Secretaria General
AP-2014/2878 PARAULA: Senyora Eulàlia Sabater Díaz, com a representant entitats ciutat.
Assumpte: Moció ordenació Fira Sant Jordi.
AP-2014/2870
Moció presentada pel grup de CiU sobre l'ordenació de la Fira de Sant Jordi a Badalona.
Atès que L’article 40 a.1 del Reglament Orgànic Municipal determina que els grups municipals
no poden presentar més de tres mocions en cada sessió del Ple, el grup que subscriu aquesta
moció vol deixar constància que el contingut d’aquesta moció el subscriu integrament el grup
municipal d’ICV-EUiA i que només qüestions reglamentàries impedeixen que la presentin
conjuntament amb el grup de Convergència i Unió.
Atès que en els darrers anys la Fira de Sant Jordi a Badalona ha anat creixent de forma
constant.
Atès que tradicionalment la celebració de la Fira de Sant Jordi ha comptat amb la participació
d’entitats culturals i cíviques i d’activitats econòmiques relacionades amb la tradició del llibre i la
rosa.
Atès que en els darrers temps s’ha incrementat de forma significativa la presència d’activitats
econòmiques no directament relacionades amb la celebració de la tradició de Sant Jordi, amb
parades d’una gran diversitat de comerços i serveis.
Atès que aquesta convivència als carrers i espais públics del centre de la ciutat entre entitats
culturals i cíviques, activitats relacionades amb la tradició de Sant Jordi, i activitats comercials
d’altra índole, s’ha traduït en un desplaçament de les parades d’algunes entitats cíviques i
culturals des dels punts més concorreguts fins a altres més aïllats.
Atès que la festa de Sant Jordi és una festa cívica i cultural tradicional, i que en conseqüència
en la organització d’activitats com la fira al carrer s’han de prioritzar aquests vectors davant
altres com el comercial.
Ateses aquestes consideracions, a l’Ajuntament Ple proposem els següents
ACORDS
1. L’Ajuntament de Badalona crearà una Comissió de treball per a l’elaboració d’un Reglament
de funcionament de la Fira de Sant Jordi a Badalona, que pugui estar en vigor de cara a la
celebració de la festivitat l’any 2015.
2. La Comissió de treball per l’elaboració d’un Reglament de funcionament de la Fira de Sant
Jordi a Badalona estarà formada per representants del govern i dels grups municipals i de les
entitats culturals i cíviques, a més de les organitzacions comercials que agrupen les activitats
econòmiques participants a la Fira. La proposta de membres de la Comissió serà presentada a
proposta de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Badalona davant el Ple de l’Ajuntament,
que n’haurà d’aprovar la proposta de composició.
3. Com a criteri general, els treballs de la Comissió es realitzaran per a obtenir un Reglament
que prioritzi el caràcter tradicional de la Fira de Sant Jordi, posant en valor la seva vessant
cultural i cívica.
- Votació:
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18 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2014/2872
Moció presentada per tots els grups per la construcció definitiva de l'Escola Montigalà i
nou Institut Ventura Gassol entre els carrers Manuel Moreno Mauricio, Pg. Olof Palme i
Av. Comunitat Europea.
L'Escola Montigalà està formada actualment per més de 160 nens i nenes i unes 150 famílies.
Cada any es va ampliant la comunitat educativa aconseguint de sobres el nombre mínim
d'alumnes per al curs de P3, tot i la situació actual de l’escola en barracons des que es va crear
el 2009. És una mostra de la solidesa i atractiu del projecte educatiu malgrat no comptar amb
les instal.lacions adequades.
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El centre forma part d’un projecte educatiu únic a la nostra ciutat que constitueix un valor afegit.
El projecte educatiu de 0 a 18 anys és una gran aposta pel barri de Montigalà pel fet de poder
tenir en una mateixa localització l’escola bressol Uni Dori -que ja està en funcionament-,
l’escola d'infantil i de primària i l’institut.
L'Escola Montigalà és l'escola pública del barri, un barri jove format majoritàriament per famílies
joves que van decidir viure en un barri que encara està en creixement i que de mica en mica
ofereix als ciutadans més instal·lacions i serveis: l'ambulatori, el centre esportiu, la llar d'infants,
l'escola i zones verdes i d'esbarjo. L'escola és ja un referent i una font de creixement pel barri,
consolidat com un nou pols econòmic i de serveis a la ciutat de Badalona i com un pulmó per a
altres barris més densament poblats del voltant.
Els pares i les mares de l’escola i tot el barri demanen de forma activa i insistent que es
compleixi l'acord del Govern de la Generalitat de març del 2010 per construir l'edifici de l'Escola
Montigalà, que va quedar pendent de l'adjudicació de les obres. El projecte per substituir els
mòduls va rebre el novembre passat el suport de tots els grups polítics del Parlament de
Catalunya i està pendent de ser inclòs als Pressupostos de la Generalitat.
Pel que fa a l’Institut Ventura Gassol, del reconeixement per part de les autoritats educatives de
les importants mancances i el progressiu deteriorament de les seves instal·lacions dóna fe
l’Acord de Govern adoptat per la Generalitat de Catalunya el 9 de novembre de 2010, que
destinava 7.510.000 € a la construcció del nou edifici. Posteriorment, aquest reconeixement
queda refermat per la disposició setzena de la Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per al 2011, que, quan insta al Govern a informar sobre les
prioritats a l’hora de portar a terme determinades infraestructures educatives, inclou a l’Institut
Ventura Gassol entre aquestes.
Aquestes fites de l’incompliment del màxim compromís que es pot adoptar en matèria de
governança culminen un llarg i feixuc procés de reclamació portat a terme pels damnificats –
alumnes, docents, famílies i veïns- que s’inicia abans de l’any 2005, quan es produeixen els
primers contactes amb l’Ajuntament de Badalona i el Departament d’Educació (ara
Ensenyament) per posar de manifest aquest estat de deteriorament del centre. Un procés que,
fins ara, s’ha caracteritzat per la prudència i la determinació de la comunitat educativa afectada.
Dos anys després, el 2007, el Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar per unanimitat la
cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya de la parcel·la on han d’anar els
equipaments educatius, d’acord amb els seus usos urbanístics.
Tot i el temps transcorregut -set anys de la cessió i casi quatre de l’Acord del Govern- la
comunitat educativa del centre mai ha renunciat al seu dret a un ensenyament de qualitat en
unes instal·lacions dignes, tot i el seu desemparament per part d’aquells que haurien de vetllar
pels interessos de la ciutadania.
Per tot això, els grups municipals proposen a l’Ajuntament en ple l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de Badalona es reafirma en l’esmentat acord de cessió de terrenys del
2007, per a la construcció dels centres educatius. En aquest sentit, qualsevol actuació que es
pugui fer a la parce·la de terreny, tindrà caràcter provisional i en cap cas podrà alentir ni
interferir de cap manera, en el procés de construcció dels equipaments educatius, que es
consideren prioritaris.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a incloure als propers pressupostos les partides
necessàries per a la construcció definitiva de l’Escola Montigalà i del nou Institut Ventura
Gassol a l’esplanada situada entre els carrers Manuel Moreno Mauricio, Olof Palme i Comunitat
Europea.
Tercer.- Els Grups Municipals es comprometen a demanar als seus equivalents al Parlament, la
presentació d’una proposta de resolució conjunta i consensuada que vagi en la mateixa
direcció que la present moció.
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Quart.- Transmetre la present moció a tots els sectors representats al Consell Escolar
Municipal, a les comunitats educatives de l’Escola Montigalà i de l’Institut Ventura Gassol, a la
Coordinadora d’associacions de veïns del Districte 2, a la FAVB, als grups polítics del
Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat.
- Votació:
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a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2014/2869
Moció presentada pel grup del PSC per a l'eliminació dels preus plúblics a la Cursa del
Dimoni.
Atès que la Cursa Popular Ciutat de Badalona, coneguda també com a Cursa del Dimoni és el
preludi de les Festes de Maig i un dels esdeveniments esportius amb més participació
ciutadana a Badalona.
Atès que ha esdevingut a partir de les seves 35 edicions una tradició esportiva, veïnal i familiar
a la ciutat, que any rere any, ha convocat famílies senceres, esportistes federats, amateurs i
badalonins i badalonines actius i compromesos amb l’esport i la seva ciutat.
Atès el valor de les curses populars en el foment de la pràctica esportiva i en la dinamització
ciutadana.
Donada la intensa crisi econòmica que afecta tantes famílies i persones a Badalona, en uns
moments on l’atur i la pobresa creixen i les possibilitats de gaudir del lleure, de l’esport i de la
cultura popular esdevenen més que mai un dret ciutadà i una ocasió de salut, de convivència i
de vincle ciutadà que cal facilitar i fomentar més que no pas dificultar,
Atès que el govern municipal, sense considerar els punts precedents, ha decidit enguany
gravar la participació ciutadana en la cursa popular del Dimoni, en les seves modalitats de
circuit gran, petit i mini amb 5 i 2 euros per persona participant.
És per tot això, que els Grups municipals Socialista,... proposen a l’Ajuntament Ple l’adopció
dels següents,
ACORDS
PRIMER.- Instar al govern municipal a eliminar la imposició del preus públics, duta a terme per
primera vegada a la història, per a la participació ciutadana en la cursa popular del Dimoni.
SEGON.- Comunicar aquest acords a les entitats esportives de Badalona, a la FAVB, al
Consell Municipal de la Joventut i a les entitats culturals.
- Votació:
PP

CIU

ICV-EUIA

PSC

Reg.NA

a favor:
en contra:
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19 Precs i preguntes.
________________________________________________________________
OBSERVACIONS

________________________________________________________________
S'aixeca la sessió a les ________ hores.
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