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SENYOR SERRANO: Bona tarda. Sí senyor alcalde, la intervenció que ha fet el senyor
Jordi Rodríguez ha donat la sensació, i la resposta que li ha fet vostè, de no aclarir-nos el
que aquest senyor ha vingut aquí a preguntar. O sigui, els 27 que estem aquí, o potser n’hi
ha algun que potser té més informació, doncs quedem una mica amb la mosca darrera
l’orella, tenim la sensació que vostè pot acomiadar un càrrec de confiança, retirar-li la
confiança sempre que vulgui, però aquí ens sembla que hi ha alguna cosa no massa clara
d’aquestes coses que ens ha parlat d’un jutjat, ens ha parlat de diaris, ens ha parlat de
places d’aparcament que apareixen i desapareixen. Aquí ja vam tenir una discussió
respecte a places d’aparcament de parents de regidors, i a nosaltres ens sembla que això
és una cosa una mica fosca i com a institució mereix tota la claredat possible. Nosaltres
voldríem saber també, igual que la intervenció anterior, per què aquest cas concret de sortir
al diari, què és el que aquest senyor ha tingut amb el jutjat i ara està retirat i sembla que ha
tingut l’Ajuntament pel mig, és veritat que les places es van canviar de pis per despistar? És
veritat que hi ha regidors que estan en aquest Ple que han tingut places d’aparcament per
parents? És veritat que al Viver hi entren persones, perquè les he vist jo, i van a
aparcaments que estan reservats, i voldria si pogués explicar una mica tot això.
SENYOR ALCALDE: Miri, em sembla que barreja, em sembla que barreja i personi amb
tota cordialitat desvaria una mica l’argumentació. Miri, hi ha una primera qüestió, al igual
que jo no els pregunto a vostès per què cessen o nomenen coordinadors, tampoc els he de
donar més explicacions que les que he donat del per què cessem o nomenem
coordinadors. Mai en la història d’aquesta ciutat s’ha demanat explicacions per aquets tipus
ni al govern ni als grups de l’oposició, ni quan jo estava a l’oposició em demanaven
explicacions ni jo demanava explicacions al govern. Per tant, aquesta qüestió és important.
Segona qüestió, aquí el Jordi Rodríguez ha fet referència a una qüestió privada, que està al
jutjat en aquest moment, que res té a veure amb l’Ajuntament, que és privada i que res té a
veure amb l’Ajuntament, i que jo de tot cor desitjo que li surti bé, de tot cor desitjo que li
surti bé, i si ja li ha sortit doncs fantàstic. Aleshores a mi em semblarà fantàstic i ho desitjo
de debò que li surti bé, però és un tema privat que res té a veure amb l’Ajuntament. Dit això
vostè ha dit que es fan servir places i no sé què, miri, jo no sé si vostè ha vist alguna cosa
estranya digui-la, digui-la posi noms i cognoms, tots els regidors tenen una plaça
d’aparcament, fins i tot regidors que no tenen carnet de conduir, també tenen una plaça
d’aparcament, tots en tenim una, i en aquesta plaça entres i surts, aparques quan véns i
te’n vas quan consideres que te n’has d’anar, res més. I si hi ha hagut cosa que algú ha
utilitzat una plaça d’aparcament d’algun regidor sense ser regidor o sense tenir dret, ho diu
quan ho hagi de plantejar, demà hi ha Consell d’Administració a Engestur i punt, tampoc no
té més secret, i no sé a què ve una cosa amb tota sinceritat. I en els districte, parlo de
memòria i potser em deixo algú, perquè diu, utilitzava plaça un regidor, miri, en el districte
de la Salut el regidor de districte té una plaça en l’aparcament municipal de Quevedo, a
Sant Roc el regidor de districte té una plaça a l’aparcament de Sant Roc, no sé si al Gorg
també hi ha alguna plaça a Països Catalans, també no? Doncs això, i ja està i és que no té
més secret, ara i tota la vida em sembla. Has pogut parlar més del temps, ja he donat més
temps. Gràcies.
A les vint hores i vint minuts s’incorpora al Saló de Sessions el regidor Àlex Mañas
Ballesté, el qual passa a ocupar el seu escó.
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
SENYOR ALCALDE: Passaríem a les mocions, em diuen que hi ha un debat conjunt de
dues mocions que són molt similars, una moció presentada pel PSC, CiU i Iniciativa, sobre
la utilització partidista, diu la moció, de la publicitat institucional de l’Ajuntament de
Badalona, i una segona que és una moció presentada pel grup municipal de CiU relativa a
les comunicacions institucionals adreçades a la ciutadania. Aquí llegim la part dispositiva de
les dues i fem un únic debat. D’acord?
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AP-2014/2890 Moció presentada pels grups municipals del PSC, CiU i ICV-EUiA,
sobre la utilització partidista de la publicitat institucional de l'Ajuntament de
Badalona.
Atès que el desplegament informatiu i publicitari de les Festes de Maig d’enguany ha estat
objecte d’un ús partidista i sectari, més adreçat a promocionar la figura de l’alcalde, que no
a cobrir les necessitats comunicatives dels ciutadans i de les festes, arribant a l’extrem
d’editar un fulletó on el 50% de l’espai està dedicat a la fotografia i un text de l’alcalde.
Atès el recent intent del govern municipal d’influir en la campanya electoral de les eleccions
al Parlament Europeu, amb l’edició del llibre Badalona, ciutat de primera!, un intent
qualificat per la Junta Electoral Provincial de Barcelona com “una incidència dels poders
públics intolerable en la campanya”.
Atès l’il·legal intent, per part de Badalona Comunicació, d’afavorir una opció política –el
Partit Popular-, en prejudici de la resta d’opcions, en les eleccions al Parlament Europeu,
amb un repartiment del temps dedicats als partits durant la campanya electoral que no es
correspon al que determina la llei, com així ho ha fet notar la Junta Electoral, obligant a un
nou repartiment.
Atès que a l’edició dedicada a les Festes de Maig de la revista municipal Bétulo s’ha
suprimit l’espai dedicat als grups municipals impossibilitant així que els grups polítics
s’adrecessin als veïns i veïnes per tal de compartir amb ells els bons desitjos de les festes,
cosa que si ha pogut fer l’alcalde amb una pàgina reservada que incloïa la seva foto.
Atès l’intent d’apropiació per part de Partit Popular del lema institucional de Badalona, amb
la inserció d’anuncis de partit a la premsa local que incloïen el lema institucional. Un lema
registrat a l’Oficina Española de Patentes y Marcas i del que l’Ajuntament en té
l’exclusivitat. Una ús fraudulent que la Junta Electoral ha prohibit expresament.
Per tots aquests motius, els Grups Municipals Socialista, ..., proposem a l’Ajuntament Ple
els següents
ACORDS
Primer.- Reprovar l’utilització partidista feta pel govern municipal dels mitjans públics,
mitjans pagats per tots, en la comunicació concernent a les Festes de Maig.
Segon.- Condemnar els reiterats intents de manipulació electoral feta tant pel govern
municipal com pel Partit Popular, que han obligat a altres grups polítics a interposar
recursos davant la Junta Electoral, recursos que en tots els casos han acabat donant la raó
als interposants.
Tercer.- Demanar als serveis jurídics municipals que, davant d’un ús inconsentit d’una
marca registrada i propietat de l’Ajuntament de Badalona, com és el cas de Badalona, ciutat
de primera!, iniciïn els procediment legals per tal de reclamar a aquell partit polític que n’ha
fet ús, la cessació dels actes que violin el seu dret i una indemnització si s’escau per l’ús
fraudulent.
AP-2014/2889 Moció presentada pel grup municipal de CiU, relativa les
comunicacions institucionals adreçades a la ciutadania.
Atès que a l’Ajuntament de Badalona no existeix una regulació sobre les comunicacions
institucionals adreçades a la ciutadania per part de l’alcaldia de la ciutat.
Atès que darrerament aquest buit normatiu ha portat a pràctiques de comunicació
institucional caracteritzades per una presència excessiva, desproporcionada i poc
justificable de textos i fotografies de l’alcalde de Badalona en publicacions de tota mena
adreçades a la ciutadania.
Atès que la màxima autoritat de la Institució ha d’exercir la seva funció de forma
proporcionada i justificada, també en matèria de comunicació institucional.
Ateses aquestes consideracions, a l’Ajuntament Ple proposem els següents
ACORDS
1. Amb l’objectiu d’impedir futures pràctiques de comunicació institucional amb una
presència excessiva, desproporcionada i poc justificable de textos i fotografies de l’Alcaldia
de Badalona en publicacions de tota mena adreçades a la ciutadania, el Ple de l’Ajuntament
de Badalona insta el govern municipal a crear, en el termini màxim de tres mesos, una
comissió formada per dos representants de cada grup municipal, que tindran dret de vot, i
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dos tècnics o càrrecs directius de l’Ajuntament, que no tindran dret de vot, per tal d’elaborar
un Reglament de les Comunicacions Institucionals de l’Alcaldia de Badalona.
2. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta la futura Comissió per a l’elaboració d’un
Reglament de les Comunicacions Institucionals de l’Alcaldia de Badalona a partir de dos
possibilitats en l’elaboració de la futura normativa:
2.1. Una proposta restringida de les comunicacions institucionals de l’Alcaldia de Badalona
que les situï únicament en els següents casos:
a). Programa de les Festes de Maig i de la Festa Major.
b). Presentacions de llibres i estudis publicats per l’Ajuntament de Badalona.
c). Fulls informatius sobre posada en marxa efectiva de noves infraestructures i serveis
finançats totalment o parcialment per l’Ajuntament.
d). Cartes adreçades a persones o col·lectius beneficiats per mesures fiscals o de
naturalesa similar aplicades per l’Ajuntament de Badalona.
e). Escrit periòdic al Butlletí Municipal Bétulo.
2.2. Una proposta expansiva de les comunicacions institucionals de l’Alcaldia de Badalona
que, a més a més de les relacionades als punts 2.1.a, 2.1.b, 2.1.c, 2.1.d, 2.1.e, afegeixi un
escrit de l’Alcaldia obligatòriament els següents casos:
a). Notificacions de sancions imposades per infraccions de trànsit, urbanístiques o de
qualsevol naturalesa que vulnerin reglaments i ordenances municipals vigents.
b). Notificacions de pagament d’impostos i taxes municipals.
c). Comunicacions informatives sobre activitats culturals, lúdiques o d’altra naturalesa,
organitzades per l’Ajuntament de Badalona, sempre que la superfície de l’escrit de l’Alcaldia
SENYOR RIERA: Molt bé senyor secretari, dels ponents qui defensa aquesta llei de premsa
que presentem aquí a Badalona? El senyor Falcó? Endavant. Doncs de menor a major.
Endavant senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Moltes gràcies senyor Riera. Bé, es tracta de dues mocions que
segons acord de la Junta de Portaveus es tracten de forma conjunta perquè les dues van al
fons de la mateixa qüestió, i aquesta qüestió és la defensa de la pluralitat i la defensa de
l’actitud democràtica i de la transparència pel que fa als mitjans de comunicació locals i als
mitjans de relació del govern del Partit Popular de Badalona amb la ciutadania. En ambdós
casos, en les dues mocions una és molt més concreta, molt més detallada i fa una proposta
de en quins moments i per quines circumstàncies i en quines situacions i amb quins
continguts l’alcalde de la ciutat s’ha de poder dirigir a la ciutat com a tal, i per tant, amb la
seva aportació personal, i només limitant-ho a aquests casos. I l’altra moció és la que li fa
una queixa contundent de tot el que ha fet vostè, senyor alcalde, i suposo que amb el
suport amb el suport de tot el govern del Partit Popular amb poc temps amb un mes de
termini probablement, ha actuat d’una manera absolutament autoritària amb la utilització
que ha fet d’elements que haurien de ser d’ús de la institució i que vostè els ha utilitzat al
seu servei, servei polític seu, al servei del seu partit i al servei de la seva persona, cosa que
és el que aquí li reprovem tota l’oposició i no sé si vostès mateixos hi votaran a favor o no.
Però la Junta Electoral ha estat molt clara en els cassos que ha anat a la Junta Electoral la
denúncia, dient-li i ordenant-li que no podia fer aquestes actuacions, i n’hi ha hagut un altre
cas que en agradaria també que ens donés l’explicació aquí, que és el que fa referència al
butlletí d’informació municipal Betulo, en el que la tradició des de fa molts molts anys és
que hi ha un escrit dels presidents dels grups municipals i de l’alcalde, i en aquest de les
Festes de Maig per decisió suposem que unilateral del Partit Popular, ha suprimit l’escrit de
salutació o d’opinió que fem els diferents grups municipals i s’ha quedat només amb la seva
presentació. Absolutament decisió com deia abans, autoritària, unilateral i que no entenc
quina explicació ens pot donar que no sigui la de voler silenciar l’opinió de la resta de
l’oposició i de voler monopolitzar vostè el programa de festes i la informació que arriba al
públic.
SENYOR FALCÓ: Quan el senyor Ramon Riera obria aquest debat ja l’adjectivava i ja
sentenciava que volíem fer una mena de llei de premsa com si això fos una voluntat de
censurar allò que el govern des d’un punt de vista de comunicació institucional està fent. I
no anava desencaminat, perquè no és que vulguem fer una llei de premsa, volem demanarlos que deixin de fer el cafre, i ho diem perquè francament, arriba un punt en què un ha de
mirar com a mínim de posar a sobre de la taula, de fer el debat polític sobre els límits de la
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comunicació institucional, quan aquesta comunicació institucional es comença a convertir
en propaganda nord coreana de l’amado líder Garcia Albiol. I arriba un moment que
nosaltres tenim la necessitat de posar a sobre de la taula un debat perquè ja li diré ben clar,
sé que aquesta moció l’aprovarem, i sé que vostè segurament se la posarà darrera el
clatell,. Probablement no hi haurà un reglament, però a mi m’agradaria que qui ens governa
tingués la consciència de quins són els límits tolerables per part de la ciutadania, per part
de la democràcia i per part de la gent que paga impostos, sobre l’ús de la comunicació
institucional es converteix massa i d’una manera més clara en quelcom presidencialista, en
quelcom d’un excés total, de duplicitat i triple edició de fullets que expliquen el mateix, amb
les Festes de Maig mateix ho hem pogut veure, en què sempre hi ha el mateix text i la
mateixa foto de l’alcalde per explicar la mateixa cosa per tres vies diferents. Home, arriba
un moment en què demanem una mica més de cura. I aleshores, ja posats a proposar, ja
que tenim ganes de sortir per tot, per tot i amb tot, penjant-nos les medalles d’allò que fem i
d’allò que no fem, si algun privat fa alguna cosa li posem la foto, si algú públic fa una cosa
només poso la meva, arriba un moment que diem, posats a explicar que l’alcalde ho fa tot a
Badalona i que és omnipotent, omnipresent i que és una figura gairebé intocable i tocada
pels déus, doncs jo vull que quan rebi una multa de l’Ajuntament hi hagi l’alcalde que
m’expliqui que en virtut de l’article x del codi de circulació m’ha caigut una multa. Jo vull que
quan m’arribi l’IBI m’expliqui perquè me l’ha pujat un tant per cent i que m’ho digui el meu
alcalde. Jo vull que quan vagi la grua i retiri i pagui la meva taxa de retirada de cotxe de la
grua al rebut hi hagi la foto de l’alcalde que m’expliqui per què existeix una taxa per retirar
cotxes amb la grua. Perquè clar, si només posem la foto de l’alcalde per allò que sembla
que és positiu i no la posem per allò que sembla negatiu, això ja no és comunicació
institucional, i quan arribem a l’excés és quan nosaltres hem de dir, home, poseu el fre. I li
demanem al govern que posi el fre, que una cosa és tenir un alcalde que hauria de ser de
tots, i l’altre és tenir un alcalde que està en campanya permanent pel seu partit, i que actua
d’animador turístic als casals d’avis, vaja de tot, només em falta veure’l a la platja dirigint un
ball de l’estiu d’aquests esportiu, que estic segur que el veuré, però calma, no cal sortir tres
vegades a les fotos explicant el mateix. I si anem en aquesta direcció nosaltres volem
aprovar una moció que digui, que faci tot el que hagi de fer, cada vegada que canviï el
temps a Badalona, si demà ha de ploure fem un fullet, fem-ne cinquanta mil i que l’alcalde
anunciï que demà plourà, però també quan jo vagi a retirar el cotxe de la grua vull que el
rebut de la grua hi posi la foto de l’alcalde, perquè així recordaré qui és que m’està cobrant
aquells diners. En definitiva, més enllà de tot això, és una reflexió sobre la comunicació
institucional i els seus límits, través d’una moció per demanar-los, per reprovar-los i per
demanar-los que tinguin una mica més d’humilitat a l’hora de fer servir allò que és de tots,
que tinguin una mica més de consciència a l’hora de fer servir allò que és de tots, perquè
no és que ho diguem nosaltres, vostès han rebut tres revessos de la Junta Electoral en molt
poc temps, un, dos, tres, que haurien de merèixer alguna reflexió o alguna cridada d’atenció
sobre les persones que decideixen que segons què ho anem a fer i mira, si no ens
enganxen no ens han enganxat. Però miri, l’han enganxat, una vegada, dos vegades, tres
vegades, home, ja n’hi ha prou, ja n’hi ha prou, s’estan passant tres pobles, ja n’hi ha prou,
tothom coneix qui és l’alcalde de Badalona, tothom ho sap, no té un problema de
coneixement, potser el té de popularitat, potser per això han de fer tot això, però ja n’hi ha
prou, perquè els diners no són seus, són de tots. Jo crec de veritat que si volen entrar en
aquest debat posin la foto de l’alcalde, del amado líder, la volem veure a tot arreu, també en
allò que són comunicacions negatives per al ciutadà.
SENYOR SERRANO: La veritat és que tot aquest excés propagandístic del senyor Albiol ja
fa molt de temps que dura. L’únic que ara, en campanya electora, en campanya electoral
europea jo crec que han fet vessar el got. Una cosa és tot el que anaven fent fins ara que ja
era una mica exagerat, tot plegat. Però clar, ara, fent el mateix que han fet fins ara i fent-ho,
que estaven fent fins ara però fent-ho amb campanya electoral resulta que s’han trobat en
què hi ha una Junta Electoral que d’alguna manera aplica unes normatives, i que durant el
període del mes de maig i també d’abril perquè són els cinquanta dies que estan
convocades les eleccions, hi ha unes normes i hi ha unes lleis. I tot allò que fins a llavors
feien i fan igualment i estic segur que tornaran a far, perquè escoltin, ja s’han acabat les
eleccions i tornarem ara a tenir una allau de publicitat i de fotos i de refotos i de contrafotos
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i de sortir a la tele a tota hora, i a tota hora i a tota hora, tot això ja ho sabem. Però durant
aquest període hi havia una llei, i vostès a més, es passen tant que s’han saltat fins la llei,
fins la llei, i la Junta Electoral els ha dit, per tres vegades seguides, per tres vegades
seguides i diferents grups, tant Convergència com nosaltres ho hem hagut de portar temes
diferents a la Junta Electoral, que vostès no tenen raó, i els han rebregat fins el recurs que
han presentat dient que sí que tenien raó, doncs la Junta a més fins els ha fet una resolució
bastant divertida sobre el foment de la lectura el dia de Sant Jordi. Vull dir, a veure si
m’entenen, s’han passat molt, però és que el que estem denunciant ara d’alguna manera és
que això que han vist fins ara no és res, perquè si tot això ho han fet amb unes europees i
si tot això ho estan fent al maig del 2014, d’ara fins al maig del 2015 ens trobarem aquí això
i tres vegades més, i això és el que els grups de l’oposició, que encara tenim majoria en
aquest Ple no ho volem veure, perquè hi ha unes regles de joc que com a mínim s’han de
respectar, però perquè a més a més les marca la Llei. Escolti, Televisió de Badalona no pot
dir que fa un error tècnic quan fa el minutatge que li dóna la gana i no el que marca la llei,
no és un error tècnic, no és un error tècnic, igual que no són errors tècnics les tertúlies ni tot
això que fan vostès, no són errors tècnics. Abans se’n deia manipulació de tot això, ara
potser alguns en diuen comunicació, però abans se’n deia manipulació. I és manipulació, i
és un excés de propaganda, escoti’m, que per això, i ara es veu, i ara es nota amb tant
llibre i tanta història, ara es veu el perquè d’aquest cinquanta per cent d’augment de la
partida de pressupost de propaganda en el pressupost d’aquest any, perquè altres partides
van baixar, però la de propaganda va pujar un 50 %, ara ho veiem, llibres, llibrets, fullets,
fulletons. Això del Bétulo, la revista Bétulo de Festes de Maig, és una cosa que cada any,
s’ha fet sempre, serveix per fer el programa de festes i a més, hi ha una felicitació de
l’alcalde explicant les festes i els grups municipals, els que siguin, els grups municipals que
estiguin a l’Ajuntament, sempre ha estat així. Aquest any no, no hem tingut dret cap grup
municipal a, en l’especial de Festes de Maig, que és el de més tirada, és el més car de tots
els que es fan durant l’any, perquè sinó m’equivoco se’n fan 70.000, o almenys això és el
que diu, d’aquest de Festes de Maig, en aquest que se’n fan tants i tants, no podem ni
treure la foto nostra, aquella columneta, ni això, ni això. Clar, si això passa ara ja no em vull
ni imaginar el que passarà a partir d’ara fins el maig que ve. I com que ens ho imaginem i
ens ho pensem, a mi, portar-ho a l’extrem de l’acudit de dir, posi la seva foto a la multa, no
estic d’acord, per mi no és un acudit, és que no és de broma, és que el que estan fent aquí
no passa a cap altre ajuntament. Hi ha algun ajuntament o institució, comunitat autònoma o
govern de qualsevol mena que una Junta Electoral els tombi tres vegades seguides tres
coses diferents, tres coses diferents, una utilització d’un lema electoral, un minutatge a la
tele, un llibre de propaganda d’autobombo, escolteu, és que això no passa enlloc, no passa
enlloc. I el que voldríem és que d’alguna maner en aquest any que queda per les eleccions
municipals, a part de reprovar-li el que han fet el 2014, que això ho votarem, el que
voldríem és que hi hagi una mica de joc net amb la propaganda, jo ja entenc que vostès
vulguin fer i facin, però com a mínim una mica de joc net, com a mínim. L’autobombo va
amb la persona, però una mica de joc net i una mica de respecte a les regles del joc, una
mica de respecte a les regles del joc, perquè els de l’oposició també som govern, també
tenim el nostre dret a existir en el Bétulo, com fins ara ha estat sempre, i no em diguin que
avui o ahir ja ens demanen un article per sortir en el proper Bétulo, que es veu que ara en
fan un altre i ara correm-hi tots a demanar articles perquè al mes de juny en surt un altre.
No, no, si és que no es tracta del mes de juny, es tracta del de festes de maig que és el de
major tirada de cada any, que també hi hauríem d’estar, i si al juny o al juliol n’hi ha un altre
doncs també. Però és clar, ara correm-hi tots, avui o ahir ens demanaven un article. Jo no
sé si s’han passat tres pobles, però el que sí que els vull dir és que les sentències i les
resolucions de la Junta Electoral són molt clares respecte a la manera com vostès han fet
de cara al que és la llei, del que són les normes i del que és un comportament democràtic,
ja no els dic propagandístic, estan en el seu dret de mirar de fer tot allò que pugin per
treure’n partit, però com a mínim respectin les regles del joc, com a mínim. Perquè si a més
de l’autobombo ho volen fer d’una manera molt poc democràtica, això diu molt poc a favor
seu i molt poc de la manera amb què estan intentant vendre allò que fan, molt poc a favor
seu, perquè ho pot fer igual però no tenen perquè silenciar l’oposició, ni perquè saltar-se les
regles del joc, ni perquè saltar-se la llei. Cada dia en campanya electoral estem veient com
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tots els noticiaris haguts i per haver, de TV3 i de tot arreu, els periodistes es queixen del
minutatge i de les normes i tal, això ho veu tothom des de fa una pila d’anys. Bé, doncs això
que els periodistes de tot arreu es queixen aquí va ser un error tècnic saltar-s’ho. Home, a
mi em sembla que hi ha qüestions que no són errors tècnics, que són voluntats polítiques, i
el que sí que els demanem, els ho reprovem d’una banda, però també els demanem que en
aquest any que queda mirem i mirin sobretot de no passar-se perquè sinó tornarem a estar
igual a la Junta Electoral i a la denúncia i a la baralla per coses que en el fons escolti’m de
fotos seves jo crec que n’hi ha una col·lecció a l’arxiu de Badalona increïble, per tant, no sé
si en aquest any n’haurem de veure trenta-quatre mil més cada dia, no ho sé, a vostè li
deuen agradar molt les seves, molt, les plaques, tot allò que mai no havia fet ningú aquí a
Badalona, deixi’m que ho digui perquè tinc ganes de dir-ho, ni el Màrius Díaz, ni el Màrius
Díaz, ni el Blanch, ni la Maite ni jo mateix ens hem dedicat a posar plaquetes i plaquetes
per tot arreu amb el nostre nom dient que inaugurem no sé què i que inaugurem no sé
quants. Jo els dic, és que d’aquí a dos dies trobarem miralls pel carrer perquè vostè es
pugui anar mirant. Si és que estem en una qüestió de narcisisme polític inversemblant, el
mai vist, no hi ha cap institució, cap lloc que hi hagi que passi el que passa aquí, que per
posar un tros de carrer hi hagi una placa dient que l’alcalde ho va inaugurar. L’alcaldessa
de Lima, una senyora que hi havia ara deia, Lima lo hizo, no ho he fet jo, són els diners dels
ciutadans, no ho fa un mateix, no ho fa la vanitat d’una persona, ho fa la gent, es fa amb els
diners de la gent, no es tracta d’anar posant plaquetes ni busts, ni medalles, ni estàtues, no
es tracta d’això. Es tracta de fer les coses ben fetes, i es tracta de fer-ho amb un respecte
democràtic sabent que són els cèntims, i que no són per donar-se autobombo ni per
perjudica l’oposició. I la campanya es fa amb joc net, amb els diners del partit, amb els
diners del partit, no amb els diners dels ciutadans. I amb això és amb el que ens hem
trobat, ara en aquest 2014, i espero que en el 2015 no ens hi trobem de tant.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, ha tingut temps, li he deixat tot el que ha volgut.
SENYOR SERRA: Ha bufat també, ja l’he vist que bufava.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, ara parlarà la regidora Hervàs en nom del govern municipal.
SENYORA HERVÀS: Gràcies alcalde, un parell de qüestions prèvies senyor Serra, senyor
Serra, sí, que li volia dir una qüestió prèvia que és que ha dit alguna inconcreció, com que
el pressupost de Comunicació d’aquest Ajuntament havia doblat o havia augmentat molt, no
és cert, i ja els varem donar informació als seus companys que veig que no li han passat i
vostè no els ha pogut veure, perquè l’únic que ha fet a l’Ajuntament és aglutinar a totes les
partides de comunicació posar-les en una única partida. Per tant, aquest augment i aquesta
mateixa disminució a la resta de partides de l’Ajuntament. Això com a qüestió prèvia. Bé,
com que s’han dit bastants qüestions sí que m’agradaria començar per una primera que és,
senyor Serrano que després, m’agradaria començar per una primera qüestió que és, home,
crec que és important dues qüestions, primer el dret que tenen els ciutadans a ser
informats, a ser informats de l’activitat de l’Ajuntament, dels serveis, de qualsevol
programació, de qualsevol obra, de qualsevol qüestió que li afecti , de qualsevol servei
d’aquest Ajuntament. I dos, l’obligació que té l’Ajuntament d’informar als ciutadans, crec
que és una premissa molt important, és una premissa molt important, després el grup de
Convergència i Unió parlava d’aquest reglament tan, tan, tan taxat que el meu company
crec que amb una ironia fina, fina li feia una mica el resum de quina és la seva proposta i jo
d’una manera més lleugera li diré que la seva proposta és pròpia, potser, d’altres èpoques o
potser d’altres indrets. Després també m’agradaria comentar-los que parla només de la
comunicació als ciutadans, que crec que és l’única qüestió que els cou, no? L’Ajuntament
ha de comunicar no només als ciutadans perquè és la seva obligació per llei si no que a
més comunica amb d’altres entitats, amb altres administracions locals o supramunicipals i a
més, han fet un oblit que ja els ho apunto perquè puguin escriure en la propera moció
doncs, que tampoc, han tingut l’oblit de les xarxes socials que mabe en aquesta nova era
de comunicació doncs són tant i tant necessàries. Per contra, les coses que fa el govern
també comunicant i dels que han fet un oblit són per exemple les retransmissions del Ple
com el dia d’avui, que també informen al ciutadà i que tot i tenir els estris, el govern anterior
no va voler posar-ho en marxa i aquest govern va ser una de les primeres mesures que va
prendre per tal de poder donar més transparència i també més comunicació al ciutadà i ha
engegat també una altra sèrie de propostes, aplicacions com la BDN bústia, i d’altres
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aplicacions, les newsletters de Medi Ambient, de Cultura, de Joventut i alguna altra que
també són comunicació institucional d’aquest govern cap a tots els ciutadans. Què és el
que passa i crec també que és el que els molesta, que aquest és un govern prou actiu i
com que és prou actiu, prou que comunica. Si només haguéssim fet una acció al mes
doncs, només faríem una acció al mes, però com que no és el cas, doncs aquest govern i
aquest Ajuntament es veu en l’obligació de comunicar. Com que vostès han fet especial
esment en una qüestió, que és el tema de la Revista Bétulo, els voldria dir, que com vostès
saben, ja que han estudiat molt i han fet un màster en recursos a la Junta Electoral, vostès
saben perfectament que els ajuntaments no podíem presentar cap butlletí municipal que
tingués com a contingut qüestions polítiques. Per tant, el Bétulo del mes de maig ha estat
un Bétulo absolutament estricta amb el contingut del programari de les Festes de Maig,
absolutament estricta. Per això vostès aquesta acció no l’han poguda recórrer a la Junta
electoral perquè s’ha complert amb la llei. Després una altra qüestió, vostès que s’han
omplert i s’han omplert la boca en aquesta estoneta que m’ha precedit referent a la Junta
Electoral, jo suposo, suposo que deu ser casualitat, deu ser una qüestió absolutament
casual, jo ho deixaria així, casual, jo suposo que és una qüestió casual que els dos vocals,
els dos vocals no judicials de la Junta Electoral de Zona formin part o tinguin relació amb
algun grup polític. Llavors, hi ha una altra qüestió que és pel que fa al respecte del
minutatge de Badalona Comunicació, que com saben va ser una qüestió absolutament
aliena a la nostra voluntat, que es va corregir desseguida i que tots els grups polítics a la
ciutat van poder gaudir òbviament del temps que els pertocava.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, fa falta una segona ronda, senyor Falcó. Anem a intentar ser
breus, perdó senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Bé, la resposta de la senyora Hervàs a part del final amb la referència
que ha fet a la Junta Electoral, que ja en parlarem i veurem on anirà a parar això que ens
acaba de dir, aquesta acusació que ha fet als vocals de la Junta Electoral d’actuar de forma
partidista, bé, qui hagi de dir alguna cosa ja ho dirà. Però a part d’això, que penso que ha
estat una relliscada important per part seva ens ha fet tota una referència al dret de
comunicar-se amb la ciutadania i amb les entitats, això ningú li ha qüestionat, ningú h ha
qüestionat que un govern es pugui comunicar amb les entitats i es pugui comunicar amb la
ciutadania en general i pugui explicar coses que s’han d’explicar. Aquí el que li hem
qüestionat són les actituds absolutament autoritàries i manipuladores i l’ús, el mal ús dels
diners públics en benefici personal o del Partit Popular, com es vulgui dir o conjuntament.
Aquest, aquest és el problema, la senyora Hervàs no ens ha justificat aquesta errada
tècnica de televisió de Badalona pel que fa al minutatge, això és del què ens hem queixat,
no ens ha justificat l’entrevista amb el senyor Arias Cañete, que es va fer casualment molts
pocs dies abans que comencés la campanya electoral i que probablement en aquell
moment no sabien que més aviat els restaria vots, aquest personatge, per totes les
declaracions que va fer posteriormentt. Tampoc ens ha dit res del mal ús de l’eslogan
institucional també, aprofitant-se’l com a persona i com a partit, això és del què ens estem
queixant. Tampoc ens ha dit res d’aquest llibre de fotografies que van utilitzar també en
benefici propi, és d’això del què li estem parlant, no li estàvem parlant d’altres coses,
senyora Hervàs. El tema del Bétulo em sembla que cau pel seu propi pes també la seva
argumentació, que no té cap sentit el que ens ha dit en aquests moments. Per tant, la
voluntat que ha tingut aquest govern del Partit Popular, aquest alcalde del Partit Popular ha
estat una voluntat absolutament manipuladora d’utilització dels fons públics en benefici
propi en una campanya electoral. Així li ha reconegut la Junta Electoral en aquests
moments i així denunciem nosaltres i al Ple Municipal de l’Ajuntament de Badalona així li
manifesta i li reprova la seva actuació.
SENYOR ALCALDE: Senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Intentaré ser breu, però com que el tema dóna per una mica i vostès
sempre tenen molt de temps, doncs, només ens veiem una vegada al mes, tampoc passa
res, després vostès ja fan la seva i fan els seus pamflets i fan tot el que volen, almenys
deixi’ns que aquest dia que podem despatxar-nos una mica ens despatxem. És conscient la
senyora Hervàs que posant en qualitat, en dubte la qualitat democràtica del país amb la
referència que acaba de fer a la Junta Electoral Central, però, és conscient de la bestiesa
que acaba de dir, respecte a la Junta Electoral d’un país en termes democràtics. Vostè és
Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes Sessió nº 7/27-05-2014/ pag. 74
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

conscient del què acaba de dir, sobre la Junta Electoral, que determina i aplica estrictament
els criteris de la llei que varem aprovar tots allà on sigui, al Congrés fa un apila d’anys i que
es limita només a això. Jo és que la veritat, vostès un bany d’humilitat els anirà molt bé i els
asseguro que si per a nosaltres és el rebran, si per a nosaltres és el rebran. No hem
estudiat gaire no, ha estat tan fàcil guanyar-los tres recursos a la Junta Electoral, perquè
clar quan a davant tens un holligan o uns holligans que no aprecien el valor del risc i vinga
i fotli i pensen que no ens ho mirarem, no ens ha calgut estudiar gens, ens ha calgut
escriure una estoneta i amb tres estonetes els hem tombat tres coses a la Junta Electoral,
però tres estonetes, no hem hagut d’estudiar gaire. Però clar, en temes de comunicació
també es feia referència al tema xarxes, si volen hi entrem al tema xarxes, jo li pregunto,
tota aquesta comunicació que vostès fan de tot, a vegades sense la mínima prudència,
expliqui’m vostè, la Guàrdia Urbana deté dues persones que transportaven 5 quilos de
hachís dintre del cotxe, per una mala instrucció policial, com ha acabat això, després del
seu anunci. Per una mala instrucció policial com ha acabat això, on ha acabat això i tantes
altres coses que ara no recordo, però que no han acabat en res, grans anuncis que després
acaben en res. Jo, home de comunicació 2.0 recordo moltes redades per trobar barres de
pa, això en recordo un fotimer i fixi’s fins i tot avui responent a aquest últim twit feliç de
l’alcalde, “detenido coche con tres rumanos y un español que habian robado en Montmeló,
condema y a su pais”, és de traca. Hi ha una persona molt intel·ligent que diu ja, ja, ja, “la
Guàrdia Urbana incauta tres quilos de butifarras y dos paquetes de Marlboro junto con
diversas alitas de pollo”, això és la credibilitat que mereix la seva comunicació, que és que
la gent se’n rigui, que la gent en faci broma. I les seves aparicions a 13 TV i a
Intereconomia, és clar, si hem de parlar de tota la comunicació parlem de tot, i l’últim és
aquest article d’un càrrec de confiança, que això tampoc s’havia vist mai, que un càrrec de
confiança es dediqui a insultar les entitats de Badalona. Però bé, però això què és, un
càrrec de confiança, jo li tinc estima personal, un càrrec de confiança es pot dedicar a
insultar a les entitats, a dir que es posen la barretina amb triple rosca fins als ulls. Vostès
creuen que això és normal i que vostès no han de fer res, no han d’escriure a les entitats i
demanar-los disculpes. Vostès creuen que aquesta és la comunicació que han de fer,
l’alcalde com si fos Déu nostre senyor i els càrrecs de confiança que els paguem entre tots,
insultant les entitats, si no hi està d’acord li toca callar, perquè nomes poden parlar els
regidors, els càrrecs de confiança que tenen una tribuna al Tot Badalona, miri, escriure el
que puguin i amb molta educació cap a la gent, perquè això és una manca d’educació. I és
una manca del mínim sentit del què ha de fer un càrrec de confiança de l’Ajuntament, que
és per descomptat, no insultar la gent que li paga el sou, no insultar la gent que li paga el
sou. La moció que hem presentat que ha dit que era, escolti, no diu res de l’altre món, tot el
que diem vostès ja ho fan i a més a més, els proposem coses noves. La qüestió de la
comunicació institucional vostès no la porten bé, estudiïn una mica més que és
comunicació institucional i deixin de confondre el partit amb la institució.
SENYOR ALCALDE: Senyor Serra.
SENYOR SERRA: Sí, breument i més breument que abans, però sí que algunes
puntualitzacions sobre el que s’ha dit abans. Jo estic d’acord que cal informació, que s’ha
d’informar la ciutadania, tot això s’ha fet sempre, però rares vegades, potser sí que
remenant molt en podem treure un fulletó que informen alguna cosa, que jo m’hagués posat
la foto, podem treure’n algun, però no en trauran gaires i cap en període electoral. Jo sé i
ho conec i ho conec bé, quines són les normatives de Junta Electoral què és el que diu i
quines són els límits que hi ha, cap me’n trauran en Junta Electoral. Que jo recordi mai a
l’Ajuntament de Badalona, la Junta Electoral li havia clavat les rebregades que li han clavat
aquí, jo no sé si són partidistes, no sé si com diu la senyora Maritxú són d’un partit
determinat del meu em sembla que no, perquè no ho conec, oi, potser seran d’algun altre,
no ho sé, no sé quina mena de partit polític deuen ser els de la Junta Electoral Central, però
sí que a vostès els han dit i els ho varen dir després de fer un recurs bastant mal fet i
bastant mal argumentat, d’una argumentació molt pobra en la qual varen dir que el seu
llibre de Badalona, el seu llibre de fotos d’aquestes d’autobombo que van fer aquí, que
pretenien vendre a les Festes de Maig, van agafar i se’n van haver d’anar fins a un llibre
que es va publicar fa molts anys que es deia Badalona, Badalones i van haver
d’argumentar que bé l’Ajuntament havia fet una vegada un llibre que es deia Badalona,
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Badalones, que precisament es va presentar i això es pot veure, perquè ja ni me’n
recordava, jo no era ni regidor de l’Ajuntament, bé, sí, em sembla que feia un any que era
regidor de l’Ajuntament. És un llibre del 2004 perquè ho vaig veure a les notes de premsa
de l’Ajuntament de Badalona, era un llibre que es va presentar el dia de la Nit de Santa
Llúcia, aquí en el Pavelló quan es van fer els premis de Santa Llúcia aquí a la ciutat de
Badalona, es va presentar aquest llibre, però clar, allò era el mes de novembre del 2004 i
no hi havia campanya electoral. Doncs per defensar el seu llibret en Plena campanya
electoral van haver-se’n d’anar al 2004, amb un llibre del 2004 que no hi havia cap
campanya electoral. És veritat, i la Junta Electoral els va dir, però és que a més els ho diu
amb una claredat meridiana, el que vostès han fet és una incidència dels poders públics
intolerable en campanya, és que li diuen que el que vostès fan és intolerable en campanya i
això li diuen dues o tres vegades, els ho diuen pel llibre, els ho diuen per la televisió, els
diuen de tot. Una mica el que estem dient, i el que estem dient tots avui, és que aquesta
incidència dels poders públics intolerable en campanya tal com els ho diu la Junta, en lloc
de donar la culpa a la Junta, doncs ho han de fer una mica millor durant aquest any. Als
ciutadans se’ls ha d’informar, però jo pregunto per informar-los cal posar-los la foto de
l’alcalde, sempre a cada moment, sempre i a cada moment, de què els estan informant
d’allò que es fa o de la foto de l’alcalde, perquè va d’ell, va fixe. O sigui la informació no
sabem si hi és, ara la foto hi és, fins i tot quan et connectes la wifi, ja qui hem diu que la wifi
aquesta que hi ha aquí baix, el senyor Mañas m’ho confirma, et connectes a la wifi i et surt
una foto de l’alcalde i una carta de l’alcalde, de saque, això d’entrada, després pots
continuar, però d’entrada et surt una foto. Jo ja ho entenc, que s’ha informar, ja ho entenc
que s’ha d’informar la gent i també se l’ha de mirar de manipular i abans deia els límits
entre comunicació i manipulació i entre informació i manipulació també n’hi ha i aquests
límits no es respecten i aquí estem en un govern amb minoria, que pensa que per poder
tenir majoria, el que cal és manipular la gent i manipular la ciutadania durant quatre anys.
En portem tres i ara bé l’any de la traca final, ara bé l’any de la traca final, ara ens
empassarem les fotos per a tot arreu, però bé, per sort en període electoral, hi ha períodes
en els quals no poden fer res, en període electoral com a mínim respectin les lleis i les
normes de joc. Amb el Bétulo que em deia abans la senyora Maritxú, que deia abans,
escolti el Bétulo, diu no, és que no l’hem pogut recórrer perquè no sé que, no, no, no l’han
pogut recórrer, és que no, però a veure.
És que en el mes de maig no hi ha cada quatre anys unes eleccions municipals fixes, el
darrer diumenge de maig, és que no hi ha Festes de Maig cada any a la ciutat i cada quatre
anys coincideixen amb eleccions municipals, és que cada any que coincideixen les Festes
de Maig i el Bétulo cada any, cada any vol dir, cada any, vol dir les eleccions municipals
des de l’any de la catapum, des del 1983 que es deu fer el Bétulo o des de que es fa el
Bétulo cada quatre any coincideixen les eleccions municipals. Mai s’ha eliminat la tribuna
dels grups municipals que es fa tot els mesos o tots els números, menys aquell, no em digui
que no treuen perquè és campanya,perquè cada vegada que és campanya hi ha estat, fins
i tot els seus, fins i tot els del Partit Popular quan estaven a l’oposició estàvem allà. Per tant,
és un argument pobre, jo crec que els arguments de manipulació de la Junta, de politització
de la Junta, d’amics que devem tenir a la Junta Electoral, de Bétulos que no, escolti aquí el
que hi ha és una manipulació clara i com els he dit abans jo crec que això només afecta a
començar. Aquí hi ha un govern amb minoria que vol guanyar vots en base a una
propaganda electoral institucional o institucional electoral i que durant aquest any i el que
queda fins a les eleccions municipals ens ve una bona traca i una bona “corrilla” de fotos i
més fotos i fulletons i pamflets i tele i vinga i dale. Jo crec que estem en aquesta història,
per tant, que els grups de l’oposició que encara som majoria en aquesta cambra i que som i
serem majoria en aquesta cambra, en aquest Ple, som i serem majoria en aquest Ple, no
ho dubtin. Puguem agafar i fer un reglament o que com a mínim els reprovem d’allò que
estan fent, home, a mi em sembla que, que menys.
SENYOR ALCALDE: Permeti’m alguna ironia, vostè acaba de dir ara, els grups de
l’oposició som i serem majoria, ho seguirem sent, quan tingui la mateixa visió que quan
vostè s’asseia aquí i em va dir una vegada que jo mai m’asseuria en aquesta cadira, van
apanyats, permeti’m l’ironia.
SENYOR SERRA: Això són “xuleries”, no són ironies.
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SENYOR ALCALDE, No home no, vostè pot dir i jo no puc dir, doncs bé, al final seran els
veïns de Badalona els que decidiran, amb això estem d’acord, oi que sí? S’han dit moltes
coses i jo permeti’m, conceptualment, vaig del genèric al concret, jo crec que de debò, amb
tot el respecte perquè es mereixen respecte totes les opinions més enllà de no compartirles i j respecto el posicionament que vostès tenen. Vostès han estat parlant en aquest
debat, doncs no sé, potser en total 45 minuts i el 80% del temps l’han dedicat a parlar de la
foto, de la foto, de la foto de l’alcalde, cosa que els vull dir que és una contradicció perquè
vostès mateixos han reconegut que em coneix tothom, doncs si em coneix tothom tampoc
no tindria molt de sentit que vostè diuen que jo intentés posar la foto absolutament a tots els
llocs. Per tant, una mica contradictori. Senyor Falcó perquè la senyora Hervàs amb raó o
no, no pot criticar, no pot criticar perquè vostè ha dit, no es pot criticar, però vostè ha dit no
es pot criticar, però vostè la barbaritat que ha dit, ha criticat la Junta Electoral. Jo li faig una
pregunta, per quina raó la senyora Hervàs comet un pecat quan critica decisions de la
Junta Electoral i en canvi vostès poden criticar el Tribunal Constitucional, quan no falla en
decisions que no els semblen justes dient, aquesta és una realitat, que els membres del
Tribunal són espanyolistes i no sé què i no sé quantos. Escolti, si vostès poden criticar el
Tribunal Constitucional, la regidora Hervàs pot criticar la Junta Electoral i home, ella ha dit
una cosa que és una dada objectiva, que serà crítica o no, però és una dada objectiva. Hi
ha dos membres de la Junta Electoral que tenen relació amb partits política, hi ha un
membre de la Junta Electoral que treballava per aquest Ajuntament fins que aquest govern
va canviar un contracte i ja no hi treballa i ara hi treballen uns altres, i això són dades
objectives. Això no és una crítica, això són dades objectives, miri, qualsevol que els escolti
a vostès semblarà que hem comès no sé quina barbaritat, quines il·legalitats, escolti, que
no, que aquí s’han donat tres fets. Un, el criteri del temps de televisió de Badalona
Comunicació pels espais reservats als partits polítics, el criteri que va seguir Badalona
Comunicació va ser anar a la circumscripció única que era el resultat a tot Espanya i van dir
que no, que havia de ser la Junta Electoral, la Junta Electoral va dir que havia de ser la
circumscripció de Badalona. Jo els vull recordar que el criteri quan vostès governaven a
l’any 2009 van seguir, va ser circumscripció de Catalunya, que tampoc no van seguir
aquest criteri que ara demanen. O sigui, la Junta electoral diu, ha de ser criteri local i vostès
ens critiquen, manipulació, manipulació i vostès fa cinc anys no van seguir aquest criteri.
Per tant, és una mica contradictori, vostès van seguir el criteri electoral de la circumscripció
de Catalunya. Miri, senyor Serra, i amb tota la cordialitat i permeti’m que no s’entengui
malament, però diu, no és que nosaltres mai, ni jo ni la Maite havíem posat plaques, no sé
què, no sé quantos, escolti, miri, entri al Tanatori, al Tanatori i quan entres a la paret dreta
tens una placa, Maite Arqué, no sé què, no sé quantos, inauguració.
SENYOR SERRA: Li deuria posar el Tanatori.
SENYOR ALCALDE: A, li va posar el Tanatori, d’acord, al final escolti, al final recordar que
es fan millores a la ciutat i això es fa aquí i a tots els ajuntaments, a totes les Diputacions,a
les comunitats autònomes, jo em faig un fart de veure al president de la Generalitat
destapant plaques i si ho fa el president de la Generalitat, doncs tampoc no ho farem tan
malament. Aquest era el tema, un dels recursos ha estat aquest, un criteri que vostès
varen seguir quan estaven a l’oposició, el segon és el llibre. Sap quina és la diferència, que
aquest llibre nosaltres el venem perquè no tenim diners i es ven per dos euros, que és el
que ha costat i ja s’està venent. Vostès van fer un llibre per 32 euros la unitat, els desitjos,
Badalona desitjos, 32 euros la unitat, que encara n’hi ha, ho estic dient a ells. Nosaltres un
llibre de 2 euros de fotografies i el tercer tema que ens han impugnat que sembla que
estiguem aquí no sé què, és un anunci, atenció, pagat pel Partit Popular en el diari El Tot
on diem bones festes, de les Festes de Maig, bones festes als veïns de Badalona estem
treballant per convertir Badalona en una ciutat de primera i això ja està, un anunci pagat per
a nosaltres. Escolti, però és un anunci pagat per a nosaltres, en el diari El Tot, aquestes
són els tres fets tan greus. En relació al tema del Bétulo la llei deixa molt clar que no es
poden fer revistes municipals, el que fem és la programació de les festes i com que no es
pot fer política, hi ha un escrit que ni vostès mateixos han pogut impugnar perquè és tan
pla, o sigui en relació a festes que ningú pot dir, s’ha equivocat en un tema senyor Serra, el
corregeixo, diu, perquè és l’exemplar que costa més diners, no sap que passa, era
l’exemplar que costava més diners quan vostès governaven perquè es pagava des de
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Badalona Comunicació, però des que hi estem nosaltres el que fem és, hem encarregat la
gestió a uns tercers, ens paguen, ens cobreixen el 100%. Per tant, a la ciutat de Badalona
la Revista Bétulo, atenció a la dada perquè crec que és important, no li costa ni un sol euro i
a sobre es reben una sèrie de diners, d’acord? quan governaven els socialistes costava
milers d’euros, seixanta mil euros, deu milions de les antigues pessetes, quan governava el
Partit Socialista i ara no costa ni un euro i a sobre ens donen uns diners. És una diferència
important i home, el Bétulo sempre surt més o menys, des que estem nosaltres amb una
certa periodicitat, cada dos o tres mesos aproximadament i ja ens agradaria tenir la
bonança econòmica que van tenir vostès per treure-ho cada mes. Vostès treien una revista
on parlàvem l’oposició, faltaria més, cada mes i nosaltres excepte aquesta edició especial
la resta sempre, com sempre ha estat així, els grups municipals poden dir la seva, però
aquest era un número que no podia ser revista oficial pel motiu que els he explicat. Miri,
senyor Falcó un parell de qüestions, jo en el meu Facebook escric el que vull, segurament
per a vostè és una minúcia el fet que la Guàrdia Urbana després d’una persecució per
l’autopista detingui uns delinqüents que porten en efectiu, que acaben de robar en un bar a
Montmeló, això va passar ahir al vespre, que porten mil i escaig d’euros en efectiu, que han
robat no sé quants dècims de loteria em sembla o dels cecs, no ho sé, no en tinc ni idea,
que s’han emportat menjar, que s’han emportat ampolles d’alcohol. Ja sé que per a vostè
aquest és un tema menor, per a nosaltres no. Aquí és una qüestió conceptual, jo estic
d’acord, però miri, vostè diu, doncs hi ha un ciutadà que en el meu Facebook se’n fot, sí, vol
que li digui una cosa, en el meu Facebook quan jo he penjat aquesta notícia, després li
ensenyaré, quan jo he penjat aquesta notícia a les dues o a les tres de la tarda, fins ara que
han passat 6 hores aquí, la notícia aquesta que per a vostès és tan insignificant, ha estat
visitada per més de 102.000 persones en sis hores, ha estat visitada per més de 1023.000
persones i més de 3000 veïns de Badalona han mostrat cliclant que estan contents amb
aquesta notícia. Bé, que dins d’aquests n’hi hagi després, escolti, 50 que no els sembla bé,
doncs és legítim, per a mi és un tema important, però home, potser una cosa estarem fent
bé, quan li torno a repetir fa 6 hores he penjat una notícia de la ciutat de Badalona i ha estat
visitada per més de 102.000 persones, d’acord?. Això els hauria de fer reflexionar i per
acabar, escolti, a l’article que va fer el Jordi Marcos, el coordinador, s’hi pot estar més o
menys d’acord, cadascú és molt lliure de pensar, però el va fer en un mitjà de comunicació
privat i amb la seva condició d’advocat. Per tant, té la llibertat absoluta d’escriure el que
consideri oportú i adient, o sigui, faltaria més i si ell considera unes qüestions, doncs jo he
de dir que una part important d’aquell discurs, doncs escolti, a mi no em grinyola. Per què,
perquè cadascú té la seva opinió i és respectable, malament aniríem si ell expressés
aquesta opinió en un mitjà, o sigui, a la Revista Bétulo per dir alguna cosa, o a la televisió
de Badalona, malament aniríem, però en un mitjà de comunicació privat, que li demana la
seva opinió, doncs escolti, pot fer el que consideri oportú i seran els lectors d’aquest diari
qui decidirà si li sembla bé d’aquest setmanari, decidiran si li sembla bé o no. Escolti,
nosaltres intentarem seguir comunicant com creiem, senyor Serra, miri, televisió Badalona,
diu que només surto jo, només surt l’alcalde, l’alcalde, bé, a mi no em venen a filmar al
despatx allà assegut quan firmo carpetes, no tinc la càmera de televisió i la planten davant i
jo em dedico a signar carpetes, no, no, a mi quan em venen a filmar o a gravar, és perquè
estic fent activitats de ciutat. Clar, pretendre que et vinguin a gravar si no fas res, és que li
dic amb tota la sinceritat, has de generar alguna notícia, alguna notícia s’ha de generar, si
hi ha un grup polític que genera una notícia cada quinze dies, doncs surt un dia cada
quinze dies. Hi ha grups que són més actius i surten més, escolti, jo veig molt sovint els
senyors d’Iniciativa, veig molt sovint a Convergència i Unió i a vostès no els veig, per què,
doncs perquè no els veig. A vostè l’altre dia sí que el vaig veure, ja el varem veure dient el
que havia de dir, senyor Lara, una mica d’educació, una mica d’educació. Per tant, escolti,
seguirem sent, comunicant com dic el millor que puguem, intentarem, escolti, que no hi hagi
cap tipus de problema, que vostès no es trobin incòmodes i aquest és el nostre objectiu.
Per tant, passaríem a la votació, entenc que les dues mocions es voten amb els vots
favorables dels grups de l’oposició i amb el vot en contra del govern. Aleshores, hi ha una
altra moció em sembla, he preguntat, perdó, he preguntat si hi havia una altra moció, m’han
dit que ja està, s’han confós, doncs ja està.
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Votació moció presentada pels grups municipals PSC,CiU i ICV-EUiA.
La moció presentada pels grups municipals Socialista, Convergencia i Unió i Iniciativa
Catalunya Verds-esquerra Unida i Alternativa, va ser aprovada per majoria absoluta.
Vots a favor: 16, dels grups municipals Socialista, Convergencia i Unió i Iniciativa
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
Vots en contra: 11, del grup municipal del Partit Popular i el regidor no adscrit.
Votació moció presentada pel grup municipal de Convergencia i Unió.
La moció presentada pel grup municipal de Convergencia i Unió, va ser aprovada
majoria absoluta.
Vots a favor: 16, dels grups municipals Socialista, Convergencia i Unió i Iniciativa
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
Vots en contra: 11, del grup municipal del Partit Popular i el regidor no adscrit.

per
per

per
per

AP-2014/2891 Moció presentada pels grups municipals del PSC, ICV-EUiA i CiU, per
garantir una correcta alimentació als infants de la ciutat, en el periode de vacances
escolars.
Atès que cada dia constatem l’agreujament de la situació de patiment i de risc per a moltes
persones i famílies, que cada cop són més a prop del llindar de pobresa o extrema pobresa
a la nostra ciutat.
Atès que l’índex de pobresa infantil i la vulnerabilitat social de la infància és creixent als
nostres pobles i ciutats i han estat detectades situacions de dificultat en l’accés a una
alimentació digna i suficient entre els infants.
Atès que els col·lectius que treballen amb la infància a Catalunya han aixecat la veu d’alerta
pels problemes d’alimentació que pateixen molts nens i nenes que no veuen satisfetes les
seves necessitats diàries.
Atès que el nombre de famílies que s’adrecen al Banc d’Aliments cada cop és més
important; una part important d’elles no tenen cap altra forma d’aconseguir aliments ja que
la crisi els ha deixat sense cap font d’ingressos econòmics; el nombre de persones que han
hagut de recórrer a la sol·licitud d’ajuts s’ha incrementat exponencialment els darrers dos
anys i la situació es torna particularment crítica en el cas dels nens i les nenes.
Atès que en reiterades ocasions aquest Ple ha aprovat i ratificat la Declaració de Drets dels
Infants on s’expressa de forma clara i contundent que s’ha de garantir i prioritzar la seva
protecció
Atès que l’administració més pròxima al ciutadà, el seu Ajuntament, ha de ser la més
sensible, solidària i combativa davant de les dificultats i el patiment que viuen les persones,
posant tots els mitjans possibles al seu abast, i en especial atenció als nostres infants per
tal d’assegurar que els nens i les nenes tinguin garantits els 3 àpats del dia.
Atès que en molts casos és a través de les beques de menjador escolar, que al llarg del
curs, molts infants tenen una alimentació correcta.
El grups municipals d’ICV-EUiA i del PSC proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER. Instar al Govern Municipal a prendre les mesures de xoc necessàries per tal de
garantir que el període de vacances escolars no signifiqui per a cap nen o nena de la nostra
ciutat la pèrdua d’algun dels àpats imprescindibles per a una correcta alimentació.
SEGON. Instar al Govern municipal a convocar la primera setmana de setembre a la Junta
de Directors/res dels centres escolars del municipi amb els responsables dels nostres
Serveis Socials, per activar un protocol de detecció de casos i posada en marxa dels
mecanismes i accions necessàries per solventar qualsevol possible cas de manca
d’alimentació adequada dels infants de la nostra ciutat, garantint la cobertura necessària
des del primer dia.
TERCER. Encomanar a la Comissió Informativa de l’Àmbit d’Atenció a les Persones, el
seguiment continuat en el temps del protocol i les accions de xoc aplicades.
QUART. Enviar aquesta moció a les Conselleries de Benestar i Família i d’Educació de la
Generalitat, als consells escolars dels centres de la ciutat i als diferents sectors de la
comunitat educativa representats al CEM.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, senyor Sagués.
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SENYOR SAGUÉS: Sí, la veritat és que un tema tan important com aquest que tracta
aquesta moció, com és la de l’alimentació dels nens i nenes de la nostra ciutat. Després
d’un debat com el que hem tingut i d’una intervenció tan i tan llarga i ferregosa que ens ha
fet el senyor alcalde, és complicat, costa molt centrar-se i poder tornar a situar el tema amb
la seriositat que requereix, farem un esforç, estem parlant del tema de les beques
menjador, que al llarg d’aquest any o d’aquest curs escolar ha estat de forma reiterada, ha
estat present en aquest ple i ha estat present no només en aquest Ple si no crec que a tota
la societat catalana és un tema de debat, un tema de reivindicació el poder garantir
aquestes beques menjador durant el curs escolar, sabem que per a molts nens i nenes
l’àpat que fan a l’escola és l’àpat bo que poden fer al llarg del dia i hi ha hagut des de
diversos posicionaments i des de diverses actuacions un reconeixement cap a la
necessitat, cap al fet imprescindible que durant el curs escolar hi pugui haver una aportació
suficient per part de l’administració pública per poder garantir aquesta alimentació. El que
hem sembla que és clar i em sembla que no cal que portem gaire justificacions és que
aquests nens i nenes que necessiten això durant els mesos en què van a escola, quan
estan de vacances igualment ho necessiten. Aquesta moció el que fa és insistir en aquest
aspecte i reclamar que es posin les mesures necessàries per part del govern de Badalona
perquè a la nostra ciutat es puguin cobrir aquestes necessitats durant els mesos també de
vacances i que aquesta gestió d’aquesta demanda la puguem portar i la puguem tenir
consensuar, la puguem discutir i tinguem tota la informació sobre com fer-ho i com i quan a
través de la Comissió Informativa que tracta, que li afecta el tema. Aquesta és la moció,
curiosament avui no sé si han tingut ocasió de veure TV3 el telenotícies del migdia,
tractaven aquest tema, era la Consellera de Benestar social sortia parlant-ne, sortien
diverses entitats i ONGs de Catalunya tractant el tema i reclamant que aquesta atenció
també durant els períodes de vacances ha estat una coincidència que aquest migdia era
notícia aquesta necessitat, avui ho tenim aquí al Ple, crec que ho podem aprovar de forma
unitària i unànime tots els grups que estem aquí i sobretot el més important, que no és
aprovar la moció perquè això ho fem sovint d’aprovar mocions, és que després la puguem
complir, qui en té la responsabilitat hi posi els mitjans necessaris per complir-ho i que
puguem garantir que tots els infants de la ciutat ara quan acabi el curs, puguin seguir tenint
aquest àpat garantit.
SENYOR ALCALDE: Senyora Botey.
SENYORA BOTEY: Doncs, bona nit de nou, ja quasi bona nit. A veure, jo seré molt breu
perquè estic d’acord amb el senyor Sagués i és que després d’haver tingut el debat de fa
uns moments, parlar després de beques de menjador o de necessitats d’alimentació de
criatures és molt fort. Jo penso que és segurament un dels temes més importants dels què
tractarem aquesta nit, però jo de veritat, de veritat abans de començar la meva
argumentació, si jo veiés el nostre Ple des de fora demanaria una mica més de cura i una
mica més de prudència i no em refereixo a ningú en especial, no em refereixo a cap
regidor, ni a cap regidora, n al senyor alcalde, però si jo fos una persona que estic escoltant
el Ple, demanaria una mica més de seny i de prudència, de veritat. Mirin, coses tan
senzilles com treure els twitts que fa l’alcalde dient que es decomissen barres de pa o twitts
dient que s’ha detingut a no sé qui, sap que passa amb tot això, que la gent es pensa que
Badalona és Saigón i Badalona és una ciutat magnífica, d’acord?. Per tant, sisplau siguem
una mica curosos i siguem una mica prudents perquè nosaltres parlem aquí dins, però hi ha
molta gent que ens escolta des de fora. Dit això no m’estendré, abans hem vist com un
grup de persones de Sant Roc demanaven llocs de treball, tots hem estat d’acord que és
una necessitat imperiosa i que segurament si la gent es guanyés la vida no haurien de venir
o no haurien de fer mocions per defensar beques de menjador tant siguin a l’hivern com a
l’estiu. És molt senzill, vostès el mes de febrer van fer una roda de premsa anunciant que hi
hauria 1.800 beques de menjador, jo els vull recordar que aquestes beques de menjador
senyor alcalde la majoria són del Consell Comarcal, amb la qual cosa a aquests nens i
aquestes nenes se’ls dóna una subvenció de tres euros. Tots aquells nens i nenes que
cobren aquesta beca del Consell Comarcal, però que després no cobren l’ajut de
l’Ajuntament, es dóna el cas que moltes d’aquestes criatures senyora Egea, renuncien a
aquesta beca de menjador perquè no poden pagar la resta de beca de menjador de
le’scola. Els ho dic perquè ara els faré l’argumentació de les beques de menjador de cara a
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l’estiu,però de cara a la convocatòria del proper curs penso que hauríem de ser molt més
rigorosos, molt més seriosos i pensar veritablement amb les necessitats de la gent que hi
ha a Badalona. Hi ha criatures a Badalona que estan renunciant a la beca de menjador del
Consell Comarcal perquè no poden pagar la resta de la beca, no poden pagar l’àpat perquè
potser aquells dos euros o tres euros fins al menú, com que l’Ajuntament no li ha donat
l’ajuda social, resulta que els surt més econòmic menjar a casa el que calgui. Per tant, dit
això, l’única cosa que els demanen en aquesta moció és que totes aquelles criatures que
tenen dret a beca de menjador o totes aquelles criatures que estan en situació de risc, que
pensem que a l’estiu és una època crítica i que no els podem deixar desemparats. Per tant,
els demanem que busquin una manera de portar algun tipus d’ajut per acabar amb aquesta
possible desnutrició que així ho diu el Síndic de Greuges, desnutrició d’un percentatge molt
elevat. En aquest cas a Badalona hi haurien 4.400 nens en risc de desnutrició, per tant,
només els demanem això, mesures de xoc que vostès són els qui governen i vostès en
tenen la responsabilitat.
SENYOR ALCALDE: D’acord, té la paraula la regidora Sònia Egea.
SENYORA EGEA: Sí; hola, bona tarda una altra vegada. Jo senyora Botey em sorprèn la
seva intervenció d’avui perquè nosaltres, el govern del Partit Popular ha estat el que ha
apostat des del principi per anar augmentant les beques menjador, sí, sí i no només a tres
mesos de campanya com van fer vostès, que és on van pujar les beques de menjador,
quan estaven a punt ja d’entrar o ja estaven en campanya electoral a l’any 2011, sí, sí, ho
diuen les dades, no ho dic jo. Hem donat 3.367 beques de menjador, més fins i tot que el
Consell Comarcal, hem fet un esforç d’un milió dos-cents cinquanta mil euros d’un
pressupost esbiaixat, no per culpa nostra i hem fet una inversió perquè sabem que els
infants de Badalona s’ho mereixen. Estem apostant i estem treballant per de cara a l’any
que ve, per poder arribar on hem arribat, a mantenir aquesta cobertura que és una
cobertura que a vostè li pot semblar poca, però és la major cobertura que s’ha donat en
aquest Ajuntament, en èpoques fins i tot que hi hagut bonança econòmica. Que més està
fent el govern, el govern està donant ajuts, hem donat 470 ajuts l’any passat en matèria
d’ajuda per aliments a les famílies, que dic jo, que per alguna cosa serviran, dic jo. Què
farem aquest estiu, aquest estiu donarem cobertura a diferents tipus de casals organitzats
pel Consorci conjuntament amb la Caixa i amb l’Ajuntament, bé, que donaran una capacitat
de 110 nens concretament al col·legi Baldomer Solà, després també tindrem un altre casal
d’estiu al col·legi Antoni Boada, amb activitats al camp de futbol de Sant Roc que donaran
una cobertura de 120 nens, que tindran tant lleure com servei de menjador. Que més, com
a novetat aquest estiu, doncs aquest estiu l’Àrea de Serveis Socials organitza amb Provitas,
que és la Fundació Grífols, amb l’ajuda d’aquesta fundació, un altre casal, que donarà
cobertura a 70 places més de nens, està clar, tots derivats de Serveis Socials i que els fa
falta, doncs els assegurarem també a part del lleure, els assegurarem menjador. Això pot
semblar poc i està clar que la necessitat és molta, però s’està treballant per donar la
màxima cobertura als infants i així crec que ho estem aconseguint. Nosaltres donarem
suport a aquesta moció perquè és de justícia, perquè nosaltres donem suport totes aquelles
mesures, independentment del partit polític que les presenti i que vagin encaminades a
donar una major cobertura i un major ajut dels infants a Badalona. Moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, senyora Botey.
SENYORA BOTEY: Si, seré molt breu. A veure, les beques de menjador de l’any 20102011 que van ser de 4.401 no estàvem a tres mesos de campanya electoral, si no que
estàvem en una crisi galopant i per això varem posar aquestes 4.400 beques al servei dels
nens de Badalona, això la primera cosa. La segona cosa, si vostè tenia aquesta informació
la setmana passada a la Comissió Informativa si ens ho hagués explicat possiblement no
hauríem fet aquesta moció, encara que li dic que sí,li dic que sí perquè miri, el casal d’estiu
del Consorci ja el coneixem perquè formem part del Consell d’Administració i sabem que
des del Consorci Badalona Sud es faran casals d’estiu amb àpats. Quan vostè ha parlat de
l’escola Antoni Boada es diu referir al Josep Boada, el Josep Boada sí que també té un
casal d’estiu amb uns àpats inclosos dins dels projectes de Badalona Sud, però vostè
també ha dit o s’ha referit que estàvem parlant al voltant del nombre de 200 nens i nenes,
que jo no vull parlar de nombres, no vull parlar de números, vull parlar de necessitats reals i
l’única cosa que li dic, és que si veritablement aposten i són tan conscients, doncs jo
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encantada de la vida de veure les mesures que vostès prendran d’aquí a una setmana,
perquè els recordo que falta menys d’un mes perquè acabi el curs. Moltes gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Bé, jo només donar suport a la moció, per tant, això vol dir que ens
convocaran la Comissió Informativa d’atenció a les Persones, breuement, suposo, aviat, per
poder conèixer tota aquesta informació i que puguem dir la nostra opinió sobre el què ens
plantegen. D’entrada amb l’explicació que ens ha donat vostè, crec que només estem
cobrin una zona de la ciutat, que és la coneguda com a zona sud, aprofitant que hi ha tota
la tasca del Consorci amb tots els mecanismes que tenen ja en marxa i que durant al llarg
del curs ja cobreixen perquè podríem dir, que es tracta d’un cas especial dins la ciutat el fet
que hi hagi un Consorci amb aportacions econòmiques, d’altra administració també i de
diverses aportacions privades, com ja ens ha dit. Per tant, estem parlant d’una zona, que
s’ha aconseguit garantir al llarg del curs aquestes beques, que a l’estiu pel que ens diu hi
pot haver no sé si la totalitat de les necessitats, però una bona part ens plantegen que ho
cobriran. De tota manera ens queda tota la resta de la ciutat, que el que proposem és que
des del govern del Partit Popular es prenguin les mesures necessàries per garantir que
ningú es quedi sense la beca si la necessita. I l’altre tema important també és que esperem
que a la primera setmana del curs vinent es convoqui tots els directors i directores de la
ciutat per poder treballar amb temps suficient les necessitats que hi poden haver el curs
vinent, perquè no es doni que durant el primer trimestre ens el passem sabent si en
necessiten, si no en necessiten i quan a unes persones els arribi la beca ja ha acabat un
trimestre. Això hem de mirar que no passi i de poder garantir que des de l’inici del curs
aquelles persones que ho necessiten ho tinguin.
SENYOR ALCALDE: Regidora, vol dir alguna cosa o ja ha quedat tot prou clar.
SENYORA EGEA: Bé, jo crec que ha quedat tot clar, el que aquí ara es tractarà, també la
moció parla d’un protocol, bé n’hi ha un a la Generalitat i penso que també és bo que
Badalona pugui tenir aquest protocol i a seguir treballant.
En aquest moment el regidor David Gómez Villar surt del Saló de Sessions.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs aleshores es votaria amb els vots a favor dels tres
grups de l’oposició i a favor també del govern, queda aprovada de forma unànime.
Votació.
La moció precedent s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 26.
15 Precs i preguntes.
SENYOR ALCALDE: Ara sí que hem acabat les mocions, hi ha algun prec, alguna
pregunta? senyor Pablo Hernán.
SENYOR PABLO HERNÁN: Senyor alcalde volia fer una pregunta al senyor Jurado, un
representant de la comunitat de Floridablanca, núm. 31 m’havia demanat la meva
col·laboració per tenir una reunió amb ell i amb el senyor Jurado com a responsable de
convivència civil. El dia 23 de gener pel conducte reglamentari li vaig fer arribar un escrit
demanant-li aquesta reunió, el dia 4, en el mes d’abril en el 2 del 4, va donar la casualitat
que estan en el Consell de Districte núm. 4 em vaig trobar, li vaig fer el mateix prec al
senyor Jurado i ell em va contestar que a la setmana següent em donaria, es posaria ne
contacte amb mi la secretària. El dia 8 del 4 exactament la seva secretària em va telefonar i
em va preguntar que era, que és el què desitjava, li vaig donar les respostes pertinents i a
data d’avui, no tinc cap resposta per donar a aquests veïns que varen dipositar en aquest
moment la seva confiança amb mi. Davant d’aquesta pèrdua, entre cometes, pèrdua de
respecte cap aquests ciutadans, doncs avui li reclamo aquesta reunió, per poder-los
traslladar aquesta resposta que em doni el senyor Jurado.
SENYOR JURADO: No hi ha cap problema, però vostè sap que hi ha un problema que ve
del 2010 quan vostè estava de conseller del districte, que no ha canviat la situació, que
vostè estava exercint en el 2010 i que si vol que el rebi per dir-li el mateix que en el 2010 i
totes les actuacions policials que s’han fet en el 2010 contra aquesta família i les últimes
que no han variat des de quan vostè hi era, ho farem, no es preocupi, en els propers dies.
Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes Sessió nº 7/27-05-2014/ pag. 82
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

SENYOR PABLO HERNÁN: Senyor alcalde, puc parlar.
SENYOR ALCALDE: Pot.
SENYOR HERNÁN: A veure senyor Jurado, aquesta comunitat mai em va demanar una
reunió per parla d’un problema de convivència, que és una casa que porten 1 any (algú
parla de lluny).
SENYOR ALCALDE: Per favor, per favor.
SENYOR HERNÁN: Jo no nego menjar a ningú, el que no tinc és el poder de donar treball
a ningú, mai el vaig tenir i no el tinc ara. Això és el que em va passar amb aquest veí del
Barri de la Salut Alta, però en el cas concret que fa referència aquesta comunitat és per uns
veïns que porten un any i mig vivint-hi i mai m’han pogut demanar a mi una reunió.
SENYOR ALCALDE: Senyor Hernán, el regidor aquesta setmana li concreta la data per
veure’s la setmana que ve amb aquestes persones.
SENYOR HERNÁN: Li demano un favor, ja sap vostè que no em prodigo de parlar en el
Ple, li demano que persones que són militants de vostès em respectin quan parlo i més
que tinguin la raó suficient, això li prego a vostè per favor.
SENYOR ALCALDE: A mi em sembla que sempre, siguin militants del Partit Popular o
siguin militants d’un altre partit, o no militin en lloc, jo sempre demano al públic el màxim
respecte i és el que acabo de fer ara i vostè ho ha vist. Més precs, no?. Alguna pregunta?
Senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: SÍ, jo voldria preguntar o en tot cas explicar, sí, preguntar vaja,
preguntar, diferències de criteri, diferències, si és que n’hi ha, si és que hi ha diferències de
criteri o quines raons són les que fan que l’Associació de Veïns del Centre de Badalona,
que vostès saben que ha de canviar de local, ha acordat amb l’Ajuntament de Badalona
que n’obtindrà un altre per extinció del lloguer antic i per poder anar a un nou equipament.
Sabia aquest local, portem mesos per fer un conveni, l’entitat ha de tramitar una declaració
de què és una entitat d’interès públic, aquest és un nou tràmit, diguem, que es deu haver de
fer, que encara pot trigar algun mes més. És a dir, s’està complint un requisit burocràtic
administratiu, llarg i feixuc i complex i això ho està portant el primer tinent d’alcalde, em
sembla, des de la seva responsabilitat com a patrimoni i suposo que això és el que pertoca,
no? però em contrasta amb això, ens trobem que amb una simple carta d’un paràgraf de
quatre frases amb una signatura del regidor Jurado. Li fem entrega del local al carrer
Covadonga, 2-4 interior que vostè senyor José Santiago Santiago ens va sol·licitar per la
seva associació en diverses reunions que va tenir vostè amb el regidor del districte 6, des
d’un punt de vista de lèxic té algunes dificultats aquest text, però en tot cas, això és el que
se li demana a una entitat que diuen, quan hem preguntat resulta que és l’Asociación
Juvenil Cultural de Badalona de la qual ningú sap ben bé quants associats té, quina activitat
fa i que sembla que no es dediqui a res juvenil, ni a res cultural i a l’Associació de Veïns del
Centre se li fa fer un tràmit administratiu molt llarg. Voldria preguntar quines diferències hi
ha en un cas i en l’altre, perquè un obtingui un local en un paper i l’altre hagi de fer un
tràmit llarg, i un faci per la via del primer tinent d’alcalde i Patrimoni i l’altre ho faci per la via
Jurado, que és una nova via d’exploració en el Patrimoni municipal.
SENYOR JURADO: M’acosta aquest paper si és tan amable, senyor Falcó, perquè li haig
de dir que és mentida, d’acord? i si vostè té alguna dada sobre aquest tema, perquè això no
pot ser mai un escrit de l’Ajuntament d’aquesta manera. Demà arribi-s’hi i veurà si hi ha
aquest Registre d’Entrada, entre d’altres coses perquè mai s’ha entregat.
SENYOR ALCALDE: Que diu, que és fals.
SENYOR JURADO: Clar, clar que és fals, perquè al carrer Covadonga, 2-4 és l’Associació
Juvenil Cultural de Badalona que precisament està judicial pel tema de l’obra, el local de la
xocolata. Per tant, senyor Falcó si vostè va a utilitzar papers falsos ja es presta massa a
uns jocs absurds. Li aconsello m’entén i li aconsello que vostè demà vagi al Registre.
SENYOR ALCALDE: Regidor, regidor, anem a veure, senyor Falcó esperi, senyor Falcó,
esperi, esperi.
SENYOR FALCÓ: Senyor alcalde m’ha interpel·lat directament deixi’m que contesti al
senyor Jurado
SENYOR ALCALDE: Ara li donaré la paraula, ara li donaré la paraula.
SENYOR FALCÓ. D’acord.
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SENYOR ALCALDE: Jo crec que més enllà d’aquest debat polític hi ha una qüestió i és que
si s’ha falsificat com la redacció i la presentació sembla, aquí s’haurà de prendre un altre
tipus de mesures, això és evident. Per tant, jo això ho passo, ara quan acabem al secretari
perquè ho mirin els Serveis Jurídics de l’Ajuntament i a veure qui s’ha dedicat a falsificar,
per la redacció sembla evident un document de l’Ajuntament.
SENYOR JURADO: Espero que digui qui li ha donat senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: A mi se m’intueix, s’intueix diguem que, si aquest document és fals, cosa
que jo no sabia, jo aquest paper no sabia que fos fals, vostès diuen que és fals, perfecte, hi
ha una signatura, hi ha un segell, hi ha un registre, hi ha unes frases. Es correspon molt
amb certes maneres de fer de segons qui, pot ser que sigui absolutament fals el document,
però en tot cas, jo pregunto, si és fals perquè l’he hagut de treure jo, quan el senyor Jurado
sap que és fals i no ha estat el senyor Jurado que l’ha incorporat amb una denúncia comme
il faut que és el que correspondria, pregunto, només per saber-ho i que no s’equivoqui el
senyor Jurado, jo aquest paper no he pensat mai que fos fals.
SENYOR ALCALDE: I jo el crec, i jo el crec.
SENYOR FALCÓ: Perquè si no, no ho hagués preguntat.
SENYOR ALCALDE: Ara et donaré la paraula si vols, però anem a centrar el debat, o sigui,
jo estic absolutament convençut que el senyor Falcó no serà del gènere “tonto” perdoni
l’expressió i ho dic absolutament convençut, de venir i treure paper que sap que és fals,
n’estic segur. Ara, a partir d’aquí el regidor s’ha indignat, ho puc arribar a comprendre des
d’un punt de vista personal, el que hem d’actuar és a veure qui ha falsificat un document
amb la firma d’un regidor. Home, sí que veient la presentació ja es veu que massa polit no
és l’escrit, ara anem a intentar el debat senyor Jurado.
SENYOR JURADO: El local al qual vostè es refereix, senyor Falcó, està tancat i precintat
per Guàrdia Urbana, precisament perquè s’hi van fer obres il·legals sense consentiment de
l’Ajuntament. Malament es pot entregar un local a un senyor que amés se’l va treure
d’aquell local perquè estava fent aquestes obres. Per tant, li demano que em faci arribar
aquest document, que em digui qui li ha donat, perquè indubtablement s’hauran de prendre
mesures. Una altra vegada quan tingui vostè una cosa d’aquestes característiques, que
vostè sempre té accés al meu despatx, pregunti’m, perquè no és costum del regidor de
Participació fer cessions de locals. Per tant, aquest local està avui tancat, sense
adjudicació, precintat i a més intervingut judicialment.
SENYOR ALCALDE: D’acord, doncs alguna paraula més, no? sí, doncs vinga senyor
Sagués.
SENYOR SAGUÉS. Primer un prec que potser és innecessari perquè jo diria que ja ho hem
dit alguna altra vegada, però vist que avui anava em sembla a Junta de Govern aprovar la
demolició de la Cordeleria de Can Doménech, reiterar que es suposa que tots els mosaics
ornamentals que hi ha, doncs preservar-los, si això ho tenen present.
SENYOR ALCALDE: L’enderroc comença a finals d’aquesta setmana serà un enderroc que
durarà uns tres mesos, precisament per aquest motiu, bé aquest i d’altres, hi ha un
problema de seguretat amb un tema de la teulada, d’uralita i després hi ha un tema que
s’han de treure amb molta cura el tema del mosaic per conservar-lo i traslladar-lo, per tant,
ho tenim present.
SENYOR SAGUÉS: D’acord, doncs una pregunta, ja fa temps el maig del 2013, l’entitat
ASOA en defensa dels animals va denunciar la situació d’aquests 400 gossos de caça de
Can Mayot, que hi havia tot un seguit de deficiències en la seva ubicació. A l’octubre del
2013 es va aprovar una moció aquí en el Ple també en el sentit de regular tota aquesta
situació en base a la legislació que tenim a Catalunya, estem a maig del 2014 i m’agradaria
saber en aquests moments quins són els passos que ha fet el govern de l’Ajuntament de
Badalona i amb quina situació està aquesta mala anomenada gossera on hi havia aquests
400 gossos amb una mena de xavoles etc.. que ja hi va haver aquí un debat i una
explicació prou exhaustiva del cas. Només ara la pregunta és saber, en aquests moments
un any més tard de la denúncia com està la situació.
SENYOR ALCALDE: La regidora.
SENYORA EGEA: Sí, hi ha hagut converses amb el senyor Faustino que és l’encarregat
del tema aquest de tota la instal·lació on hi ha els gossos i tal. Hi ha hagut unes converses
des d’Urbanisme amb aquest senyor i se li ha donat un ultimàtum de fer un
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acondicionament i unes obres que s’han de fer per poder aconseguir la llicència o no i en
definitiva estem esperant a veure què ens diu, però se li ha fet ja una última crida per
donar-li l’oportunitat que faci tot l’acondicionament de tot el que són les instal·lacions o
haurem de prendre mesures més dràstiques.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, Asun.
SENYORA ASUNCIÓN GARCIA: Jo seré molt breu i és un prec per a la regidora de l’Àrea
de la Dona i per a vostè mateix. No sé perquè al principi ha estat tot molt precipitat i hem fet
un minut de silenci per un company, un antic company regidor que ja no està amb nosaltres
i fa uns mesos no sé si de l’anterior no, l’altre, portem dos mesos que jo no sé si ens
oblidem de fer el minut de silenci per a les dones. Jo crec que és un tema que hem de
discutir, que ho hem parlat moltes vegades i jo crec que mentre no ho discuteixi el Consell
de la Dona, que jo estic oberta a parlar-ho, que continuem fent-ho perquè jo crec que és
una xacra que cada dia i cada mes, cada vegada en aquests circumstància es donen més.
SENYOR ALCALDE: Sí, miri, això ho hem parlat a vegades a la Junta de Portaveus i jo sé
quina és la seva opinió que coincideix amb la meva, d’acord?. Jo sí que crec, home, que el
que fem abans de començar un Ple, que és guardar un minut de silenci des de fa 5 anys on
no se li presta l’atenció que caldria, on s’ha convertit en un acte rutinari, doncs home, és
alguna cosa que hem de canviar i d’acord amb que correspongui, però que hem de canviar.
Per tant, això ho tenim clar, sí que en els darrers mesos, dos darrers mesos s’han produït
dues circumstàncies, home, prou destacades, una és la mor de l’antic alcalde Joan Blanch i
l’altre la mor d’un regidor del grup Popular, que potser equivocadament he pensat que
havíem de tenir la singularitat del fet, però, perdó (algú parla de lluny). No. no, és que jo
m’he assabentat avui a dos quarts d’una quan ja estava enterrat me n’he assabentat, o
sigui no hem pogut ni donar el condol i em sembla que hi ha hagut regidors del grup
Popular que se n’han assabentat aquesta mateixa tarda, però jo me n’he assabentat avui a
dos quarts d’una del migdia o si no ho haguéssim comunicat com es fa sempre, d’acord?.
Senyor Aniceto.
SENYOR ANICETO RAMÍREZ: Moltes gràcies senyor alcalde, voldria fer un prec només a
la regidora de Sanitat,la senyora Sònia Egea. Resulta que molts veïns davant del Front
Marítim i Progrés es queixen de forma reiterada pel tema dels coloms i dels excrements
dels coloms. Resulta que al costat de l’edifici de la Llauna hi ha un altre edifici que està fatal
i els coloms ho fan servir com a niu o com a lloc per viure allà dintre i des d’allà van a tot
arreu i resulta que aquella zona que són les fonts i platja doncs deixen els seus
excrements. Clar a mi m’agradaria en aquest sentit si poguéssim fer una petita actuació per
veure la situació d’aquest edifici, jo ho he mirat, però clar, els meus coneixements sobre
aquest tema són escassos, i jo li agrairia que poguessin enviar-hi algun equip per veure si
hi ha alguna solució.
SENYOR ALCALDE: Molt bé regidora sobre el tema dels coloms.
SENYORA EGEA: Molt bé, doncs prenem nota i miren de solventar-ho.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, si no hi ha cap prec ni cap pregunta més bona nit.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les vint-i-una hores i cinquanta-cinc minuts de
la qual com secretari general, dono fe.
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