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L’Ajuntament de Badalona aprova definitivament
l’Ordenança Municipal de Civisme
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària
celebrada el dimarts 30 de setembre, amb caràcter definitiu, l’Ordenança de
Civisme a través de la qual es regularan diverses conductes als espais
públics i als edificis d’habitatges amb l’objectiu de millorar la convivència
ciutadana i de fer de Badalona una ciutat més habitable.

L’Ordenança arriba al Ple després de la seva aprovació inicial el proppassat
mes de maig amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, CiU,
ERC i ICV-EUiA i l’abstenció del Grup Municipal del PP i un cop transcorregut
el termini d’exposició pública per presentar-hi al·legacions i reclamacions.

Al llarg d’aquest termini, s’ha presentat una al·legació per part del Grup
Municipal del Partit Popular i dos suggeriments, el primer per part de la
Regidoria de Ciutadania i Convivència i el segon de l’Àrea de Medi Ambient i
Mobilitat. La resolució d’aquestes al·legacions ha comportat algun canvi en
l’articulat sobre els usos de la platja així com una referència a la pràctica del
nudisme dins i fora de les zones expressament habilitades. D’altra banda,
també s’han introduït canvis en el redactat d’alguns articles i de sancions a fi
de fer-lo més concret i entenedor.

Durant les properes setmanes i abans de la seva entrada en vigor, el proper
1 de gener de 2009, es posarà en marxa una campanya ciutadana de difusió
de l’Ordenança així com un cicle de xerrades per diversos centres educatius
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de la ciutat per acostar el debat al voltant del civisme i la convivència al
col·lectiu jove.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del
PSC, CiU, ERC i d’ICV-EUiA. El Grup Municipal del PP s’ha abstingut.

Badalona, 1 d’octubre de 2008
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L’Ajuntament de Badalona ratifica el Contracte
Programa 2008-2011 signat amb el Departament
d’Acció Social de la Generalitat de Catalunya
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha ratificat, en la sessió ordinària
celebrada el dimarts 30 de setembre, el Contracte Programa pel període
2008-2011 signat entre l’Ajuntament de Badalona i el Departament d’Acció
Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis
socials i altres programes relatius al benestar social on es contemplen, entre
d’altres, els següents projectes:

Els serveis socials bàsics.
El transport adaptat.
L’atenció especialitzada de persones amb disminució i de la gent gran
amb dependència.
Les drogodependències i la prevenció de la SIDA.
L'impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció
a les persones amb situació de dependència.
L’atenció a la infància i l’adolescència.
Les famílies monoparentals.
Les politiques d’inclusió social.
Les dones i els seus fills en situació de violència masclista.
La integració de les persones estrangeres immigrants.

El Contracte Programa és un instrument per concretar els compromisos en
les relacions de coordinació i cooperació entre administracions per tal de
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millorar la qualitat dels serveis públics que es presten per part dels ens locals
com són, entre d’altres, els serveis socials.

Aquesta nova formula substitueix el sistema anterior de col·laboració, basat
en convocatòries de subvencions anuals on es prestaven uns serveis a canvi
d’uns recursos econòmics pactats.

El Contracte Programa té una durada quadriennal i estableix obligacions i
compromisos per les dues parts signants: s’estableixen uns objectius més
precisos de cada programa, els instruments per dur-los a terme, els
indicadors necessaris per l’avaluació, el finançament dels programes, entre
d’altres.

El dictamen s’ha aprovat per unanimitat.

Badalona, 1 d’octubre de 2008
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L’Ajuntament de Badalona desestima les al·legacions
presentades a les bases del concurs d’idees per
definir la urbanització i volumetria d’un edifici
dotacional a la plaça de l’anomenada Illa Central
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha desestimat, en la sessió ordinària
celebrada el dimarts 30 de setembre, les al·legacions presentades a les
Bases per a la convocatòria d’un concurs d’idees per definir la urbanització i
la volumetria d’un edifici dotacional a la plaça del nou centre de Badalona, a
l’anomenada Illa Central, per Jordi Monés i Pujol-Busquets, Joan Soler i
Amigó, i Valentí Soler i Noguera, com a nucli promotor del Manifest per una
Badalona Fabriana, pel president del Grup Municipal del Partit Popular i pel
president del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa.

Aquesta resolució es notificarà als signants de les al·legacions presentades
per tal de que donin per contestats els seus escrits i al·legacions; així com als
altres interessats en l’expedient.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del
PSC, CiU i ERC. Els grups municipals del PP i d’ICV-EUiA han votat en
contra.

Badalona, 1 d’octubre de 2008
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L’Ajuntament de Badalona aprova, provisionalment, el
Pla de Millora Urbana del Nucli Històric de Dalt la Vila
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment, en la sessió
ordinària celebrada el dimarts 30 de setembre, resoldre de forma favorable la
majoria de les al·legacions presentades per la Comissió de Veïns durant el
termini d’informació pública contra l’acord d’aprovació inicial del Pla de
Millora Urbana al Nucli Històric de Dalt de la Vila de Badalona. Dels set
polígons d’actuació proposats només se’n mantindrà un, ja que s’han trobat
diferents fórmules de gestió urbanística en els altres sis polígons d’actuació.
Recordem que el Pla de Millora Urbana del Nucli Històric de Dalt de la Vila,
aprovat per segona vegada, tenia com objectiu bàsic revisar el planejament,
vigent al barri des de l’any 1997, per tal d’adaptar-lo a les necessitats
urbanístiques actuals i futures. El pla determinava els criteris d’intervenció, en
el marc de l’actuació urbanística per tal de promoure’n la revitalització.

Així doncs, s’aprova provisionalment del Pla de Millora Urbana del Nucli
Històric de Dalt de la Vila, l’àmbit del qual està delimitat per l’avinguda d’en
Martí Pujol, els carrers de Sant Josep i d’en Rosés, l’avinguda del President
Companys i la Via Augusta.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del
PSC, CiU, ERC i d’ICV-EUiA. El Grup Municipal del PP s’ha abstingut.

Badalona, 1 d’octubre de 2008
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L’Ajuntament de Badalona no està d’acord amb la
decisió del Consell de la Unió Europea d’ampliar la
jornada laboral a 65 hores setmanals
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària
celebrada el dimarts 30 de setembre, en relació amb la decisió del Consell de
la Unió Europea d’ampliar la jornada laboral a 65 hores setmanals els
següents acords:
1.- En referència a la decisió d’ampliar la jornada laboral fins a 65 hores
setmanals presa pel Consell de la Unió Europea: Els grups municipals de
l’Ajuntament de Badalona manifestem la nostra disconformitat amb aquesta
decisió.
2.- Els grups municipals de l’Ajuntament de Badalona insten els eurodiputats i
eurodiputades a oposar-se a la modificació de la Directiva 2003/88 en els
termes aprovats en el Consell de Ministres de la Unió Europea, per tal
d’assegurar que no es produeixi un retrocés en els drets socials.
3.-L’Ajuntament de Badalona s’adhereix al manifest de la “Jornada Mundial
per un Treball Digne” que es celebra internacionalment el proper dia 7
d’octubre i dóna suport a les accions previstes per les organitzacions
sindicals més representatives en aquesta diada.
4.- Donar trasllat d’aquest acord a les organitzacions sindicals i patronals
més representatives de l’àmbit català i badaloní.
La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 1 d’octubre de 2008
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