igualtat real entre homes i dones no segueixi sent una quimera, i
passada a ser un referent central de lluita en totes i cadascuna de les nostres accions
polítiques.
Davant l'amenaça de regressió contínua i permanent en el nostre dret a decidir lliurement
sobre la nostra maternitat; davant l'absència de polítiques efectives contra Violència de
Gènere; o davant la discriminació i explotació laboral i salarial de les dones; el nostre
posicionament és: impregnar la nostra agenda política i social, d'una profund contingut
feminista.
La igualtat entre homes i dones és encara una qüestió pendent. La realitat és que mentre el
model de societat segueix sent patriarcal les dones seguirem sent ciutadanes de segona. I
el 8 de març, Dia de les dones, és una data significativa perquè els governs, els partits
polítics i les administracions agafin el compromís necessari per tal de dur a terme els canvis
estructurals, culturals i quotidians necessaris per superar el model patriarcal en el que
vivim.
Per superar aquest model injust calen canvis profunds, cal incidir en les bases de l’ordre
social establert. El sistema econòmic neoliberal és dominat i dirigit pel patriarcat, que
privilegia i atorga poder a l’home patriarcal i exclou a la resta de persones creant tot
l’entramat per perpetuar-se en els seus privilegis i imposant un ordre social basat en l’espoli
de drets i llibertats.
És per això que cal construir un nou paradigma. Ens trobem davant la necessitat i el repte
de redefinir i reconstruir les relacions de gènere. La sostenibilitat de la vida i la justícia
social han de ser els eixos vertebradors d’aquest paradigma, construït sobre les bases i el
convenciment que “Allò personal és polític”. La realitat actual constata la necessitat
inajornable i urgent de fundar unes noves bases d’organització social i de relacions de
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gènere, creades des del reconeixement a les lluites històriques del feminisme i des dels
principis i valors que l’identifiquen.
Les dones, però, també necessitem respostes avui. Les dones ja partíem d’una situació de
desigualtats i la crisi econòmica les ha agreujat a quotes intolerables. Avui la igualtat
s’ensorra en indicadors catastròfics, el benestar es desmantella i, en conseqüència la
democràcia es deteriora. Sense justícia social i equitat de gènere no hi ha democràcia.
L’equitat n’és indestriable.
És per això que calen mesures urgents per desenvolupar un pla de xoc per l’igualtat de
gènere, per actuar contra els efectes del desmantellament del benestar i la igualtat sobre la
vida de les dones.
Davant la reforma del Dret a l'Avortament del PP defensem una llei sobre interrupció
voluntària de l'embaràs en la qual es contempli, com a mínim, la prevenció contra els
embarassos no desitjats amb una educació sexual que recorri tots els estadis educatius;
una llei que permeti a les dones interrompre el seu embaràs en la sanitat pública al moment
i per les raons que desitgi, sense restriccions, sense terminis i sense tuteles; una llei que
elimini l'avortament voluntari del codi penal tant per a les dones com per les i els
professionals sanitaris que ho practiquen.
Tenim motius per seguir reivindicant, el 8 de març i cada dia, el nostre dret a ser ciutadanes
de primera, a viure lliures de desigualtats, discriminacions i violències.
Per aquests motius el grup municipal d’ICVC-EUiA proposa al Ple els següents,
ACORDS:
Primer.- Instem a tots els poders públics al reconeixement de l’equitat de gènere com a
valor essencial en el sistema democràtic i garantir i continuar avançant en els drets de les
dones i la superació de les desigualtats.
Segon.- Reclamem l’aplicació de mesures urgents per tal de donar resposta immediata a
les desigualtats i situacions extremes que viuen moltes dones. Cal combatre la feminització
de la pobresa amb pensions i rendes justes i dignes, derogar l’actual reforma laboral del
PP, rebutjar la reforma del dret a l’avortament, equiparar els drets de les dones per tal que
deixin de ser ciutadanes de segona, cal una reorganització dels temps i dels treballs
productius i reproductius i la corresponsabilitat entre gèneres i administració.
Tercer.- Exigim posar fi a les polítiques d’austeritat que disminueixen i minen bens i serveis
públics, amb un alt cost per la ciutadania amb un clar i alarmant biaix de gènere.
Quatre.- Instem al canvi cultural necessari per tal de superar els rols de gènere. Les
relacions entre sexes han d’eradicar i superar el sistema de creences i estereotips que
perpetuen el sexisme, la violència masclista i les desigualtats. La coeducació i els principis
de la igualtat han de ser instrument de canvi real a través d’un Pla de gènere al sistema
educatiu i a les polítiques municipals i comunitàries.
SENYORA ASUNCIÓN GARCIA: Només un minutet molt breu perquè respectaré l’acord a
què hem arribat, lamento que sigui amb la moció que fem pel dia de la dona treballadora, i
sobretot perquè seria la meva darrera intervenció en aquest Ple sobre una moció d’aquest
tipus, i com sempre, crec que es presta poca atenció. Per això, aquesta me l’havia preparat
bé en el sentit que crec que tots i totes som responsables que encara continuem lluitant per
qüestions que arrosseguem des de fa molts anys. I per tant, el món no serà més just
mentre la meitat del món continuï tenint desigualtat. I només faré una puntualització, senyor
Jurado, no ens agrada que ens renyi, som adultes, i un tema tan sensible com el que s’ha
tractat abans, no ens pot dir ni referir-se a nosaltres com s’ha referit. Li diré que hem estat
veient el servei que vostè diu, ens agradaria que el proper govern tingués més cura en totes
les polítiques d’igualtat, perquè han de ser a tot l’Ajuntament, però sobretot amb una xacra
com aquesta que tenim, el servei que hi ha és mínim. I hem demanat unes dades, unes
dades que creiem que les bones tècniques que hi ha insuficients en quantitat, ens faran
arribar per transparència, per conèixer el cassos que tractem. Almenys als grups polítics
ens agradaria conèixer les dades de dones que pateixen o que passen per aquest servei de
la nostra ciutat. No farem divulgació, però una dada, els Mossos d’Esquadra deien que per
ells passaven quatre-centes dones de Badalona que patien maltractaments de gènere.
Votació.
La moció precedent va ser aprovada per majoria absoluta.
Vots a favor: 16, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
Vots en contra: 10, del grup municipal del Partit Popular.
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AP-2015/3145 Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA, de mesures per
reduir la contaminació atmosfèrica a Badalona.
Atès que a les zones urbanes, des de la desindustrialització de les ciutats, i amb la
progressió de sistemes de calefacció central, però sobretot amb l’increment del parc de
vehicles, el trànsit rodat aporta una gran part de l’exposició humana a contaminants
atmosfèrics. Aquests contaminants afecten el medi i la salut de les persones durant l’any i
s’accentuen, especialment, quan es produeixen episodis de contaminació aguts que
afecten Badalona.
Atès que, cal preservar el dret a la salut, fent polítiques per a reduir les patologies i les
morts evitables de les persones afectades per la contaminació.
Atès que la mobilitat és un dret bàsic de la ciutadania i, en conseqüència, ha de ser
accessible per a tothom.
Atès que per fer possible els drets a la salut i a la mobilitat, Badalona ha de fer polítiques
per a una mobilitat equitativa, sostenible i segura, apostar per la mobilitat sostenible, i tenir
present que la mobilitat en transport privat genera més externalitats negatives, com els
danys que causa, a curt i llarg termini, en el medi ambient i la salut de les persones; o el
desequilibri en el repartiment democràtic de l’espai públic.
Atès que segons l’informe de Dades Ambientals 2013 de l’Ajuntament de Badalona, el 54%
de les emissions de Nox i PM10 es produeix a les autopistes B20 (Ronda de Dalt) i C-31,
dos grans eixos que transcorren pel mig de la ciutat.
Atès que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) evidencia la relació directa entre una
mala qualitat de l’aire i un elevat nombre de malalties respiratòries, cardiovasculars,
neurològiques, immunològiques i el càncer. L'any 2013, el 99,7% de la població catalana va
estar exposada a uns nivells de contaminació que superen les recomanacions de l’OMS.
Atès que els estudis com el realitzat pels investigadors del Centre de Recerca en
Epidemiologia Ambiental (CREAL), estimen que a l’Àrea Metropolitana de Barcelona es
podrien evitar 3.500 morts anuals de reduir l’exposició mitjana de PM10 als valors anuals
mitjans recomanats per l’OMS (20 µg/m3).
Per aquests motius el grup municipal d’ICVC-EUiA proposa al Ple els següents,
ACORDS:
1. Definir clarament, amb la Generalitat de Catalunya, i de forma coordinada amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, els límits territorials de la Zona de Baixa Emissió (ZBE).
2. Instar al govern de l’Estat a establir l’etiquetatge dels vehicles per tal de poder fer una
gestió local d’aquests, limitant l’accés a la ZBE als més contaminants.
3. Acordar amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’establiment d’aparcaments dissuasoris
associats al transport públic interurbà als límits de la ZBE.
4. Establir panells informatius a tota la ciutat per mostrar l’estat de la contaminació i oferir
aquesta mateixa informació en línia a la web i en les apps municipals.
5. Instar al govern de l’Estat a bonificar la matriculació dels vehicles elèctrics, o híbrids com
a primer pal·liatiu.
6. Reiterar el compromís del Ple de l’Ajuntament de Badalona d’exigir transformació de la
C-31 al seu pas per Badalona com a Via Estructurant Suburbana, la qual cosa reduiria
dràsticament els nivells de contaminació atmosfèrica, i milloraria substancialment la
mobilitat interna de la població.
7. Instar al Govern de la Generalitat a desenvolupar de manera obligatòria en les empreses
públiques de més de cent treballadors i en les privades de més de dos-cents treballadors, i
també en els polígons industrials, l’elaboració de plans de desplaçament i de mobilitat
d’empresa, amb la participació dels agents socials i l’Ajuntament de Badalona. En aquesta
línia, acordar amb els sindicats incentius a treballadors i treballadores amb la finalitat que
promoure la mobilitat sostenible en els seus desplaçaments laborals i els interns dins dels
propis polígons.
Votació.
La moció precedent va ser aprovada per majoria absoluta.
Vots a favor: 16, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
Abstencions: 10, del grup municipal del Partit Popular.
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SENYOR RIERA: Hauríem acabat la
preguntes creuen convenient que fem
portaveus? Creuen que ho devem que
s’ha exposat en aquesta Sala doncs
preguntes.

part de les mocions, abans de passar a precs i
un minut de silenci per les dones maltractades els
no ho hem fet, no? Jo ho pregunto perquè com que
jo ho pregunto si no és així passaríem a precs i

22 Precs i preguntes.
SENYOR RIERA: Algun prec, alguna pregunta. Endavant senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: Sí; és un prec a la regidora de Cultura, per saber en el marc de quin
programa, de quina política pública específica s’emmarca el fet de pagar dos mil euros de
Badalona Cultura a la “ganaderia de reses de lidia Adell Piquer , SL” per haver fet un
espectacle de “suelta de vaquillas” al barri de LLefià. Si correspon a alguna prioritat
d’aquest govern municipal o alguna política cultural específica que s’estigui desenvolupant
en aquest Ajuntament i que no n’haguem estat coneixedors perquè curiosament d’aquest
patrocini al revés, vostès sempre ens parlen dels patrocinis que fan les empreses privades
als seus “eventos”. En aquest cas, és l’Ajuntament de Badalona qui ha patrocinat la festa
de les “vaquilles” de LLefià l’últim any. Volíem saber en el marc de quina política pública
s’emmarca.
SENYORA SALGADO: Bé, doncs senyor Mañas li contestarem per escrit, igualment li
avanço, que és un acte cultural, no?.
SENYOR RIERA: No fem d’allò, li contestaran per escrit, jo crec que com cada any per
això, de tota manera, li contestarem per escrit. Alguna paraula més, algun prec, endavant
senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: Li estava respectant al senyor Fernández el seu moment d’asseure’s a
la cadira. Senyor Fernández ens agradaria saber des del nostre grup municipal quin ha
estat el motiu pel qual el concurs del casal de joves de la Salut Alta, l’equipament ubicat al
carrer Richard Straus va quedar desert, quin ha estat el procediment i els motius del
procediment negociat que s’ha obert, amb quina entitat s’ha treballat aquest procediment
negociat i amb quina entitat es pensa adjudicar aquest casal de joves de la Salut Alta.
SENYOR FERNÁNDEZ: El lot ja esta adjudicat.
SENYOR MAÑAS: El lot ja està adjudicat, no s’ha adjudicat a l’entitat que ho porta
actualment, i ens agradaria saber per quin motiu no s’ha negociat aquest contracte amb
l’entitat que ho porta actualment.
SENYOR FERNÁNDEZ: En tot cas vostè té a disposició l’expedient i pot venir a veure’l
quan vulgui.
SENYOR MAÑAS: A Joventut?.
SENYOR FERNÁNDEZ: Sí.
SENYOR MAÑAS: Què es pensa fer amb l’entitat que actualment ubica aquest espai?
SENYOR FERNÁNDEZ: Li podran cedir l’espai, evidentment. L’espai és un edifici de tres
plantes, per tant, nosaltres entenem que en un espai tan gran es pot conviure.
SENYOR RIERA: Alguna pregunta més senyor Mañas.
SENYOR MAÑAS: La tercera, avui s’ha parlat molt de violència de gènere i ens agradaria
saber i si em contesten que em contestaran per escrit, vostès saben que tenim bona
memòria i reivindicarem la resposta, si hi ha algun coordinador, algun càrrec de confiança o
algun càrrec de lliure designació d’aquest govern municipal que hagi estat denunciat per
una víctima de la violència de gènere, pel tractament que aquest càrrec de confiança o
coordinador o càrrec de lliure designació li va oferir. És una pregunta que respon a algunes
informacions que tenim, senyor Jurado no estem fem cap afirmació, era per saber-ho, si hi
ha alguna denúncia, alguna queixa contra algun càrrec municipal del govern, per com va
atendre una persona víctima de la violència de gènere.
SENYOR JURADO: Quan vostè parla de denúncies es refereix a alguna denúncia judicial.
SENYOR MAÑAS: He dit denúncia o queixa formal davant de l’administració, davant del
seu govern.
SENYOR JURADO: Jo no en tinc.
SENYOR MAÑAS: No hi ha cap queixa per escrit.
SENYOR JURADO: Jo no tinc cap confirmació.
SENYOR MAÑAS: No hi ha cap instància entrada en el registre municipal de cap queixa.
SENYOR JURADO: Que jo hagi vist no.
SENYOR MAÑAS: Que vostè hagi vist, o no n’hi ha.
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SENYOR JURADO: Escolti, vostè em pregunta a mi.
SENYOR RIERA: A veure, a veure, que és un tema molt seriós.
SENYOR MAÑAS: Per això, és que és un tema molt seriós.
SENYOR RIERA: Nosaltres, jo, no tinc constància que això sigui així, per tant, no sé si hi
ha o no hi ha, jo no en tinc constància, els meus companys de govern o en tenen
constància. De tota manera, com que és un tema greu, nosaltres esbrinarem si hi ha
constància d’això i si és que no és així, també li comunicarem i ho farem públic, tal com
s’està fent aquí, perquè s’està fent un Ple que és de participació oberta al públic i ho
informarem en el proper Ple, perquè no pot quedar el dubte.
SENYOR MAÑAS: No, jo he dit senyor Riera, que estava referint-me a informacions que
teníem que volíem confirmar, que no estàvem manifestant res.
SENYOR RIERA: Nosaltres no ens limitem a dir que no ho sabem, si no que diem, no ens
consta, però esbrinarem si això és així, més no li puc dir. Bé, doncs no hi ha cap més prec,
cap més pregunta. Bona nit a tothom.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les vint hores i quaranta-cinc minuts, de la
qual com secretari general acc., dono fe.
Vist i Plau
L’alcalde,

Xavier Garcia Albiol

El secretari general acc.,
(Resolució 18-08-14)

Albert Müller i Valentí
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