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ORDRE DEL DIA
1.Pronunciament sobre la urgència de la convocatòria.
2. AP-2012/2334 PROPOSTA. Aprovació provisional de la modificació de l'annex 11 de preus
públics corresponent a les diverses prestacions del Servei municipal d'escoles bressol.
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3 AP-2012/2333 PROPOSTA. Proposta relativa a la modificació de l'art. 106 del text regulador
de la vigent Llei de les hisendes locals i la suspensió cautelar l'any 2012 de les liquidacions de
les plusvàlues als afectats per processos de desnonament d'habitatge.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.Pronunciament sobre la urgència de la convocatòria.
El pronunciament sobre la urgència de la convocatòria s’aprova per majoria absoluta.
Vots a favor: 14, dels grups municipals del Partit Popular i Convergència i Unió.
Vots en contra: 11, dels grups municipals del Socialista i Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa.
2. AP-2012/2334 PROPOSTA. Aprovació provisional de la modificació de l'annex 11 de
preus públics corresponent a les diverses prestacions del Servei municipal d'escoles
bressol.
Identificació de l’expedient:
Tipus de resolució :
Aprovació provisional de la modificació de l’annex XI, preus
públics corresponents a les diverses prestacions del servei
municipal d’escoles bressol
Òrgan que resol:
L’Ajuntament Ple
Caràcter de la resolució:
No exhaureix la via administrativa
Núm. expedient:
350/ORD-4/12
Fets
1. A requeriment del regidor responsable de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, aquest Servei
va iniciar en data 8 de juny de 2012 els tràmits d’aprovació de la modificació de la redacció
actual de l’annex de tarifes de la vigent ordenança general de preus públics de Badalona, per
tal de proposar a l’òrgan municipal compent.
2. En relació amb l’esmentat encàrrec, l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut ha remès a aquest
Servei la proposta de modificació que es detalla tot seguit de forma succinta:
Núm. ÀREA
OGPP
EXTRACTE PROPOSTA
1.

Àrea
d’Educació, XI pp corresponents a
Esports i Joventut
les diverses prestacions
del servei municipal
d’escoles bressol

Es proposa mantenir els preus actuals
del servei de menjador i acollida.
Es proposa incrementar el pp del
servei d’escolarització en un 44,71%
atesa la reducció estimada de la
subvenció atorgada per la Generalitat

3. Consta en l’expedient l’informe tècnic-econòmic emès per l’Àrea d’Educació, Esports i
Joventut, respecte a la proposta formulada.
4. Amb data 14.06.2012, la Intervenció municipal ha emès informe en relació amb aquest
expediente, que diu literalment:
(…)
“ Vist l’expedient de referència,
INFORMO
Respecte a la legalitat em remeto als fonaments de dret que figuren en l’expedient amb les
excepcions que a continuació poso de manifest.
Respecte a la cobertura del preu públic del cost del servei prestat
En el punt cinquè dels fonaments de dret, es fa menció de l’article 44.2 del TRLRHL en el
sentit que quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho
aconsellin es podran fixar preus públics per sota del límit previst en l’article 44.1.
Referent a aquest punt, aquesta Intervenció, no té constància que s’hagi declarat per l’òrgan
competent el interès públic del servei.
Respecte a la determinació del preu públic
Es parteix dels següents supòsits per tal d’establir el preu d’escolarització:
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Que el cost del servei del proper curs 2012-2013 és de 1.607.396,27 euros, amb el
següent detall:
o 1.481.842,54 € en concepte de gestió indirecta del servei (segons el detall de
l’import d’adjudicació de la concessió administrativa per al curs 2011-2012.
o 125.553,73 € en concepte de despesa directa municipal; en més detall, i amb
imports ajustats al darrer exercici pressupostari: 4.890,74 € en difusió i
papereria; 49.862,59 € per subministrament d’aigua, llum, gas i manteniment
d’edificis; 70.800,40 € en personal municipal destinat a l’administració i
seguiment del servei.
o Fent abstracció de l’amortització de les instal·lacions.
• Que l’aportació municipal per finançar el dèficit d’explotació no tindrà cap increment, i
per tant l’aportació municipal serà de 386.466,27 euros:
+ Cost anual del servei
1.607.396,27 €
- Subv Generalitat (1.600 € x 415 places)
664.000,00 €
- Quota preu públic (122€ x 11 mesos x 415 places)
556.930,00 €
= Dèficit explotació (aportació municipal)
386.466,27 €
• La subvenció de la Generalitat de Catalunya per plaça s’estima en 1.000 €/plaça.
Tots aquest supòsits els porta a determinar que el preu públic del servei d’escolarització per el
proper curs ha de ser de 176,55 €, segons els càlculs següents:
+ Cost anual del servei
1.607.396,27 €
- Subv Generalitat (1.000 € x 415 places)
415.000,00 €
- Aportació municipal
386.466,27 €
= Import anyal de la quota preu públic
805.930,00 €
Aquest import dividit per les 415 places i pels 11 mesos donà un import mensual i per plaça de
176,55 €.
Dels supòsits i càlculs realitzats, aquesta Intervenció posa de manifest:
• L’amortització forma part del cost i per tant s’ha de tenir en compte a l’hora de
determinar el cost del servei.
• Que el contracte de gestió i funcionament mitjançant concessió administrativa de les
escoles bressols municipals de Badalona és va signar 1 d’agost de 2011, amb efectes
a partir del dia 2 d’agost de 2011.
Per altra banda la clàusula 24 dels plecs administratius particulars d’aquest contracte,
regula que el pressupost d’explotació podrà ser objecte d’actualització anual a partir de
l’inici del segon any de vigència del contracte.
I per tant, encara que l’expedient figura un escrit de l’adjudicatari del contracte on
manifesta la renuncia de la revisió de preus de algunes tarifes, però no de totes fa que
en el cost anual del servei es tingui que tenir en compte l’efecte d’aquesta actualització
de preus.
• Que segons del que es desprèn de la nota de premsa emesa pel departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (s’adjunta còpia) la seva proposta pel
proper curs és que el Departament pagarà 875 € per alumne. Si bé, aquest import no
correspon tampoc amb el 25% de l’import 3.420.- €, que són el percentatge que
assumeix la Generalitat i el cost de la plaça respectivament. En aquest segon cas la
Generalitat pagaria 855 euros per l’alumne.
Només tenim en compte l’últim punt això suposaria amb el preu públic proposat l’aportació
municipal hauria de ser la següent:
Subv. Generalitat 875 €/plaça
M
e
Núm.
Import
Imports
s
places
unitari
o
s
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Cost Servei
Subv.Generalitat

415

875,00

1.607.394,60
363.125,00

415

855,00

1.607.394,60
354.825,00

1
Preu públic
415
176,55 1
805.950,75
415
176,55
11
805.950,75
Aportació Ajuntament
438.318,85
446.618,85
Increment Dèficit respecte l'actual (386,443,85
€)
51.875,00
60.175,00
A més a més, i tal i com marca el fonament de dret cinquè, en aquests casos d’increments del
dèficit del servei s’hauran de consignar-se en el pressupostos de l’ajuntament les dotacions
oportunes per la cobertura dels mateixos.
En l’expedient, no figura ni la proposta de modificació de pressupost per fer front a la part de
l’increment del dèficit del 2012 o un informe econòmic justificant que amb el saldo de la partida
hi ha suficient per fer front a la part d’increment de l’aportació municipal corresponent a l’any
2012.
També només tenim en compte l’efecte de l’últim punt (l’aportació Generalitat) el preu públic,
mantenint invariable és l’aportació municipal, hauria de ser:
Subv. Generalitat 875 €/plaça
Subv. Generalitat 25% de 3,420 €/plaça
Núm. Import
Núm. Import
Mesos
Imports
Mesos
Imports
places unitari
places unitari
Cost Servei
1.607.394,60
1.607.394,60
Subv.Generalitat
415
875,00
363.125,00
415 855,00
354.825,00
Aportació
Municipal
386.443,85
386.443,85
Import anyal -aplicació del preu públic
857.825,75
866.125,75
Preu públic resultant
187,91
189,73
Respecte al pla d’ajust aprovat amb motiu del RDL 4/2012
En el pla d’ajust s’establia el detall de la finançament dels serveis públics prestats per
l’Ajuntament i la seva evolució durant la vigència del pla.
Dintre dels Serveis d’educació hi troben els servei de les llars d’infants i el servei d’educació
especial, tal i com es detallen a continuació:
Servicio público 8: Educativos
2012
2013
Coste de prestación del
servicio
3.046
3.061
Ingressos
liquidados
o
previstos
1.380
1.394
Desviación
1.666
1.667
Unitats: milers d’euros

Llars
Infants
Coste de
servicio
Ingressos
previstos
Desviación

prestación

del

liquidados

o

Any 2012
Educació
Especial

Total

1.240

1.805

3.045

852
388

527
1.278

1.379
1.666

Unitats: milers d’euros

Any 2013
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Llars
Infants
Coste de
servicio
Ingressos
previstos
Desviación

prestación

del

liquidados

o

Educació
Especial

Total

1.246

1.814

3.060

861
386

532
1.282

1.393
1.667

Unitats: milers d’euros

Per la qual cosa amb el preu públic proposat en el present informe no compliria amb el pla
d’ajust aprovat”
(…)
Fonaments de dret
1.Les modificacions proposades són expressió de la manifestació de la potestat reglamentària
de les corporacions locals en matèria d’establiment o modificació de preus públics, de
conformitat amb allò previst, entre d’altres, per l’article 127 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març (TRLRHL) i s’ajusta a la regulació
que per aquesta matèria determinen els articles 41 i següents de la pròpia norma.
2. Quant a la proposta d’aprovació dels preus públics de referència, s’ajusta a les previsions de
l’article 41 i següents de la Llei d’hisendes locals esmentada, i hi consta, quan correspon, el
pertinent informe tècnic-econòmic, conforme al que preveuen els articles 44 i 47 del TRLRHL
esmentat.
3. El TRLRHL defineix en l’article 41 que els ens locals podran establir preus públics per la
prestació de serveis o la realització d’activitats competència de l’ens local que no siguin de
recepció obligatòria d’acord amb el que prescriu l’article 20 del mateix text legal.
4. En relació amb les propostes formulades que figuren en el punt 2on dels antecedents, a
tenor de la legislació de caràcter general indicada i de la que detalladament s’indica en cada
cas, poden formular-se, en conseqüència, les següents consideracions i propostes d’actuació
individualitzades:
Núm.

Interessat

OGPP

a.

Àrea
d’Educació, Annex XI
Esports i Joventut

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

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

5. D’acord amb el que estableix l’article 44.2 del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així
ho aconsellin, l’entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l’article 44.1. En
aquests casos haurien de consignar-se en els pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes
per a la cobertura de la diferència resultant si l’hagués.
6. El procediment d’aprovació de la modificació proposada de la vigent Ordenança general
reguladora dels preus públics, serà l’establert a l’article 49 i 70.2 de la LRBRL esmentada.
7. L’òrgan competent per adoptar acords de modificació de l’Ordenança general reguladora de
preus públics, és l’Ajuntament Ple, en virtut de les atribucions que té assignades per l’article
22.2 lletra d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
8. Per a l’adopció d’aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del nombre
legal de membres de la Corporació presents en el moment de la votació, d’acord amb l’article
47.1. de la LRBRL i 26.4 de la LRJPAC.
9. De conformitat amb el que preveu l’ article 83 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) en relació amb l’ article 47.2 de la LRBRL, de sotmetre’s la proposta
de resolució directament al Ple sense el dictamen previ de la comissió informativa, atesa la
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urgència de l’actuació, aquesta haurà de ser apreciada per la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació.
10. Per a l’adopció d’aquest acord, serà necessari l’informe previ de l’interventor d’acord amb el
que disposa l’article 214 i ss del reiterat TRLRHL aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, i
conforme les previsions de l’article 123.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, caldrà
sotmetre aquesta proposta a estudi, informe i consulta de la Comissió Informativa de l’Àmbit de
Govern, Economia i Hisenda.
11. A tenor de les previsions de l’article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROASEL) les
ordenances s’han de publicar en el Bulletí Oficial de la Provincia, en el bulletí informatiu local,
quan n’hi hagi, inserir-se, en tot cas en el tauler d’anuncis de la corporació i anunciar en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya,la referència del Bulletí Oficial de la Provincia en que
s’hagi publicat íntegrament el text de la modificació definitivament aprovada.
12. De conformitat amb el que es preveu en l’article 10.2 de la Llei del Parlament de Catalunya
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i el que disposa el reglament per a l’ús de la
llengua catalana a l’Ajuntament de Badalona, malgrat que el català, com a llengua pròpia de
Catalunya, és la llengua de totes les institucions de Catalunya, i en especial, i entre d’altres, de
l’administració local, l’administració ha de lliurar a les persones interessades que ho sol·licitin
un testimoni traduït al castellà de tot allò que els afecti.
13. Un cop adoptat l’acord provisional, aquest haurà d’ésser sotmès a informació pública i
audiència als interessats per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant exposició pública del
mateix en el Tauler d’Anuncis de la Corporació, així com publicació del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió en el mateix àmbit territorial,
per tal que es puguin formular reclamacions i suggeriments que de produir-se hauran de ser
resoltes pel Ple de la corporació, i que, de no produir-se, farà que s’hagi de considerar l’acord
aprovat definitivament, conforme el que preveuen els preceptes indicats.
14. D’acord amb el que preveuen els article 172 i 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els responsables dels departament o serveis encarregats de la seva tramitació han
d’informar els expedients que els hi correspongui tramitar i redactar la pertinent proposta de
resolució.
En conseqüència, considerant que no hi ha obstacle d’ordre legal ni reglamentari proposo al
regidor d’Hisenda i Recursos Interns per tal que, amb l’informe previ de l’interventor general
municipal, que elevi al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Declarar l’interès públic de les diverses prestacions del servei municipal d’escoles
bressol (annex XI de l’ordenança general reguladora de preus públics)
SEGON. APROVAR provisionalment la modificació del text i tarifes de preus públics fixats per
les diverses prestacions del servei municipal d’escoles bressol (annex XI), en el sentit següent.
(...)
On diu:
XI. Preu públic corresponent a les diverses prestacions del servei municipal d’escoles bressol.
Quota mensual d’escolarització

122,00 EUR

Acollida o perllongació de l’horari dels alumnes de 8 a 9h o de 17 a 18 h.
Quota mensual
Acollida o perllongació de l’horari dels alumnes de 8 a 9h o de 17 a 18 h.
Quota esporàdica
Servei de menjador de 12 a 15 hores, amb dinar i berenar
Quota mensual
Servei de menjador de 12 a 15 hores, amb dinar i berenar
Quota esporàdica
Ha de dir:
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XI. Preu públic corresponent a les diverses prestacions del servei municipal d’escoles bressol.
Preu públic mensual del servei d’escolarització: distribució alícuota en onze
176,55 EUR
mensualitats de la part del cost del servei que suporten els usuaris.
Acollida o perllongació de l’horari dels alumnes de 8 a 9h o de 17 a 18 h.
42,60 EUR
Quota mensual corresponent a un ús continuat
Acollida o perllongació de l’horari dels alumnes de 8 a 9h o de 17 a 18 h.
7,40 EUR
Quota diària corresponent a un ús esporàdic
Servei de menjador de 12 a 15 hores, amb dinar i berenar
126,70 EUR
Quota mensual corresponent a un ús continuat
Servei de menjador de 12 a 15 hores, amb dinar i berenar
7,90 EUR
Quota diària corresponent a un esporàdic
(...)
L’Ajuntament haurà d’assumir, consignant les dotacions necessàries, les diferències que
resultin entre els costos dels serveis i l’import dels preus públics proposats, d’acord amb els
informes tècnics dels departaments gestors de cada servei.
TERCER Aquestes modificacions entraran en vigor un cop s’hagin publicat íntegrament en el
Butlletí Oficial de la Província, i continuaran en vigor mentre no s’acordi modificar-les o derogarles.
QUART. SOTMETRE el seu contingut a informació pública i audiència dels interessats per un
termini de 30 dies hàbils, mitjançant la seva exposició pública en el Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament, i publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en un diari dels de major difusió en el mateix àmbit territorial, per tal que puguin
presentar-se reclamacions i suggeriments, que de produir-se hauran de ser resoltes pel Ple de
la Corporació. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà
definitiu, sense necessitat d’un nou acord plenari.
CINQUÈ. ORDENAR la traducció al castellà del text íntegre de les ordenances fiscals
municipals, per la seva difusió entre les persones interessades que ho requereixin.
SISÈ.- Quan a l’objecció de la Intervenció municipal respecte a la determinació del preu públic,
l’Ajuntament Ple, adoptarà les mesures que en dret corresponguin per tal d’esmenar els
desajustos que deriven de la implantació d’aquest acord.
SETÈ.- Donar compte d’ aquesta resolució a la propera sessió que dugui a terme la Comissió
Informativa, de conformitat amb el que preveu l’ article 126.2 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.
SENYOR ALCALDE: Hi ha alguna paraula del tema?
SEYOR SAGUÉS: No ens ho explicaran? No hi ha cap regidor ponent d’aquest tema?
SENYOR ALCALDE: SÍ. El regidor d’ensenyament.
SENYOR FERNÁNDEZ: Gràcies alcalde. En primer lloc demanar disculpes per la premura amb
la que s’ha convocat aquest Ple, però sí que té una justificació, i és que com saben fins fa dos
dies i escaig la Generalitat de Catalunya no s’ha definit, no ha definit una decisió oficial sobre la
subvenció, sobre l’aportació que farà als ajuntaments en concepte de plaça escolar d’escola
bressol. Per tant, aquesta decisió va estar comunicada a la Taula mixta de planificació entre les
federacions municipalistes i la Generalitat fa dos dies, i va aclarir que aquesta aportació seria
de 875 euros per plaça. I aquest Ajuntament s’ha vist, davant d’aquesta minoració de
l’aportació, que des de 2011 patim una reducció d’aquesta aportació d’un valor d’un 52 %, ha
passat de 1.800 de l’any 2010-2011 a 875 que serà realment l’aportació que faci la Generalitat
en aquest any, i per tant, aquest Ajuntament es veu amb l’obligació de pujar les taxes d’escola
bressol. Sí que he d’aclarir que aquesta decisió ha estat explicada a les famílies, l’alcalde ha
explicat personalment a totes les famílies aquesta decisió. Res més.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies, paraules? Senyor Sagués, suposo, oi que sí.
SENYOR SAGUÉS: No s’ha de renunciar mai a aquest dret.
SENYOR ALCALDE: Només faltaria, seria l’última cosa que faria com alcalde, senyor Sagués,
fer-li renunciar al seu dret de poder-se explicar.
Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Sessió nº 8/15/06/12 pag. 7

Secretaria General

SENYOR SAGUÉS: Nos queda la palabra, que deia Rafael Alberti. Bé, sobre aquest tema de
l’increment de taxes d’escola bressol, hauríem de tocar-ho des de diversos aspectes. Per una
banda, la retallada brutal que ve del govern de la Generalitat de Catalunya, a on dir que la
rebaixa és importantíssima, que demostra, i ja ho hem debatut aquí també en aquest Ple i per
tant, tampoc m’estendré massa, però sí que crec que val la pena recordar-ho, que consti d’on
ve la dificultat fonamental d’aquesta retallada que ha fet el govern de Convergència i Unió, que
és una retallada que demostra el poc convenciment que es té sobre aquest servei públic, com
és l’educació pública en general, i en aquest cas del tram 0-3, és un tema important. Segona
cosa, que afecta també al govern de la Generalitat, és el temps que ha trigat a concretar
exactament quina era aquesta retallada, això és un altre element important que ha tingut els
ajuntaments amb el dubte de què fer pràcticament fins ahir o abans d’ahir el dubte de quina
manera afrontar el que vindria, sense saber exactament quina era la disminució de l’aportació,
cosa que ha complicat encara més. Qualsevol ajuntament, amb les diferència que hi pugui
haver en cada un, de la voluntat que pugui tenir cadascun de gestionar-ho d’una o altra
manera. I després dit això, el que entraríem és a valorar de quina manera s’afronta des del
govern de la ciutat, des del govern del Partit Popular de Badalona com afronten aquesta
davallada de l’aportació de la Generalitat de Catalunya. Aquesta davallada la compensen, la
decisió és compensar-ho absolutament amb les aportacions de les famílies. Per part de
L’Ajuntament, primer, ni hi ha hagut una resposta clara i contundent en contra la política de la
Generalitat de retallades en aquest sector. Dues, per part del govern municipal no es pren cap
mesura concreta perquè tot l’efecte negatiu no recaigui sobre les famílies. I la tercera actuació
que denunciem del govern municipal és que amb la proposta que ens fan avui no hi apareix, no
sabem si la tenen o no la tenen, però no apareix cap normativa d’ajuts cap a les persones amb
especials dificultats, aquí no la veiem, no sabem si en tenen una o no la tenen, si apareixerà o
no apareixerà, però de moment no sabem si existeix o no perquè aquí no hi és, i no entenem si
la tenen, no entenem perquè en aquesta proposta de preus no s’acompanya aquesta normativa
d’ajuts. I l’altre aspecte important, que és el que nosaltres venim plantejant des de ja fa uns
quants anys amb tots els temes pressupostaris que afecten a taxes i preus públics, és que
reclamem una aposta clara amb tots aquests elements, sempre que hi hagi taxes i preus
públics, una aposta clara pel que anomenem tarifació social, que és entendre que els preus
s’han d’adaptar als nivells d’ingressos de les persones. No hi ha d’haver només una possibilitat
o de pagar-ho tot o d’una subvenció absoluta, sinó que s’ha d’entendre que hi ha d’haver una
graduació amb aquest aspecte. I això cal treballar-ho, cal un petit esforç, cal pensar-ho. Hi ha
ciutat que estan en aquest procés i Badalona s’hi hauria de posar. I en aquest cas de les taxes
de les escoles bresso és un element importantíssim és un element que s’hauria d’haver afrontat
ja. I després té un altre aspecte, nosaltres estem en contra absolutament que es carregui tot a
les famílies, però a més a més, amb tot el dictamen que hem pogut llegir hi ha tot l’informe
negatiu, molt crític, per part de la Intervenció, i aquest informe negatiu es basa fonamentalment
en què generarà un dèficit perquè a més a més el càlcul que ens presenta avui el govern està
fet amb què l’aportació de la Generalitat fos de 1.000 euros per persona, i en canvi realment, el
resultat final, si no hi ha encara una modificació de darrera hora, és de 875, encara és inferior
al que s’ha calculat. Per tant, sempre parlant amb números rodons, estem parlant que amb
aquesta proposta que tenim avui per aprovar, es genera un dèficit d’uns 52.000 euros, crec,
amb la gestió de comptant ingressos i despeses que representa l’oferta d’escola bressol
pública a la nostra ciutat sense tenir en compte altres elements també que l’interventor cita que
s’haurien de comptar, com és manteniment etc., etc. Però bé, tenim aquest desfasament, i en
base això també és que hi ha un efecte negatiu. Però ens agradaria recordar una cosa, que sí
ho informa negativament l’interventor i críticament, això és perquè tenim sobre la taula un pla
d’ajust aprovat fa uns mesos també amb el nostre vot en contra, un pla d’ajust en el que
nosaltres, quan ja manifestàvem la nostra posició contrària, era perquè dèiem que a la pràctica
representava quedar intervinguts. I en aquests moments ho estem veient ja amb aquest servei i
ens hi poden anar trobant amb molts i molts serveis públics que ha d’ofertar aquest Ajuntament
i que amb bona lògica, d’efecte immediat tindran efectes deficitaris, que després es poden
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corregir amb altres formes d’ingressos o es poden corregir amb modificacions de partides, però
vostès opten senzillament per carregar-ho tot sobre les famílies, fer-ho d’aquesta manera a
partir d’un càlcul que no és el veritable, i aquí tenen aquesta patata calenta, i que l’anirem
repetint, l’anirem tenint, que és aquest pla d’ajust, que de fet és una intervenció, repeteixo, una
intervenció a sobre de les polítiques que vulgui fer aquest ajuntament. Per tot això, nosaltres
votarem en contra, pel tema de fons que és l’increment aquest de 50 o 60 euros de més que oli
caurà a cada família, que això representarà que les famílies més necessitades quedin
excloses, pot representar que hi hagi una davallada de les matriculacions d’aquestes escoles
bresso, i que això pugui servir encara per una ment massa brillant, que pugui pensar que és
que no calen les escoles bressol públiques i que no s’hagin de potenciar, ampliar, anar més i a
cobrir més places que són les que realment necessitar, però places que siguin realment
públiques, el que vol dir assequibles pera a les persones que tinguin més necessitats. Per tot
això, és que hi votarem en contra, i a més a més també pel que ens diu l’informe d’internvenció,
que es basa amb aquest pla d’ajust que van aprovar vostès.
SENYOR FALCÓ: Bon dia a tothom, és obvi que no es pot negar que aquesta és una mala
notícia, perquè sempre que s’han d’aprovar taxes i que s’han d’aprovar per sobre del que
estaven previstes és evident que no és una bona notícia. I que la Generalitat atorgui o doni
menys diners dels que donava fins avui per cobrir el cost d’aquestes places, i es faci en aquest
cas, de 1.600 a 1300, de 1.300 a 875, no és una bona notícia. També és veritat que ja s’ha
anunciat que aquesta és una mesura conjuntural i que cal veure’n les causes i que cal veure el
perquè, perquè és molt fàcil venir aquí a lamentar-se i el més difícil segurament, deu ser venir
aquí a explicar-se, però crec que aquí el que convé que se sàpiga és per què es prenen
questes decisions. Bé, doncs aquestes decisions es prenen per la insostenibilitat d’aquest
mapa d’escoles bressol i de política de 0 a 3 anys que s’ha aplicat en els darrers anys en el
país. I si em permeten, miraré d’explicar-ho amb alguna xifra. La primera és que aquesta
mesura ve marcada per l’eliminació de les partides de l’estat, perquè ja hi ha hagut una primera
intervenció que com sempre s’ha oblidat de Madrid i només ha parlat de la Generalitat, del Pla
educa 3, que van passar dels 21 milions d’euros que hi havia al curs 2009-2010 als zero euros
que ha tingut en el curs 2011-2012, i els zero euros que continuarà tenint aquest curs 20122013. Per tant, hi ha una primera aportació de diners que baixa de forma al cent per cent, de
vint-i-un milions a zero. Però al mateix temps hi ha una segona mesura que impacta sobre el
que són les finances de la Generalitat, que és que en el que són les polítiques de tres a sis
anys l’aportació de l’estat baixa de 56 milions d’euros a 0. És a dir, que la Generalitat ha hagut
de decidir a on posava de propis recursos els diners, si amb la obligatòria o amb la no
obligatòria, i s’ha anat a cobrir els 56 milions d’euros que han deixat de venir de l’estat per a
l’ensenyament obligatori de tres a sis anys, sembla que és del tot raonable que sigui així. Però
amb tot cas, s’ha de comptar amb aquesta conjuntura que jo entenc i que explico, i que també
entenc que l’estat espanyol ha de fer retallades, i el govern dels uns i els govern dels altres,
perquè és la situació en què es troben les finances públiques en aquest moment no. Per tant, hi
ha hagut una rebaixa en l’aportació dels plans d’educació de zero a tres anys per part de
l’estat. També en les aportacions de tres a sis anys per part de l’estat. La Generalitat ha rebut
l’impacte d’això en un moment que no cal que tornem a repetir, i ha hagut de decidir què fa, si
es posa en les de zero a tres que no són obligatòries, o es posen en els de tres a sis que sí que
ho són. I aquests diners s’ha intentat que impactin menys sobre el que és l’ensenyament
obligatori, i evidentment traslladant el cost d’això en les famílies en aquest cas. Però és que
també venim d’un context que jo crec que explica molt bé en quina situació també es troben les
finances públiques de totes les administracions, perquè en els anys 2004 i 2008, i val la pena
saber-ho, com a mínim compartir-ho per qui vulgui fer reflexió, no per qui vulgui fer un pim,
pam, pum polític de tot plegat, es preveia la creació de 30.000 places d’escola bressol
públiques, i se’n van fer 40.500, ja sé que hi pot haver gent que consideri això un èxit,
preveure’n 30.000, pressupostar-ne 30.000 i acabar-ne fent 40.500. A les quals, a més a més,
s’han d’afegir 4.000 més que obriran fins aquest estiu fruit de convenis signats per l’anterior
govern de la Generalitat. Per tant, gairebé superar en 20.000 places d’escola bressol un pla
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que en preveia 30.000, no sé si és un gran èxit, però sí que en el context 2004 – 2008 en què
ja es veia, o ja s’olorava, o ja se sabia que estaven baixant els ingressos, doncs forma part del
forat econòmic que s’ha generat a l’administració pública en aquest moment, i que nosaltres
també tenim la nostra part de responsabilitat, Convergència i Unió va estar governant també a
l’Ajuntament de Badalona i alguna part de responsabilitat hi devem tenir en tot això. Però en el
conjunt del que és Catalunya, d’un pla que tenia 30.000 places previstes de n’han creat 40.500,
finançar-les totes a 1.600 euros cada plaça es veu, es dedueix que és insostenible. Per tant, hi
ha dues raons, una la qüestió dels menys ingressos de Madrid, l’altre, l’accés de places
creades que ha superat les pròpies expectatives d’un pla que estava previst i finançat per
30.000 places, etc. I és en aquest sentit que la Generalitat de Catalunya, sentint-ho molt, ha
hagut de reaccionar i ha hagut d’anar baixant les aportacions, i és una decisió difícil que no
agrada a ningú i que a nosaltres no ens agrada haver d’explicar, però no hi ha marge, és
d’aquelles qüestions que un pot tornar a treure de si hem de recuperar un impost o posar un
impost a la gran banca, sí, sí, però és que en aquest tema les coses són com són, i no hi ha
marge. I al mateix temps s’ha fet o es va preparar per part del govern, o s’ha explicat
recentment, que hi ha un pla per la creació i finançament de places públiques de llars d’infant
que intenta dotar de sostenibiblitat el sistema. Un pla que té com a pal de paller una idea que
per a nosaltres és bàsica, per a la gent de Convergència i Unió, per a la gent d’aquest grup
municipal és bàsica, les famílies hauran d’aportar més diners en el finançament de la plaça
d’escola bressol pública a què accedeixin però ho faran en funció de la renda, que fins ara no
era així. I això és realment significatiu i és important, i en un seguiment cas per cas, no arbitrari
i sense control com fins ara, l’ajut que rebrà dependrà de la seva renda, i així és com es pretén
redistribuir el diner públic, escàs en aquest moment, responent a una determinada realitat
social i a unes necessitats familiars concretes. En definitiva, per a la creació d’escoles bressol
es preveien 150 milions d’euros i se n’hi van invertir 194 en el conjunt el país, invertir sense
tenir els diners per fer-ho. Pel finançament del seu funcionament se’n preveien 432 i se’n van
acabar posant 541 del 2008 al 2012. Per tant, hi ha una desviació de gairebé 200.000 milions
d’euros en aquest pla, i per tant, l’esforç suplementari que s’ha fet és d’aquesta quantitat, i tot
això en un context de crisi brutal, de descens d’ingressos, d’espoli fiscal, de tot el que es vulgui,
i tot això en aquest context. Però malgrat això avui aprovem un augment de taxes sí, que passa
de 122 a 176 euros de quota mensual d’escolarització pel que sembla, però que es troba en els
límits d’altres ciutats metropolitanes. A Cornellà en pagaran 168, a Montcada se’n paguen 180,
a Sant Feliu 160, a Rubí 188, nosaltres, repeteixo, estem a 176 euros al mes. Avui, i en
especial quan es parla de serveis públics de prestació no obligatòria, encara que siguin
importants com aquest, és evident que la situació econòmica els afecta, i els afecta d’una
manera clara. Per tant, nosaltres lamentem que haguem de prendre aquesta decisió i donar-hi
suport a aquesta augment de quota, de 122 a 176 euros, ens posem al costat dels altres
municipis i veiem que estem en la línia de les ciutat que són similars a la nostra, no ens agrada
que s’hagin de prendre aquestes decisions, però hem intentat contextualitzar-les en funció de la
crisi de les finances públiques que pateix Catalunya, que pateix també l’estat espanyol i que
pateixen els ajuntaments.
SENYOR SERRA: Breument, perquè jo crec que entre la posició del senyor Sagués i la posició
del senyor Falcó, jo crec que s’han explicat bàsicament les dues maneres d’argumentar a favor
i en contra d’aquesta pujada. Nosaltres no creiem que s’hagi de carregar linealment tota la
retallada que ha fet la Generalitat als pares, a cada un dels partes, per tant, ratllen un 45, un
quarta cinc, encara que el resultat final sigui un altre no tots els ajuntaments, entre altres coses
perquè molts ja ho havien fet abans i ja havien fet les taxes públiques abans, tothom més o
menys ha repartit. Hi ha una llarga llista que es va publicar en el diari el Punt, de tota la
casuística diversa de tot Catalunya, per tant, un puja el 3, l’altra n’assumeix del 45 %
l’ajuntament n’assumeix 20 %, depèn, cada ajuntament ha fet el que ha pogut. Però clar,
passar a què tota la retallada prevista dels 1000 als 875 recaigui sobre la matrícula, això ho
han fet pocs ajuntament. I nosaltres el que proposem és, si això ha de ser així, perquè com que
evidentment ho aprovaran ha de ser així, com a mínim moduli-ho, facin una modulació en
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funció de la renda, i d’això que se’n diu na tarifació social, no tothom té els mateixos ingressos,
la gent que porta els nens a la guarderia és perquè primer ha tingut la sort que li ha tocat una
plaça de guarderia, perquè els recordo que la demanda supera en qualsevol escola bressol que
s’obre com a mínim el cent per cent del que s’oferta, si ofereixen cent places, cent sis, cent set
places, que és a cada una de les que hem anat obrint, la demanda per aquestes places és de
sis-cents, set-cents, vuit-cents, per tant hi ha una demanda, i la gent que li porta és perquè té
una necessitat i vol portar-lo, i per tant, aquest carregar linealment tota la retallada de la
Generalitat cap a les famílies, entenem que s’ha de modular en funció de la renda, de les
persones i també de les necessitats de cadascuna d’elles. Creiem que això com a mínim,
compensaria el que s’està fent ara, que és una pujada d’un 45 % lineal a cada família, de 122 a
176 menjador a part. Per tant si algú té una necessitat de deixar els nens, que són uns 140 o
així, per tant, si algú té la necessitat de deixar a dinar el nen a la guarderia, li surt gairebé uns
300 euros, que és pràcticament el que costa qualsevol privada. Per tant, estem anant
pràcticament a una molt poca diferència entre una i l’altra. Per altra banda, que vostès han
decidit tirar endavant, doncs tirin-ho endavant, però a mi em sembla que el que haurien de fer, i
encara hi són a temps, és modular-ho i fer com a mínim una modificació de tota aquesta
tarifació, que es pot fer, que altres ajuntament ho han fet i que podent-se fer, crec que seria bo
que es fes.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Serra, jo intervindré en nom del govern, perquè a part em
sembla que també han quedat bastant clars els posicionament. Dir que avui adoptem una
mesura que no ens agrada, no ens agrada a cap, i que no depèn de nosaltres com a
Ajuntament. El preu d’una plaça d’escola bressol municipal té tres parts, Generalitat de
Catalunya que paga una part, Ajuntament, que en paga una altra, i els pares que en paguen
una altra. L’aportació de l’Ajuntament de Badalona les escoles bressol per aquest curs, per al
curs que bé, és el mateix, aportarem la mateixa quantitat de diners a les escoles bressol, la
mateixa, havent reduït el pressupost que l’any passat, que el curs passat, la mateixa. Si que hi
ha una situació, que és que la Generalitat de Catalunya la seva aportació, per les
circumstàncies, l’ha reduït, l’ha reduït. I no és cert quan es diu que el que fem nosaltres és
carregar tota aquesta reducció de l’aportació de la Generalitat de Catalunya als pares, no és
cert, i és una mica contradictori pel que s’ha dit per part d’alguns de vostès aquí, escoltin, si
això no fos així avui no tindríem un informe negatiu de l’interventor dient que entrarem amb
dèficit, és tan senzill com això. Per tant, nosaltres n’assumim una part, n’assumim una part que
és la que criem i la podem assumir arribar fins a aquests moments. Mirin, quan anaven passant
les setmanes i per part de la consellaria no es definia quina era l’aportació que farien, que es
parlava d’entre 1.300 i 1.000 euros, i ahir mateix ho reconeixia el senyor Bustos, alcalde de
Sabadell, el regidor d’Ensenyament, la coordinadora i jo, vam anar a reunir-nos a totes i
cadascuna de les escoles bressol municipals de Badalona amb tots els pares, cinc escoles
bressol, cinc reunions amb cinc escoles amb tots els pares, i els vam explicar quina era la
situació, i home, jo no vaig veure cap pare que li encantés això, els pares estaven emprenyats,
preocupats, però van valorar el fet que se’ls expliqués des d’un punt de vista objectiu amb una
certa indefinició sobre quin seria al final l’aportació que es faria des de la Generalitat de
Catalunya. Nosaltres calculàvem perquè així s’havia dit que l’aportació en els pitjors dels casos
seria de mil euros per plaça, al final no han estat els mil euros, al final han estat 875. Escolti’m
l’Ajuntament de Badalona assumeix una part d’aquesta pujada. Com en el curs que està
acabant, el govern de Badalona i l’Ajuntament de Badalona va assumir la part que li
corresponia de l’aportació de mil sis-cents euros, que és la que es va comprometre la
Generalitat de Catalunya pel curs 2011-2012 i que al final no han estat els mil sis cents euros
sinó que han estat mil tres cents euros. Aquesta diferència de tres-cents euros d’aquest curs
que està a punt d’acabar, nosaltres no l’hem repercutit en els pares, ho hem assumit com a
pròpia, però en aquests moments aquesta retallada o aquest ajust del què és l’aportació de la
Generalitat, que en dos anys gairebé significa el 50%, doncs tota no la podem assumir i hem
assumit aquella part que creiem encara que significa, doncs, una situació deficitària per a
l’Ajuntament, doncs que podem arribar a assumir ja veurem com ho quadrem, ja veurem com
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ho quadrem, però hi ha un esforç per part de l’Ajuntament en dues direccions. La primera, i no
poc important, que amb un pressupost de l’Ajuntament inferior al de l’any passat hem mantingut
l’aportació de l’Ajuntament a les escoles bressol, que no s’ha reduït ni un sol euro, primera
dada que no és important. Segon, que l’aportació de l’Ajuntament de Badalona amb un
pressupost que s’ha reduït, és la mateixa i no s’ha reduït ni en un sol euro, amb el que fa
referència a les beques, i aquests són aspectes i ara agafem assumim una part de la reducció
que es fa des de la Generalitat de Catalunya. Es parla que el model ideal és que els pares
paguin a les escoles bressols municipal un 50%, la Generalitat un 25% i l’Ajuntament un 25%.
En aquests moments i amb l’aprovació que farem, l’Ajuntament de Badalona estarà pagant el
27%, o sigui dos punts per sobre del què es parla de quin és l’escenari ideal. Nosaltres, la
situació econòmica és la que és, ens estem jugant avui a la premsa que ajuntaments com el
d’Igualada, el de Vilassar de Dalt i Manresa, per exemple, ho estic llegint, tancant les llars,
tanca les llars a Igualada, Vilassar de Dalt i Manresa, a Sabadell costa per exemple, ho estic
veient aquí, dos-cents euros, a Terrassa 185 euros, nosaltres anem a 176, a Granollers 167, a
Vilanova i la Geltrú 187, a Vic, 195. Escolti, estem assumint més despeses de la que ho fèiem
l’any passat amb menys pressupost, i per tant, aquest és un aspecte que nosaltres hem de
valorar. No es pot dir que l’Ajuntament no s’ha plantat, o no ha intentat anar a una.
L’Ajuntament i el regidor participa de totes les reunions i de tots els posicionaments que fa la
Federació de Municipis de Catalunya, que ahir per exemple, ahir o abans d’ahir varen tenir una
reunió allà, fins i tot l’Ajuntament. L’Ajuntament, l’alcalde, la setmana passada es va veure amb
la consellera amb el senyor Ferran Falcó en el Parlament de Catalunya i varem estar parlant
d’aquest tema, hi estem apretant. Ara, al final el Govern de Catalunya pren una decisió que a
nosaltres no ens agrada i nosaltres el que fem, és un sobre esforç i diem, escolta, amb els
diners que tenim mantenim la nostra aportació, però a sobre anem a cobrir una part d’aquesta
pujada. Avui ens agradi més o ens agradi menys, que no ens agrada a ningú, és el que estem
portant a terme, a partir d’aquí, a mi em sembla que els posicionaments, no han quedat clar,
senyor Sagués?, digui’m.
SENYOR SAGUES: Els posicionaments sí que estan molt clars, els que hi estem a favor, i els
que hi estem en contra d’aquesta pujada brutal a les famílies, però no sabia si contestaria
algunes de les preguntes que he fet, que una era si existia aquesta normativa d’ajuts per a les
persones amb més dificultats i si existia, com és que no estava incorporada en aquest
dictamen. Una possibilitat és que no existeixi, llavors la reclamo i si existeix, també la reclamo,
em sorprèn que no hi sigui i la reclamo que ens la facin arribar com més aviat millor. Després
m’agafo a les paraules que sobretot que en el Ple anterior, però bé, com té una continuïtat, ja
no sé, però que valen. Vostè ens ha parlat molt de prioritats quan parlàvem de polítiques de
joventut, doncs bé, està clar, hi ha prioritats, els diners i frases, paraules textuals que diu vostè
sovint, els diners són els que són, tenim els que tenim, si no n’hi ha més, no n’hi ha més,
d’acord, ara, on estan les prioritats, en què me’ls gasto aquests diners. Bé, doncs aquí és on hi
ha la gran discrepància, com en les al·legacions que li varem fer en el pressupost, que el
senyor Riera em contestava que demanàvem més diners, i li vaig repetir, no és això, el que
estem dient, és que els gastin diferent i llavors nosaltres el que li estem dient, és que trobem
que és un absurd i una incongruència i una indecència gastar-se tres milions d’euros amb una
cosa que obtindria els mateixos èxits amb cinc-cents mil euros, per posar-li un número ja alt, i
poder destinar per exemple dos-cents mil euros a aquesta partida i fer que les famílies no
patissin aquest increment. Per tant, garantir que qui necessita una plaça pública la pugui tenir ,
o destinar una altra quantitat equivalent també, per no haver de tancar aquests casals de joves
que vostè diu, o garantir les beques menjador, etc. etc... miri si n’hi ha de possibilitats. Per tant,
no ens val l’argument de dir, no hi ha diners, l’argument és, n’hi ha, però els prefereixo gastar
amb una altra cosa, que des del nostre punt de vista, en aquests moments a part de ser
absurda i d’anar en contra qualsevol criteri de la lògica, només busca un lluïment personal. No
garanteix que l’objectiu final, que és aquell de la gratuïtat dels llibres de text es pugui assolir, és
que ni això, no ho garanteix, però ho vol fer d’aquesta manera, i per tant, això impedeix
solucionar molts altres problemes que es podrien fer, i aquest jo crec que és la gran errada que
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està cometent aquest govern en aquests moments, que és no saber prioritzar quines són les
necessitats socials, que ja estan sobre l taula i les que ens vindran, que aniran arribant i que
s’aniran incrementant, i això és molt greu.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, senyor Falcó, no, senyor Serra, no. Miri, dues coses, ja està bé
l’obsessió amb els llibres, és que és a cada Ple, escolti’m, si no és necessari no s’hi obsessioni
si és un tema de lluïment personal, com que no és necessari no s’hi obsessioni, si una cosa no
és necessària, un no s’hi ha de lluir. Per tant, escolti, és que és a cada Ple, cada Ple des que
varem aprovar els pressupostos, els llibres, en contra dels llibres, en contra dels llibres, en
contra dels llibres, escolti’m, una mica més d’originalitat. Miri, senyor Sagués i vostè sap que jo
li tinc un respecte personal a vostè i a tots els seus membres del govern i polític també, més
enllà de la discrepància. L’Ajuntament de Badalona en el tema de les escoles bressol en
aquests moments està fent un gran esforç, hi estem destinant en uns moments on tenim menys
diners de pressupost, hi estem destinant la mateixa quantitat de diners que li destinava el
govern del Partit Socialista i de Convergència i Unió, la mateixa, quan tenim menys diners.
Aquell va ser un pressupost aprovat pel govern Socialista i de Convergència i Unió, en aquests
moments hi ha un pressupost amb menys diners, doncs mantenim aquella quantitat, per tant,
l’esforç n es pot negar, i que ens agradaria arribar a molts més i cobrir-ho tot, evidentment que
sí, però escolti’m, la realitat és la que és. Senyor Serra, vostè ha fet una proposta que a mi em
sembla interessant, ara a nosaltres el dilluns comença la preinscripció, la matriculació, perdó,
dels alumnes, si que va en la línia que vostè ha apuntat i que ja havíem contemplat. Nosaltres
en alguna ocasió, sí que estic disposat de cara al proper curs a estudiar aquesta fórmula
perquè em sembla, que és una fórmula encertada i que escapa la direcció que hem d’anar, ho
crec amb sinceritat i li reconec. Jo crec amb funció de la renda, l’aportació de la família ha de
ser més o menys, això requereix un treball feixuc, un treball que en quatre dies no podem
preparar. Jo em comprometo que de cara a l’any que ve, si vostès volen amb vostès doncs
treballar-lo amb aquesta direcció... no es sorprengui, no es sorprengui que és veritat (se sent
de fons la veu del senyor.... ) ah, val. Els hi recordo vells moments....val, aleshores, escolti’m,
doncs com tenen una proposta bona, doncs escolti, doncs clar que sí perquè està en la línia
que creiem que s’ha d’anar en el futur. I poc més, els posicionaments han quedat prou clars,
informarem a les direccions de les escoles i als pares tal i com el regidor i jo ens varem
prometre a fer a totes les visites que varem fer amb tots el pares i passaríem a la votació
d’aquest punt. Vots a favor... Perdó, hem de votar, em diu el senyor secretari la urgència de la
proposta. A favor Convergència i Unió, abstenció vostès o no? L’hem d’aprovar la d’urgència.
Urgència abstenció, socialistes? No la urgència també. En contra? Si fins i tot el senyor Sagués
ha votat abstenció. No, no, han votat el Ple...
SENYOR SERRA: No i la urgència del Ple també, hem votat en contra de la urgència del Ple
tots dos.
SENYOR ALCALDE: Què? Abstenció, no? Es veu que es complementen molt bé vostès,
perquè clar, vota una cosa i ara diu, “no m’he equivocat” i la canvio, no és massa ortodox el
tema. Doncs escolti, en contra la urgència, en contra la urgència, a favor la urgència, s’aprova
la urgència i portem a votació la proposta, a favor Convergència i Unió i Partit Popular,
abstenció Iniciativa? encontra, i el Partit Socialista? encontra també. I la segona proposta que
també està relacionada amb el mateix, doncs entenc que les votacions són les mateixes, no
perdó m’he equivocat, la segona proposta, senyor secretari... m’he equivocat...
Votació de la urgència de la proposta.
La urgència de la proposta s’aprova per majoria absoluta
Vots a favor: 14 dels grups municipals del Partit Popular i de Convergència i Unió.
Vots en contra: 11, dels grups municipals Socialista i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa.
Votació de la proposta.
La proposta precedent s’aprova per majoria absoluta
Vots a favor: 14 dels grups municipals del Partit Popular i de Convergència i Unió.
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Vots en contra: 11, dels grups municipals Socialista i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa.
AP-2012/2333 PROPOSTA. Proposta relativa a la modificació de l'art. 106 del text
regulador de la vigent Llei de les hisendes locals i la suspensió cautelar l'any 2012 de les
liquidacions de les plusvàlues als afectats per processos de desnonament d'habitatge.
Tipus de resolució :
Acord
Objecte:
Per a la suspensió cautelar l’any 2012 la liquidació de les
plusvàlues als afectats per processos de desnonament d’habitatges
de primera residència.
Òrgan que resolc
Ple
Antecedents
Atesa la crisi econòmica, financera i social que patim i el drama diari en què viuen milers de
famílies que no poden pagar la hipoteca i es veuen obligades a marxar de casa.
Atès que en els casos d’execucions o transmissió forçosa judicial, per impagament
d’hipoteques o altres, el deutor-desnonat és subjecte passiu de l’Impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana donat que es produeix una transmissió d’un terreny
urbà i per tant té lloc el fet imposable.
Atès que és evident que les famílies que perden la seva residència perquè no poden fer front a
les seves obligacions econòmiques, siguin quines siguin, constitueixen un dels principals
col·lectius que poden situar-se en risc d’exclusió social i esdevenen per tant objecte d’especial
atenció en l’àmbit de les polítiques públiques de protecció social.
Atès que en aquestes circumstàncies la liquidació de la plusvàlua suposa un cas flagrant
d’injustícia tributària.
Atès que el marc legal vigent (Text refós de la Llei d’Hisendes Locals) no regula cap possibilitat
de que els ens locals estableixin beneficis fiscals per aquestes situacions, de tal manera que
ens veiem obligats a preveure la liquidació d’aquests tributs, per molt injust que ens sembli; i
que aquesta és una matèria reservada a llei segons l’article 8.d) de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
Atès que en la majoria dels casos aquestes liquidacions seran objecte d’impagament,
acumulació de sancions i d’interessos i acabaran molt probablement rebent la qualificació final
d’insolvència, amb la qual cosa es consignen ingressos que no es cobraran i s’incorre en
despeses de gestió respecte de deutes que esdevindran incobrables.
Atès que la pròpia regulació de l’Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana ja recull la figura dels substitut del contribuent, atribuint les obligacions tributàries a
persones físiques o jurídiques, o entitats regulades a l’art. 35.4) de la Llei General Tributària,
distintes del subjecte passiu quan les circumstàncies així ho recomanen per raons d’eficiència
en la gestió tributària, entre altres.
Els antecedents descrits recomanen l’aprovació d’aquesta proposta, per tal de donar
compliment als següents objectius :
1.- Millorar l’ordenament jurídic que regula la fiscalitat dels ens locals, concretament el Text
refós de la Llei d’Hisendes Locals, per dotar-lo de la mínima sensibilitat exigible en casos de
desnonament forçós per execució judicial d’hipoteques. A criteri dels proponents resulta
inacceptable liquidar l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a
les famílies que han perdut el seu habitatge per raons econòmiques.
2.- Incentivar les entitats financeres a cercar amb major intensitat alternatives al desnonament.
3.- Evitar actuacions de gestió i recaptació que pressuposin un nul profit per a l’erari públic o
per al compliment dels fins encomanats als poders públics i que, a la seva vegada, generen un
cost superior a l’ingrés que d’ells poguessin derivar-se.
Fonament de dret
Ateses s la Llei 7/1985,de 2 d’abril, Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la
Refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el ROFRJ, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre. el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i la Llei 58/2003, de
Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Sessió nº 8/15/06/12 pag. 14

Secretaria General

17 de desembre, General Tributària i d’altres d’aplicació, proposo al Ple de l’Ajuntament
l’aprovació del següent acord:
Primer.- INSTAR al Govern de l’Estat espanyol a complementar la modificació de l’art. 106 del
vigent text regulador de la vigent Llei de les hisendes locals en el sentit de fer extensiva a totes
les adjudicacions hipotecàries d’habitatges de primera residència la consideració de l’entitat
adquirent de l’immoble com a subjecte passiu substitut del contribuent, establerta en l’art. 9 del
Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris
sense recursos, únicament en el cas de l’entrega de la vivenda com a dació en pagament, tot
establint-se en conseqüència legalment:
a) L’atribució de la condició de substitut del contribuent a l’entitat financera creditora i promotora
del procediment de desnonament, alliberant així al subjecte passiu (persona o família
desnonada) de la càrrega de la plusvàlua.
b) La possibilitat que els ens locals puguin accelerar la declaració de fallida dels subjectes
passius respecte de quotes meritades amb anterioritat a la mencionada reforma legislativa.
Segon.- ACORDAR, a través de la Junta de Govern Local, la suspensió cautelar l’any 2012 de
les liquidacions de les plusvàlues als afectats per processos de desnonament d’habitatges de
primera residència segons relació individualitzada de liquidacions a suspendre que haurà
d’ésser incorporada a l’expedient als efectes del seu control en ordre a evitar la prescripció dels
drets liquidatoris tot encomanant-se el susdit control a l’interventor municipal en exercici de les
funcions reservades que té atribuïdes per l’art. 214 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
SENYOR ALCALDE: Aquí jo crec que ja estem tots d’acord? És una proposta... digui’m, senyor
Mañas, digui.
SENYOR MAÑAS: Bé, està molt bé aquest acord que porten però els hi vull recordar una cosa.
Van aprovar una moció al Ple anterior on dèiem, i vostès la van aprovar a favor, que
subvencionaríem al 100% d’aquesta quota que vostès ara demanen a l’Estat que exoneri. Ja
els hi vaig explicar en aquell Ple, davant el Ple, que no es podia treure aquest impost, que era
un impost obligatori, i que per tant, no ens quedava un altre que la subvenció al 100 per 100
fins que no es modifiqui la Llei d’hisendes locals. El que els hi vull recordar és que aquesta
petició que avui fem al Govern Central de què modifiqui la Llei d’hisendes locals en aquest
aspecte no eximeix el compliment dels acords de la moció del Ple passat, que és que vostès
han d’establir una línia de subvenció del 100% d’aquesta quota de Plusvàlua per les famílies
que hagin estat desnonades.
SENYOR ALCALDE: Hi ha alguna paraula més? No? Senyor Riera.
SENYOR RIERA: Després de la intervenció del senyor Mañas dir que el que amb aquesta
proposta el que aconseguim és aturar el pagament d’aquesta plusvàlua, simplement, i per tant,
doncs buscar la fórmula adient que és evident que nosaltres érem conscients de què havíem
aprovat aquesta moció, però aquí el que es tracta, no només nosaltres, no només nosaltres,
sinó la resta d’ajuntaments que també estan en aquesta línia, d’aconseguir que, via llei
d’acompanyament o com a motiu que sigui ens puguin exonerar d’aquest impost. Per tant, és
una mesura, diguem-ne, transitòria d’espera per veure si, enlloc d’assumir nosaltres el cost
d’això el poden assumir qui realment ha provocat aquesta situació.
SENYOR ALCALDE: Jo crec que ha quedat prou clar. Em sembla que és important ressaltar
que el que estem aprovant avui és que aquelles persones que el banc els hi embargui el pis a
sobre no tinguin que pagar la plusvàlua, que no és poca cosa, que no és poca cosa. Aleshores,
ho hem fet amb aquesta fórmula que avui presentem. La Diputació de Barcelona està treballant
per intentar fer una proposta que sigui general, poder presentar una proposta general a tots els
municipis, però que a Badalona hem aprovat que les persones que perdin l’habitatge a sobre
no tinguin que pagar la plusvàlua, a mi em sembla que és una molt bona notícia de la qual ens
tenim que sentir tots molt satisfets dins de la dificultat. Senyor Mañas, ja els hi he deixat parlar i
és l’última... no però jo ha he tancat el debat... senyor Mañas, jo ha he tancat el debat. Tots
estem a favor i per tant, passaríem a la votació, senyor Mañas... (se sent de fons la veu del
senyor Mañas)... no, jo el deixo parlar sempre, però jo ja he tancat la intervenció senyor Mañas,
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per tant, vots a favor de tots els grups, quedaria aprovat, moltes gràcies... entenc que el
caràcter urgent també... senyor Sagués votem a favor de la urgència?
SENYOR SAGUÉS: ... que és diferent que el Ple... doncs bé, d’acord.
SENYOR ALCALDE: Molt bé... a favor... i bon cap de setmana.
Votació de la urgència de la proposta.
La urgència de la proposta s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 25.
Votació de la proposta.
La proposta d'acord precedent s'aprova per uanimitat.
Vos a favor: 25.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les tretze hores i quaranta minuts, de la qual com
secretari, dono fe.

Vist i Plau
Xavier Garcia Albiol
ALCALDE
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