Secretaria General

Que el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’està incomplint
el termini de pagament fixat en la Llei 15/2010, referents al 2n. trimestre 2014 són:

Ens
AJUNTAMENT DE BADALONA
IMSP
IMPO
PATRONAT DE LA MÚSICA
MUSEU DE BADALONA
TOTAL

Nombre
obligacions
pendents
220
712
27
11
0
970

Quantia global
obligacions
pendents
2.678.798,42
2.154.459,15
22.936,98
6.436,94
0,00
4.862.631,49

Notes

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Veure annexos adjunts a l’informe de tresoreria
Que dels informes emesos per les diferents empreses municipals, el nombre i la quantia
global de les obligacions pendents en les quals s’està incomplint el termini de pagament
fixat en la Llei 15/2010, referent al 2n. trimestre de 2014, són:
Nombre
obligacions
pendents
Ens
ENGESTUR
BADALONA SERVEIS ASSITENCIALS
REACTIVACIÓ BADALONA
BADALONA COMUNICACIÓ
BADALONA CULTURA
MARINA BADALONA
TOTAL
Veure annexos adjunts

33
2766
40
9
63
28
2.939

Quantia global
obligacions
pendents
140.328,65
4.121.670,69
62.646,49
23.702,43
100.244,10
180.391,37
4.628.983,73

20 Torn obert de paraules.
21 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2014/2941
Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA, sobre la situació del parc de bombers
de Badalona.
Atès que cal garantir que el servei de bombers garanteixi les necessitats d’una manera efectiva
i segura, tant pel que fa a la població que cobreix, com al seu personal.
Atès que les necessitats de prevenció i extensió d’incendis s’incrementen als mesos d’estiu.
Atès la precària situació que està patint actualment el Parc de Bombers de Badalona que
cobreix també als municipis de Sant Adrià, Masnou, Montgat, Tiana i Teià, amb una població
de més de 300.000 habitants.
Atès el suport permanent que es dóna al Parc de Santa Coloma de Gramenet amb 120.000
habitants i que un dels vehicles i la seva dotació de 2 bombers, realitza serveis de
desplaçament fins la província de Girona, fet que l’allunya de la zona per períodes prolongats.
Atès que els mínims establerts pel Govern de la Generalitat per aquest Parc són de 8 bombers
de guàrdia, una xifra clarament insuficient i allunyada dels estàndards de la Unió Europea.
Atès que les retallades als serveis públics comporten que no es cobreixin situacions de baixa ni
altres aspectes de caràcter personal laboral, no sempre es disposa del mínim personal previst,
ja per sí insuficient.
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Atès que el Govern de la Generalitat no convoca places des de 2009, que no preveu ampliar la
plantilla del cos de bombers fins el 2020 i que només aquest any 2014 es retallaran 200 places
per jubilacions, el passi a segona activitat i excedències.
Atès que amb els primers dies de Juliol, tal i com era de preveure, entrem de ple en una
situació de risc d’incendi forestal generalitzat a tot el país i que per tant cal reforçar les mesures
preventives i d’extinció.
Atès que els professionals del sector han manifestat de manera reiterada la posició contraria a
la política del Govern i les seves propostes per a millorar el servei.
Per aquests motius el grup municipal d’ICVC-EUiA proposa al Ple els següents
ACORDS:
1. Declarar el suport de l’Ajuntament de Badalona al Parc de Bombers de la ciutat, per la
precària situació que pateix en matèria de personal i recursos, que dificulta i fins hi tot pot
impossibilitar l’exercici dels seus serveis de manera efectiva.
2. Instar al Govern de la Generalitat a declarar el servei com a essencial, permetent així que es
puguin cobrir les baixes.
3. Instar al Govern de la Generalitat a incrementar la plantilla del Parc de Badalona, per tal de
garantir la presència mínima de 12 bombers al servei guàrdia, tal com reclamen els experts i els
professionals.
4. Comunicar la present moció al Parc de Bombers de Badalona, als ajuntaments als qui dóna
servei, als sindicats més representatius a la ciutat i al sector dels bombers, a la FAVB als Grups
Parlamentaris i al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2014/2942
Mocio que presenta el Grup Municipal de CIU amb el suport d’Esquerra Republicana de
Catalunya, sobre la commemoració de l'any del tricentenari a Badalona.
Atès que aquest any 2014 es commemora el Tricentenari de la pèrdua de les constitucions
catalanes i de les institucions pròpies del nostre país a través dels Decrets de Nova Planta
promulgats pel rei Felip V després de la Guerra de Successió.
Atès que arrel d’aquells fets que ara commemorem els catalans van perdre drets seculars i el
control econòmic, fiscal, judicial, legislatiu, duaner i monetari propis.
Atès que la Diada de l’Onze de setembre fou declarada Festa Nacional de Catalunya per la
primera llei promulgada l’any 1980 pel Parlament de Catalunya recuperat després del
franquisme, en record de la pèrdua de les llibertats que simbolitza la caiguda de Barcelona,
aquell dia 11 de setembre de 1714.
Atès que Badalona, fa tres-cents anys una vila pagesa i marinera, també va ser protagonista
activa dels fets històrics de l’Onze de Setembre de 1714, i atès que la ciutat ha tingut des de fa
anys un actiu compromís amb la memòria històrica i amb les institucions, la cultura i la llengua
del país.
Ateses aquestes consideracions, a l’Ajuntament Ple proposem els següents
ACORDS
1. L’Ajuntament de Badalona s’adhereix, mitjançant aquest acord, al conjunt d’actes de
commemoració del Tricentenari que organitza la Generalitat de Catalunya, i en aquest sentit
celebrarà la Diada Nacional de Catalunya del proper 11 de setembre de 2014, posant posant
de relleu la commemoració del Tricentenari, fent esment explicit a aquest aniversari en totes les
comunicacions relacionades amb els actes que es programin a la ciutat.
2. L’Ajuntament de Badalona, d’acord amb el que s’ha expressat, impulsarà la col·locació d’una
placa en algun lloc significatiu de la nostra platja en record als badalonins que, durant el setge
de Barcelona, van arriscar les seves vides, proveint de nit i en petits llaguts, queviures, llenya i
d’altres necessitats als ciutadans de la capital de Catalunya.
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3. L’Ajuntament de Badalona comunicarà aquests acords al Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i a les entitats culturals de la ciutat.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2014/2943
Moció que presenta el Grup Municipal de CiU, sobre l'ús de la pista esportiva Iris, al barri
de Casagemes. (RETIRADA)
AP-2014/2944
Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA, contra els bombardejos d'Israel sobre
Gaza i en suport del poble Palestí.
El Govern d'Israel, de nou, està llançant un atac aeri i parcialment terrestre sobre la ciutat
palestina de Gaza. L'operació, anomenada Marge Protector, ha deixat ja més de 100 morts i
aproximadament 1.000 ferits, entre els quals, i en la seva majoria, hi ha menors i població civil.
A més, l'ús d'avions no tripulats, anomenats drones, per bombardejar habitatges als quals se’ls
llança prèviament pamflets avisant de l'atac, no fa més que demostrar l'estat malaltís d’Israel
cap a la població palestina. En definitiva, és evident que hi ha una operació premeditada d’atac
a la població civil i de destrucció dels habitatges i les infraestructures civils.
Des de l'Ajuntament de Badalona ens hem posicionat en diferents ocasions contra els actes
terroristes del govern sionista d'Israel dient prou i que ja n'hi ha prou de mirar cap a una altra
banda. L'ONU no pot seguir fent cas omís a un estat, Palestina, considerat des de 2012 "Estat
observador no membre" de l’organització mundial i havent reconegut el seu territori com sobirà.
Ja n'hi ha prou que l’Estat espanyol, la UE i la resta de països segueixin permetent la sagnia
amb que Israel sotmet a Palestina. L'ONU i els seus països membres, la comunitat
internacional i la UE han de condemnar i fer els moviments necessaris per aturar aquests atacs
que es produeixen sistemàticament contra la població palestina, fent ús de mesures totalment
desproporcionades, fins i tot il·legals, contra la població civil.
Per aquests motius el grup municipal d’ICVC-EUiA proposa al Ple els següents
ACORDS:
Primer.- L'Ajuntament de Badalona en ple es solidaritza amb el poble palestí i condemna
enèrgicament l'ús de la força de guerra israeliana contra la població civil a Gaza, així com en
tots els territoris ocupats.
Segon.- L'Ajuntament de Badalona insta l'ONU, la comunitat internacional i la diplomàcia
europea a intermediar per aturar immediatament aquesta massacre.
Tercer.- L’Ajuntament de Badalona manifesta el suport/adopció de les mesures proposades en
l’estratègia BDS.
Quart.- Donar trasllat dels acords al president del govern espanyol, a l’ambaixador de
l'Autoritat Nacional Palestina a Espanya, senyor Musa Amer Odeh, a l’ambaixador d'Israel,
senyor Alon Bar, al secretari general de les Nacions Unides, senyor Ban Ki-moon, al president
de la Comissió europea, senyor Jean-Claude Juncker, al president del Parlament europeu,
senyor Martin Schulz, i a les entitats locals que treballen per la pau i la solidaritat.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
22 Precs i preguntes.
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________________________________________________________________
OBSERVACIONS

____________________________________________________

S'aixeca la sessió a les ________ hores.

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

Sessió nº 11/22-07-2014/ pag. 159

