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consulta de l’Àmbit del Territori.
.../...
D’acord amb el que preveu el decret d’Alcaldia de 12 de juliol de 2011, com a gerent de l’Àmbit
del Territori dono la meva conformitat al contingut de la proposta d’acord precedent i n’ordeno
la tramitació reglamentàriament prevista.
.../...
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics que s’exposen en la Proposta de resolució
precedent, conforme a les previsions del Decret de delegació general de competències de 15
d’abril de 2008, i als efectes de l’article 123 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals, esmentat, proposo a l’Ajuntament ple que, prèvia declaració d’urgència,
acordi de conformitat, si escau.
.../..
RESOLUCIÓ
A l’empara d’allò que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAPPAC)
l’Ajuntament ple accepta els antecedents, fonaments i raonaments jurídics de l’anterior
Proposta d’acord i el contingut dels informes tècnics precedents, i resol conformement.
- Votació de la urgència:
PP
PSC
a favor:
en contra:
abstenció:
- Votació de la proposta:
PP
PSC
a favor:
en contra:
abstenció:

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

14 Proposicions urgents.
15 Torn obert de paraules
16 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2014/2844
Moció que presenten tots els grups municipals, a proposta de la comunitat educativa de
Lola Anglada i l'AV. Canyadó, perquè l'escola Lola Anglada es converteixi en institut.
La nova escola Lola Anglada, després de múltiples endarreriments, finalment ha pogut ser
acabada. Allò ha permès que, per fi, s’acabi amb els maldecaps que per mestres, famílies i
sobretot nens i nenes, suposaven desenvolupar l’activitat docent en dos edificis.
Eren evidents les dificultats i la precarietat en les que es trobaven els diferents grups de
primària a l’antiga edificació.
Afortunadament, gràcies a la constància i el compromís de la Comunitat Educativa, les
Associacions de Veïns del districte 1 i la complicitat d’algunes forces polítiques, s’ha aconseguit
solucionar aquesta vella reivindicació.
Ara el problema es centra en aconseguir amb urgència la rehabilitació i transformació del vell
edifici en un nou equipament educatiu tal com es contempla al protocol signat entre
l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya per crear l’Institut Escola Lola Anglada.
Atès que la vella escola Lola Anglada va ésser inaugurada aviat farà vuitanta-quatre anys i
l’estat de conservació és clarament deficient.
Atès que des de sempre aquest vell edifici ha estat destinat a un ús educatiu.
Atès de les necessitats educatives derivades del increment actual de població de la zona.
Atès de la insuficient manca d’oferta d’ensenyament secundari en aquest territori.
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Atès les molèsties i els problemes derivats del desplaçament dels nens i nenes a altres barris
de la ciutat per continuar els estudis obligatoris.
Atès que es va presentar al Parlament de Catalunya el 31 de gener de 2014, una proposta de
resolució en que s’instava al govern de la Generalitat a realitzar un estudi de necessitat i
viabilitat tècnica de convertir en un institut d’ensenyament secundari l’antic edifici de l’escola
Lola Anglada.
Els grups municipals proposen a l’Ajuntament en ple l’adopció dels següents acords:
ACORDS.
Primer.- Instar al govern de la Generalitat a que és dissenyi i elabori un projecte de rehabilitació
durant l’any 2015 a partir del corresponent estudi demogràfic de necessitats de la zona.
Segon.- Que el nou edifici sigui destinat a l’ensenyament secundari adscrit a les dues escoles
de la zona 6 del mapa d’escolarització.
Tercer.- Que les obres de rehabilitació es realitzin durant l’any 2016.
Quart.- Que el nou centre pugui iniciar la seva activitat a l’inici del curs 2016-2017.
Cinquè.- Transmetre la present moció a tots els sectors representats al CEM, a la Comunitat
Educativa de l’escola Lola Anglada, a la coordinadora d’Associacions de Veïns del Districte 1,
als Grups Polítics del Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2014/2845
Moció que presenta el grup municipal del PP, de suport a la Unión de Enfermos y
Familiares de Huntington.
La malaltia de Huntington, també coneguda com Corea de Huntington és una malaltia
neurològica, hereditària i degenerativa que està considerada com a malaltia greu i rara.
Aquesta malaltia afecta directament a 4.000 persones a Espanta i més de 15.000 afronten el
risc d’haver heretat el gen de la malaltia perquè tenen o han tingut un familiar directe afectat
per aquesta malaltia.
La malaltia de Huntington té la seva causa en la mutació d’un gen que codifica una proteïna
anomenada Huntingtina. Aquesta mutació deriva en la mort de neurones en algunes àrees del
cervell. La majoria de persones amb Huntington no moren com a conseqüència d’aquesta
malaltia, sinó degut a problemes de salut derivats de la feblesa corporal que aquesta produeix,
sobretot per ennuegament, infeccions com la pneumònia i parada cardíaca.
Aquesta patologia es caracteritza per una combinació d’alteracions motores que afecten al
moviment, psiquiàtriques, que afecten la personalitat i el caràcter i cognitives que afecten el
pensament.
Una de les primeres alteracions de moviment és el corea, moviment similar a una dansa que fa
que aquesta malaltia sigui comunment denominada “el Baile de San Vito”. Aquestes alteracions
acostumen a venir acompanyades de pèrdua del control en els moviments voluntaris, lentitud
de moviments i això acaba afectant la postura, l’equilibri ila marxa, però después també la parla
ila deglució.
També es produeixen canvis de personalitat i de caràcter amb sintomes com la depressió,
apatia, irritabilitat, ansietat, alteracions del son comportaments obsesiu-compulsius que acaben
derivant en aïllament social.
L’alteració que es produeix en les capacitats cognitives abasta des de la comprensió, el
raonament, la memòria i la manca de concentració a la dificultat per organitzar-se, prendre
decisions o resoldre problemes.
En una primera fase de la malaltia, els afectats poden seguir desenvolupant les seves tasques
habituals a la feina com les rutines quotidianes. Después van perdent capacitat i comencen a
tenir dificultats per portar una vida normal i comencen a requerir supervisió en allò que fan.
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Arriba un punt en el que aquestes persones han de deixar la seva activitat diària i es tornen
dependents i han de ser atesos primer per familiars i posteriorment per professionals.
Els pacients acostumen a morir después d’un període de 15 o 20 anys de lluita contra aquesta
enfermetat.
Malauradament avui dia no existeix cap fàrmac que curi aquesta malaltia. S’estan realitzant
estudis sobre compostos per a poder realitzar assajos clínics, però de moment només es
poden pal·liar alguns síntomas mitjançant la medicació i seguir altres tractaments no
farmacològics com la psicoteràpia, la logopèdia, la teràpia respiratòria, la fisioteràpia, etc per tal
de reduir algunes de les conseqüències derivades d’aquesta malaltia.
Una persona afectada pot transmetre la malaltia per descendència amb una probabilitat del 50
% als seus progenitors sense diferència entre sexes. Actualment existeixen proves per
identificar si una persona és portadora i evitar la seva transmissió planificant una reproducció
assistida que garanteixi el naixement de fills sans.
Per tots aquests motius proposem els següents
ACORDS
Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Badalona a la Unión de Enfermos y Familiares
de Huntington per la seva lluita incansable en la recerca d’informació i de tractaments sobre
aquesta estranya malaltia.
Segon.- Posar a l’abast de l’associació els espais i mitjans municipals que requereixin sempre
que hi hagi disponibilitat per tal de donar a conèixer la problemàtica de la malaltia i col·laborar
en les seves activitats de recaptació de fons per la investigació de la mateixa.
Tercer.- Facilitar des de l’Ajuntament l’organització d’un esdeveniment esportiu per tal de
contribuir en aquesta recaptació.
Quart.- Notificar aquesta moció a la Unión de Enfermos de Huntington, al Departament de
Sanitat de la Generalitat de Catalunya i a l’Hospital Municipal de Badalona.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2014/2840
Moció que presenta el grup municipal del PSC, per garantir el compliment de les
decisions democràticament adoptades pel Ple.
Atesos els successius incompliments, de l'Alcalde i del Govern Municipal, dels acords presos
pel Ple, incomplint reiteradament l’obligació de respecte a les decisions democràticament
adoptades en aquest Consistori.
Atès que aquesta actitud entra en contradicció amb el gran interès que ha demostrat el Partit
Popular de Catalunya en exigir el compliment de les decisions adoptades pels plens en
diferents ajuntaments on el govern resta en minoria, com és el cas de Badalona.
Atès que aquest interès s’ha fet palès amb la presentació de mocions exigint als governs
municipals en minoria el respecte a les decisions democràticament adoptades per la majoria
del Ple.
Seguint l’exemple de la moció presentada el passat 27 de gener al Consell Plenari de
l'Ajuntament de Barcelona per Alberto Fernández Díaz, en la seva qualitat de RegidorPresident del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya i on demanava l’aprovació del
següent acord:
"Instar al Govern Municipal a executar els acords adoptats a les Comissions i el Plenari del
Consell Municipal, fins i tot aquells en què el grup municipal de CiU ha estat en desacord, i
especialment els que afecten a la lluita contra la crisi, la creació d’ocupació, el reforç de les
polítiques socials a les persones, la seguretat i la cohesió als barris."
El Grup Municipal Socialista proposa l’aprovació del següent
ACORD
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Instar al Govern Municipal a executar els acords adoptats a Ple Municipal, fins i tot aquells en
què el grup municipal del PP ha estat en desacord, i especialment els que afecten a la
socialització de llibres de text, les polítiques de joventut, d’habitatge i les polítiques actives
d’ocupació.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2014/2842
Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, respecte al mecanisme d’aprovació
dels pressupostos i les seves modificacions posteriors.
Atès que en junta de govern extraordinària el passat 14 de febrer va ser aprovat inicialment el
pressupost municipal pel 2014 fent servir una disposició addicional de la nova Llei de
Racionalització i Sostenibiliat de l’Administració Local desprès de que el govern municipal del
PP no fes cap esforç per buscar cap punt d’acord o consens amb l’oposició municipal.
Atès que aquesta disposició addicional està pensada per salvar situacions de bloqueig
permanent de la gestió, situació que no s’ha produït a Badalona ja que com diem no hi ha
hagut ni l’intent d’iniciar un diàleg seriós amb l’oposició per consensuar punts mínims d’acord
sobre el pressupost municipal.
Atès que ens trobem que per primera vegada en 35 anys de democràcia municipal el
pressupost municipal ha estat aprovat només per 4 regidors i una regidora dels i les 27
regidores i regidors que formen part del govern municipal trobant-nos doncs davant d’un
pressupost legal però completament il·legítim, pel que fa al mecanisme de la seva aprovació.
Atès que la voluntat dels badalonins i badalonines que van votar a les passades eleccions
municipals és la que representa el Ple Municipal i no 3 regidors i una regidora triats a dit per
l’alcalde.
Atès que la disposició addicional setzena de la LRSAL permetrà a l’haver utilitzat aquest
mecanisme excepcional d’aprovació dels pressupostos municipals, aprovar per Junta de
Govern les modificacions posteriors dels mateixos, els plans econòmics financers, de
reequilibri, ajust o sanejament financer dificultant així el control de l’ oposició i ciutadà
d’aquestes aprovacions.
És per tot això que el Grup d’ICV-EUiA de l’Ajuntament de Badalona proposa al Ple l’adopció
dels següents:
ACORDS
1. Instar al govern municipal aprovar en el Ple Municipal i no en Junta de Govern les
modificacions pressupostaries de 2014 així com els possibles plans econòmics d’equilibri,
sanejament,ajust o econòmics financers que se’n derivin de l’ execució pressupostaria.
2. Trametre aquesta moció a la FAVB i als sindicats més representatius CCOO i UGT.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2014/2841
Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, a proposta de la Plataforma Deixem de
ser invisibles , relatiu a la gestió del servei públic de transport adaptat.
El Consell Comarcal del Barcelonès va formalitzar, en data 30 de desembre de 2013, un
contracte relatiu a la gestió del servei públic de transport adaptat, en la modalitat de servei
esporàdic, per a persones discapacitades, amb mobilitat reduïda, del nostre municipi.
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Els usuaris d’aquest servei, bàsicament articulats a través de la plataforma Deixem de ser
Invisibles, han manifestat la seva preocupació per les circumstàncies que han envoltat la
licitació d’aquest servei, de la qual no han tingut cap informació, ni han pogut fer cap
seguiment. Preocupació que es fonamenta en l’alteració d’algunes de les característiques que
fins ara havien acompanyat el servei, alteració que va en detriment de la qualitat del servei.
L’any 2009 el Ple del Consell Comarcal va aprovar la normativa del servei de taxi adaptat, nom
amb el que es coneix la Normativa dels serveis esporàdics de transport adaptat per a persones
discapacitades amb mobilitat reduïda. L’adjudicació ara efectuada, podria entrar en contradicció
amb alguns dels principis que informen aquella normativa: serveis individuals, tipologia de
vehicles amb els que es presta el servei, etc...
Les persones usuàries d’aquest servei a la nostra ciutat no són malaltes, i no tenen perquè ser
transportades en ambulàncies enlloc de fer-ho amb taxis com ho han estat sempre. Igualment
les persones usuàries, -que tant van lluitar per aconseguir la implantació d’aquest servei-, no
entenen que el servei es pugui prestar en mode de transport col.lectiu, contràriament al que diu
el primer punt de la normativa aprovada pel Ple del Consell Comarcal el 14 d’octubre de 2009:
“Són serveis individuals de transport porta a porta,...”.
La competència d’aquest servei és de titularitat municipal i va ser delegada al Consell Comarcal
en base a les facultats que atorga al Ple de l’Ajuntament la Llei de Bases de Règim Local.
L’acord de delegació de competències, aprovat per aquest Ple el proppassat dia 19 de
desembre, estableix que una Comissió Tècnica de seguiment n’avaluarà el seu resultat.
És per tot això que els Grups Municipals signants de la present moció, proposen que el Ple de
l’Ajuntament de Badalona adopti els següents acords:
ACORDS
PRIMER.- Encarregar a la regidora de Serveis Socials i Salut la sol.licitud de convocatòria de la
comissió tècnica de seguiment pactada amb el Consell Comarcal perquè aquesta determini les
modificacions a efectuar en el contracte relatiu a la gestió del servei públic de transport adaptat,
formalitzat el passat 30 de desembre de 2013, a fi que s’adeqüi de forma estricta a la
normativa aprovada pel Ple del Consell Comarcal el 14 d’octubre de 2009.
SEGON.- Enviar la present moció als Ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet i de Sant
Adrià de Besòs, al Consell Comarcal del Barcelonès i a les entitats de defensa dels drets de les
persones amb mobilitat reduïda presents a les 3 ciutats
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:

17 Precs i preguntes.
_________________________________________________________________
OBSERVACIONS

_________________________________________________________________
S'aixeca la sessió a les ________ hores.
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