Secretaria General

11 TORN OBERT DE PARAULES
12 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2014/2967
Moció que presenta el grup municipal del PP, relativa a la regulació i l'aplicació de
coeficients reductors a l'edat de jubilació dels membres del cos de la policia local.
Atès que una esmena dins els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010, va modificar la llei
40/2007, de 4 de desembre, de mesures en l’àmbit de la Seguretat Social, per aprovar
l’aplicació de coeficients reductors a l’edat de jubilació per al cos de la policia autonòmica de
l’Ertzaintza.
Atès que la modificació legislativa necessàriament va admetre el reconeixement de la professió
de policia com a col·lectiu especialment vulnerable, i la necessitat d’ajustar la seva vida laboral
a la situació real definida en la Llei General de Seguretat Social que en el seu article 161.bis.1.
protegeix les professions d’una “naturalesa especialment penosa, tòxica, perillosa o insalubre” i
on es registren “altes taxes de morbiditat o mortalitat”.
Atès que l’establiment dels coeficients reductors implica i requereix la prèvia realització
d’estudis sobre la sinistralitat, penositat, perillositat i toxicitat de les condicions de treball del
sector, el seu impacte en els processos d’incapacitat laboral en els treballadors/es, i els
requeriments físics requerits per al desenvolupament d’aquesta activitat.
En relació al col·lectiu de policies locals i autonòmiques, els estudis realitzats per diversos
organismes, deixen clar que hi ha signes de perillositat i penositat en el desenvolupament de la
seva activitat, i que els requisits psicofísics necessaris per l’ingrés al col·lectiu i el
desenvolupament de la seva vida laboral no poden realitzar-se a partir de determinades edats.
Es compleixen així els requeriments de la legislació per la reducció de l’edat d’accés a la
jubilació de col·lectius de treball de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o
insalubre.
Per tant, la professió de policia, independentment de la seva dependència orgànica, és una
professió de risc; la normativa, els estudis realitzats i l’experiència en el desenvolupament de la
professió, especialment en les grans ciutats, avalen l’avançament de l’edat de jubilació.
A més, l’existència de la jubilació anticipada en altres cossos de seguretat de l’estat, així com
d’inclusió de la policia autonòmica Ertzaintza, ratifiquen la necessitat de regulació, i no
discriminació per analogia, de la resta de policies. Un risc similar requereix una cobertura igual.
Un policia amb edat elevada és un risc per a la seva pròpia seguretat en el treball, i un risc per
a una protecció eficaç dels ciutadans i ciutadanes i les seves propietats. La seguretat és un dret
de la Ciutadania.
Són per aquests motius que, el Grup Municipal del Partit Popular proposa a l’Ajuntament Ple
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Instar a la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, a la Direcció General de
Planificació del Territori de la Seguretat Social, i a la FMC, ACM i FEMP, que estudiïn les dades
exposades per tal de proposar al Congrés dels Diputats la modificació legislativa en matèria de
Seguretat Social que permeti l’avançament de l’edat de jubilació de la Policia Local.
Segon.- Instar als esmentats organismes que analitzin i plantegin l’aplicació dels coeficients
reductors en l’edat de jubilació dels membres dels cossos de Policia Local, amb les mateixes
condicions que es contemplen en la disposició addicional quadragèsima cinquena del Reial
Decret Legislatiu 1/994 pel qual s’aprova el text de la Llei General Seguretat Social, introduïdes
per la Llei 40/2007 de 7 de desembre, de mesures en el camp de la Seguretat Social.
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Tercer.- Sol·licitar al Govern de l’Estat que consideri el reconeixement de la professió policial
com a professió de risc, i com a resultat, l’elaboració d’un catàleg de malalties professionals
amb l’objectiu de protegir la salut i canviar una edat de jubilació que no pren en compte la
sinistralitat en el sector, la penositat, la perillositat, i la toxicitat de les condicions de treball, així
com l’impacte en els processos d’incapacitat laboral que genera i els requisits exigits per al
desenvolupament de la tasca de policia.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2014/2968
Moció que presenten els grups municipals de PSC i ICV-EUiA, per a què s'atengui la
petició de l'avv del Sant Crist de Can Cabanyes i es doni el nom de Jordi Dauder a una
plaça del barri.
Atès que ja fa més de dos anys que l’Associació de Veïns del Sant Crist de Can Cabanyes va
presentar a l’Ajuntament una sol·licitud, acompanyada d’un gran nombre de signatures, per a
que la plaça que hi ha al damunt del Pàrking de La Pineda al costat del carrer Batlloria dugés el
nom de l’actor i activista badaloní Jordi Dauder.
Atès que,en dos anys, el govern municipal no ha tingut a bé donar cap tipus de resposta a
aquesta demanda.
Atès que, el gran reconeixement professional que va suscitar al llarg de la seva vida, i que el va
portar a ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi, el Premi Sant Jordi de Cinematografia, el
Premi Butaca, el Goya, dos vegades guanyador del premi Gaudí i finalment Gaudí d'Honor, fa
encara més patent l’oblit institucional que pateix per part de la seva ciutat natal.
Atès que el seu lligam amb Badalona, va molt més enllà del fet de ser la seva ciutat natal i
haver viscut durant uns anys, doncs Jordi Dauder va participar activament en la lluita política i
veïnal participant molt significativament en la mobilització en favor de la construcció d'escoles
públiques com en el cas de l'Escola Llibertat de Badalona.
Atès que els mèrits que acompanyen la trajectòria humana i professional de Jordi Dauder, i que
no cal ara relatar, el fan mereixedor sens dubte d’aquesta distinció.
Per tots aquests motius, els Grups Municipals Socialista, ..., proposem a l’Ajuntament Ple el
següent
ACORD
Atendre la demanda de l’Associació de Veïns del Sant Crist de Can Cabanyes i atorgar el nom
de Jordi Dauder a la plaça que hi ha al damunt del Pàrking de La Pineda al costat del carrer
Batlloria.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2014/2970
Moció que presenta el grup municipal de CiU, de felicitació a l'Associacio Esportiva
Minguella pels seus 25 anys d'història.
Atès que aquest mes de setembre l’Associació Esportiva Minguella celebra el seu vint-i-cinquè
aniversari.
Atès que es tracta d’una entitat que en tan sols 25 anys ha crescut fins a arribar a ser el primer
club de l’Estat en nombre d’equips de bàsquet federats.

Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Sessió nº 14 / 30-09-2014 / pag. 99

Secretaria General

Atès que el bàsquet és un esport amb un fort arrelament a Badalona, per la trajectòria del Club
Joventut, però també per la tasca que, durant molts anys, han fet entitats com l’Associació
Esportiva vinculada a l’escola concertada Minguella.
Atès que en aquests 25 anys de trajectòria, l’entitat ha tingut nombrosos èxits esportius,
exercint alhora un paper important en la transmissió de valors positius als nois i noies que hi
han passat.
Ateses aquestes consideracions, a l’Ajuntament Ple proposem l’adopció dels següents
ACORDS
1. L’Ajuntament de Badalona felicita l’Associació Esportiva Minguella pels seus 25 anys
d’història com a entitat esportiva dedicada al foment del bàsquet al voltant d’una comunitat
educativa, amb èxits esportius i socials de relleu.
2. L’Ajuntament de Badalona manifesta el compromís d’ajudar, en tot allò que li sigui possible,
l’Associació Esportiva Minguella perquè continuï desenvolupant la seva tasca esportiva i
educativa durant molts anys més.
3. L’Ajuntament de Badalona comunicarà aquests acords a l’Associació Esportiva Minguella, a
la direcció i AMPA de l’Escola Minguella, i a la direcció general de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2014/2969
Moció que presenta el grup municipal de CiU, d'ICV-EUiA i PSC sobre l'ús públic de
l'antic edifici de l'escola Llibertat com a equipament públic pel barri del Sant Crist.
Atès que l’antic edifici que acollia els alumnes d’infantil i primària de l’Escola Llibertat ha quedat
sense ús després de l’entrada en servei de noves instal·lacions.
Atès que el barri de Sant Crist és un barri mancat d’equipaments socials, educatius i culturals al
marge dels vinculats als centres d’ensenyament públic i a les entitats del barri.
Atès que s’ha creat una comissió de treball formada per les comunitats educatives de les
escoles i instituts i diverses entitats veïnals i socials del barri amb l’objectiu de sumar esforços
per a aconseguir que l’antic edifici del CEIP Llibertat tingui un ús social, educatiu o cultural i no
quedi buit.
Ateses aquestes consideracions, a l’Ajuntament Ple proposem els següents
ACORDS
1. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta el govern municipal a intensificar el contacte amb la
comissió de treball creada per la comunitat educativa i entitats veïnals i socials de Sant Crist
per tal d’aconseguir que l’antic edifici que acollia els alumnes d’infantil i primària de l’Escola
Llibertat tingui un ús social, educatiu o cultural, després d’haver quedat sense ús amb l’entrada
en servei de noves instal·lacions.
2. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta el govern municipal a, d’acord amb l’esmentada
comissió de treball, encarregar a la Diputació de Barcelona un estudi que proposi alternatives
en base a les característiques del local i a les previsions demogràfiques i la realitat social del
barri.
3. El Ple de l’Ajuntament de Badalona comunicarà aquests acords a les comunitats educatives
de les escoles i instituts de Sant Crist, a les entitats veïnals i socials del barri, a la Diputació de
Barcelona, i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

a favor:
en contra:
abstenció:
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AP-2014/2971
Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, en suport al servei nacional de salut
de Catalunya.
Atès que la situació de les atencions de salut i sanitat públiques a Catalunya segueix en
deteriorament i conflictivitat creixents, que en els darrers mesos ha generat moltes queixes,
denuncies i mobilitzacions de la ciutadania en veient com es tanquen serveis, quiròfans i llits
hospitalaris, es retallen les prestacions i els pressupostos públics, es redueix el personal
treballador, s’allarguen les llistes d’espera, es mantenen els co-RE-pagaments, es deriven
intervencions des del sistema públic al privat i concertat, es massifiquen les urgències, s’aprima
l’atenció primària...
Atès que en els darrers mesos d’estiu han aparegut diverses informacions, i algun document
concret, al respecte del futur que es proposa per a Catalunya, tant cara als propers mesos
(declaracions del Departament de Salut) com en un hipotètic escenari d’independència, i que
no han fet sinó incrementar encara més l’alarma i la preocupació entre la ciutadania. Aquests
col·lectius ciutadans, els agents, els sectors i organitzacions que defensem la Sanitat Pública,
ens hem trobat en l’objectiu de concretar les nostres aspiracions en forma d’un Manifest
Atès que un bon nombre d’entitats i organitzacions s’han convocat i s’han posat a treballar des
de la seva reconeguda pluralitat però de forma oberta i inclusiva en la redacció del mencionat
Manifest. Una declaració que expressi de forma clara i entenedora el seu objectiu comú de
defensar, recuperar i desenvolupar un veritable sistema públic i nacional de salut per a
Catalunya, en qualsevol dels escenaris polítics que es puguin produir.
Atès que amb aquesta finalitat el passat dia 6 de setembre de 2014 centenars de persones, en
nom de moltes organitzacions sectorials, sindicals, polítiques i socials es van reunir a
Barcelona i van debatre i aprovar un document consensuat que resumeix aquestes legítimes
reivindicacions.
Aportem aquí el text adjunt del Manifest en forma d’annex, i que havent estat publicat a
nombroses pàgines de les organitzacions signants i vinculades es pot trobar als links adjunts:
Programa per un Servei Públic Nacional de Salut a Catalunya
Link de Dempeus per la Salut Pública
http://dempeusperlasalut.wordpress.com/2014/09/18/programa-per-un-servei-nacional-de-saluta-catalunya/
Link de la Plataforma pel Dret a la Salut (PDS)
https://www.dropbox.com/s/23h06vwmzd5tknk/JORNADA_DOCUMENT_FINAL_Maquetat.pdf?
dl=0
És per tot això que Demanem d’aquest Ajuntament el següent pronunciament i les següents
accions:
Adherir-se en tant que Govern Local a les justes reivindicacions formulades en aquest Manifest
en defensa del SNS (Sistema Nacional de Salut) i signar la proposta.
Desenvolupar polítiques d’atenció sobre els descrits “determinants socials” en salut, com ara el
treball, la educació, el medi ambient, l’habitatge, les atencions socials, que permetin fer efectiu
el caràcter universal, equitatiu, integral, de qualitat i nítidament públic i sense exclusions del
Sistema de Salut
Incrementar les aportacions de recursos propis municipals, fins el límit possible, destinats als
serveis i les atencions personals com són l’assistència sanitària, atenció a la dependència,
l’educació pública, i per lluitar contra l’exclusió social i la pobresa com a patologies socials
incompatibles amb l’estat de dignitat i benestar a que legítimament aspirem.
Traslladar aquests acords i compromisos a totes les Institucions competents en la matèria de
salut tractada. Tant a nivell de xarxes d’administracions locals i supramunicipals, com a escales
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nacionals de Catalunya (i en particular al nostre govern de la Generalitat i el seu Departament
de Salut), com estatals i europees. També fer-ho saber a les entitats signats i impulsores del
Manifest.
Informar a la ciutadania de la ciutat de Badalona, als seus mitjans de comunicació, entitats
col·lectives que tenen a veure amb el benestar social i la salut, organitzacions sindicals i
socials, veïnals com la FAVB, sectorials i col·lectius de ciutadans/es, treballadors/es i als i a les
usuàries potencials del sistema que és a la fi tota la ciutadania en exercici ple del seu legítim
dret.
ANNEX a la Moció Pel dret a decidir sobre la nostra salut i el Sistema Sanitari de Catalunya
Volem sotmetre a ampli debat uns punts bàsics que considerem rellevants per donar
alternativa a la privatització-mercantilització i biomedicalització de la salut i la sanitat, apartantla de la influència del complex industrial mèdic-farmacèutic i tecnològic. Volem bastir una
proposta de programa per a la Salut i la Sanitat Pública a Catalunya que pugui ser, si s’escau,
un punt de trobada i confluència per a la majoria d’organitzacions que defensen la salut i una
sanitat pública per a totes i tots, de qualitat i accés garantit, al servei de la població de
Catalunya. Programa per un Servei Nacional de Salut a Catalunya
1. Per conquerir la sobirania en salut i sanitat cal actuar sobre els veritables determinants de la
salut. La salut no és només una qüestió individual, exclusiva de cada persona. La salut
col•lectiva, de tots i totes, depèn sobretot de condicions socials, econòmiques, culturals,
ambientals, polítiques i de gènere. Les decisions crucials relacionades amb valors sobre el que
és bo o dolent per a la societat i per a la salut es prenen en el terreny de la política. Per això
els governs, a tots els nivells, han de ser responsables de posar «salut en totes les polítiques»
(1) i donar una especial rellevància als treballs socials. Per això caldrà també la restauració de
l’Agència Catalana de Salut Pública amb les funcions de la Llei General de Salut Pública de
Catalunya, reforçant els programes de prevenció, promoció i protecció de la salut (aliments,
medi ambient, salut laboral, salut mental, etc.) .
2. Caldrà iniciar un procés de reversió de l’actual tendència medicalitzadora motivada per una
visió biologista de la salut i per la cultura del consum, la intolerància al malestar o a les
expectatives sobredimensionades de la capacitat del sistema sanitari. Aquesta medicalització
està originant costos que no es tradueixen en resultats en la salut dels ciutadans; al contrari,
està produint efectes adversos. Impuls del debat social i professional i un canvi en el discurs
polític, ajustant-lo a les possibilitats reals que ofereix actualment el coneixement científic i els
recursos disponibles.
3. Cal garantir el Dret a la salut i a un model d’atenció sanitària públic, de cobertura universal i
sense exclusions, equitatiu i finançat per impostos progressius suficients per cobrir les
necessitats de la població. Derogació de les lleis, decrets i altres instruments jurídics que
s’oposin a aquests principis generals expressats. I caldrà desenvolupar una legislació catalana
que asseguri aquests principis per un Sistema Nacional de Salut gratuït en el moment de l’ús.
4. Es posarà en marxa un Pla de Nacionalització dels serveis públics de salut. Convertir el
Servei Català de la Salut (SCS) en el Servei Nacional de Salut de Catalunya (SNSC), amb
funcions de planificació, finançament, gestió i avaluació dels serveis de salut públics, integrals i
integrats de Catalunya. La col•laboració público-privada existent ha d’anar limitant el seu àmbit
fins a la seva total separació i definitiva eliminació, atenint-se mentrestant a les directrius i codi
ètic de la Sanitat Pública. Amb el criteri que tots els serveis assistencials que es paguen amb
diners públics ha de ser públics, caldrà la definició i declaració, per part del SNSC dels
proveïdors públics com a medi propi del SNSC: Progressivament, les entitats del SISCAT, amb
hospitals i/o amb equips d’atenció primària hauran de passar a ser entitats que siguin mitjà
propi de la Generalitat (2).
5. Assegurar la transparència, equitat, universalitat, eficiència, autonomia de gestió i avaluació
independent. Amb un codi ètic comú de tots els serveis, amb més autonomia dels governs
sanitaris territorials, centres i treballadors de la sanitat. I amb una avaluació independent i amb
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control democràtic (3) amb transparència absoluta de resultats en salut i despeses. Aquest
punt implica també l’eliminació de les “portes giratòries” en la sanitat pública i que els
responsables del Sistema de Salut col•laborin totalment perquè les persones incriminades per
corrupció compareguin davant de la Justícia.
6. Fomentar la participació ciutadana apoderada en sanitat i salut en el sentir d’afavorir la
democràcia real per millorar la sanitat a Catalunya. Participació real del personal de la sanitat,
ciutadans i ciutadanes en els òrgans de govern del Sistema, territorials i de centres sanitaris,
regulant aquesta participació per tal que sigui efectiva.
7. Fomentar l’ús adequat dels medicaments, de les tecnologies i eines terapèutiques. Volem
un sistema de salut sense l’omnipresència de la indústria farmacèutica, i en el qual es regulin i
es vigilin els conflictes d’interessos de polítics, gestors i prescriptors, i s’hi seleccionin els que
de veritat són necessaris, de manera que es deixi de comprar fum a preu d’or en el mercat
internacional de les tecnologies. Caldrà establir un sistema rigorós, àgil i independent
d’avaluació de noves tecnologies i prestacions abans de oferir-les en el sistema públic i
elaborar un catàleg de prestacions basat en la seva efectivitat i eficiència. La indústria
farmacèutica no pot ser determinant en la formació mèdica disfressada de màrqueting. El
sistema de salut haurà d’invertir en investigació mèdica i terapèutica en els centres públics i
recuperar les competències en recerca i els recursos perduts per les retallades.
8. Millora del sistema assistencial potenciant una Atenció Primària forta i fer un pla de reforma
de l’atenció hospitalària adequant-la a les necessitats de salut actuals. Fer de l’Atenció
Primària i Comunitària, l’instrument bàsic per a una atenció global i integrada, propera a les
persones i comunitats, que sigui la porta principal d’entrada al sistema, amb dotació
pressupostària pròpia i suficient (4).
9. Derogació de coREpagaments sanitaris i farmacèutics i compromís de no imposició de
noves taxes com l’euro per medicament que, com s’ha demostrat, signifiquen barreres d’accés
al tractament. Són impostos a la malaltia, especialment injustos i regressius, i afecten
especialment a la gent gran a les persones amb malalties cròniques.
10. Garantir els drets de les persones. Dret a respectar l’autonomia i llibertat individual en les
decisions sanitàries. Dret a la interrupció voluntària de l’embaràs en el sistema públic, com a
mínim en els terminis actualment en vigor, i sense penalització en el Codi Penal, que apoderi a
les dones com a persones autònomes i amb dret a decidir, i que vagi acompanyada d’accions
d’educació sexual i afectiva per a tota la població (homes i dones). Implicació del Sistema de
Salut amb els recursos necessaris en la lluita contra la violència masclista. Dret a l’atenció al
patiment i tractament del dolor, al no aferrissament terapèutic i a una mort digna. Dret a la
preservació de les dades personals i no cessió a entitats privades. Dret a l’eliminació de les
desigualtats de gènere en salut.
Les entitats signants d’aquest programa es comprometen, a partir de la seva adhesió a
difondre’l, incloure’l en les seves estratègies d’acció i treballar per fer-lo possible en un futur
proper a Catalunya.
Entitats adherides al document en data 15 de setembre de 2014.
-Associació Catalana en Defensa de la sanitat Pública (ACDSP)
- Café amb Llet
- Centre d’Anàlisi i Programes sanitaris (CAPS)
- CATAC-CTS/IAC
- Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)
- Confederació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Catalunya (CONFAVC)
- Dempeus per la salut pública
- Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)
- Federació d’Associacions de veïns i veïnes de Barcelona (FAVB)
- Fòrum Català d’Atenció Primària (FOCAP)
-Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)
- Plataforma pel Dret a la Salut (PDS)
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- Podemos Sanitat Catalunya
- 15M BCN Salut
- Solidaritat i Comunicació (SICOM)
-Unió General de Treballadors (UGT)
- Xarxa de Dones per la Salut
-Coordinadora en defensa de la sanitat pública de Mataró-Maresme
-Plataforma de defensa de l'hospital de Viladecans
-Associació de defensa del pacient
.../...
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

a favor:
en contra:
abstenció:

13 Precs i preguntes.
_________________________________________________________________
OBSERVACIONS

_________________________________________________________________
S'aixeca la sessió a les ________ hores.
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