Secretaria General

La inscripció de l’obra nova al Registre de la Propietat serà a càrrec d’ENGESTUR.
L’immoble i el solar es lliuraran sense ocupants i exempts de tota mena de càrregues i
gravàmens”
Setena.- Es modifica la clàusula catorzena del conveni de col.laboració de 3 de desembre de
2010, que passa a tenir la redacció següent:
“La vigència d’aquest conveni s’estableix fins al compliment de les obligacions a assumir per
les parts, amb la data límit de 30 de novembre de 2014.”
Vuitena.- La resta de compromisos recollits al conveni de 3 de desembre de 2010 restaran
vigents en tot allò que no contradigui la modificació prevista als pactes precedents.
Novena.- De conformitat amb el que estableix l’apartat 3 de l’Acord del Consell de Direcció del
CatSalut de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d’aquest òrgan en el seu director,
aquesta modificació de conveni serà sotmesa a ratificació del citat Consell.
I en prova de conformitat, s’estén i se signa el present conveni, en el lloc i la data indicats a
l’encapçalament.”
SEGON.- Atorgar autorització expressa a la societat mercantil local Ens de Gestió Urbanística,
SA, per establir, conjuntament amb el propi Ajuntament i amb el Servei Català de la Salut, la
nova modificació del referit Conveni de Cooperació Interadminstrativa, per tal de donar
compliment i als efectes d’allò que preveuen, preceptuen i exigeixen l’art. 306.2 en relació amb
l’art. 303.1 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

TERCER.- Supeditar l’eficàcia del present acord a l’adopció dels acords correlatius
aprovatoris per part dels òrgans competents de la Generalitat de Catalunya.
QUART.- Notificar la present Resolució a la Conselleria de Salut, al Servei Català de la Salut
(CatSalut) i a ENGESTUR SA pel seu coneixement als efectes oportuns.
- 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

11 PROPOSICIONS URGENTS.
12 TORN OBERT DE PARAULES.
13 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2014/2783
MOCIÓ. Presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA, de rebuig a la pujada tarifària de
l'ATM.
Atès que el Consell d'Administració de l'ATM reunit el 23 de desembre de 2013 va aprovar un
increment de les tarifes per 2013. Concretament, la T-10 d'una zona ha augmentat un 5%, i la
T50/30 un 8%, uns increments que no tenen res a veure amb l'increment d'IPC.
Atès que en un moment de forta crisi econòmica, quan moltes famílies han vist reduir els seus
ingressos globals, i quan l'IPC general es del 0,3% l'única proposta comprensible socialment
era la de congelar les tarifes.
Atès que en aquestes circumstàncies el transport públic és fonamental per a garantir el dret a la
mobilitat dels ciutadans i les ciutadanes. I atès que la mobilitat sostenible forma part de les
solucions als problemes de congestió, contaminació local, canvi climàtic i de la dependència
energètica exterior, cal afavorir-la amb unes tarifes adequades.
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Atès que l’actual estructura de zones tarifàries , a banda de generar greuges entre ciutadans de
municipis limítrofs, desincentiva l’ús del transport públic col·lectiu com a conseqüència, entre
d’altres motius,de la diferència de tarifes difícilment justificables i poc comprensibles per la
ciutadania.
Atès que d'altre banda, a la vista de les dificultats per cobrir les despeses d'explotació del
transport públic metropolità, es fa imprescindible que el Govern català, com preveu la Llei de
Mobilitat des del 2003, impulsi l'aprovació d'una llei de finançament del transport públic que creï
nous recursos financers, tal i com diu la disposició addicional vuitena de la Llei de Mobilitat,
9/2003, que diu literalment,
“En el termini d'un any a partir de l'aprovació d'aquesta Llei, el Govern a de presentar un
projecte de llei de finançament del transport públic, de la mobilitat sostenible i de promoció de
l'ús dels combustibles alternatius que en reguli el marc organitzatiu” ..
El grup municipal d'ICV-EUIA proposa a l'Ajuntament en ple l'adopció dels següents acords:
ACORDS:
PRIMER.- Manifestar el profund desacord per l'increment de les tarifes de transport metropolità
per l'any 2014 que ha aprovat el Consell d'Administració de l'ATM.
SEGON.- Proposar que es revisin l’actual estructura de zones tarifàries, reduint les sis zones
actuals a dues zones pel mateix àmbit territorial.
TERCER.- Proposar que se estudií una targeta anual T-ANY al preu de 500 euros, per a les 3
primeres corones tarifaries actuals i de 1.000 euros per a les 6 zones tarifaries existents
actualment.
QUART.- Proposar que es rectifiquin les tarifes del 2014 tornant a les tarifes del 2013 .
CINQUÉ.- Demanar al Govern de la generalitat que de manera URGENT, enceti els treballs per
aprovar una Llei de Finançament del Transport Públic.
SISÉ.- Donar trasllat d'aquests acords a l'ATM, a l'AMB, als grups parlamentaris de Catalunya,
a l'Associació per la promoció del Transport Públic, als membres del Consell Municipal de
Mobilitat Sostenible i Transport Públic, a la FAVB i als sindicats CCOO i UGT.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2014/2784
MOCIÓ. Presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA, per eliminar les barreres
arquitectòniques en els edificis de formació d'adults.
Per a l’eliminació de barreres arquitectòniques a l’edifici de l’Aula de Formació d’Adults de
Lloreda-La Pau, per la conversió de les AFA de Lloreda-La Pau i Morera-Pomar en Centre de
Formació d’Adults i per garantir-ne la seva continuïtat als districtes.
Atès que actualment, les altes necessitats de formació en la ciutadania que està generant la
crisi econòmica fa que sigui més necessari que mai, una aposta important per la formació
d’adults, com a suport per a combatre les conseqüències que aquesta genera. Potenciar avui la
formació d’adults en aquest context socio-econòmic ha de ser una de les prioritats, com a eina
per a facilitar l’accés al mercat laboral i la reintegració de les persones sense formació a les
diferents etapes educatives.
Atès que es troba ubicada a l’edifici de l’antiga escola de primària Lloreda, a on existeixen
diverses barreres arquitectòniques que dificulten o fan impossible accedir-hi, a les persones
amb mobilitat reduïda.
Atès que es tracta d’una escola amb una llarga experiència en la formació permanent d’adults,
que comprèn activitats d’aprenentatge que desenvolupen capacitats, enriqueixen i milloren les
competències tècniques i professionals.
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Atès que aquest centre de Lloreda – La Pau ofereix estudis de Informàtica inicial i nivells 1 i 2;
llengua castellana, catalana i anglès; Cicles Formatius de Graus Mitjà i Superior; i suport
Graduat Educació Secundària a distància a través de l’IOC.
Atès que aquest curs 2013-14 te una matrícula d’uns 500 alumnes presencials i uns 200 per via
telemàtica.
Atès que es tracta d’un centre plenament integrat al teixit social del districte.
Atès que la zona de la ciutat a on està ubicada, pateix una considerable manca d’equipaments
de caràcter sociocultural.
Atès que el govern de la Generalitat no ha garantit la continuïtat de les Aules de Formació
d’Adults (AFA)
El grup municipal d'ICV-EUIA-EPM proposa a l'Ajuntament en ple l'adopció dels següents
acords:
ACORDS:
Primer.- Reclamar al govern de l’Ajuntament la inclusió al proper pressupost, de la partida
econòmica per a realitzar les modificacions necessàries a l’edifici de l’actual AFA de Lloreda-La
Pau, que garanteixin l’eliminació de barreres arquitectòniques i la seva plena accessibilitat.
Segon.- Reclamar al govern de l’Ajuntament que garanteixi el manteniment adequat de l’edifici
de l’actual AFA de Lloreda-La Pau
Tercer.- Reclamar al govern de la Generalitat que reconegui com a Centre de formació d’adults
a les actuals Aules de Lloreda-La Pau i Morera-Pomar.
Quart.- Reclamar al govern de la Generalitat, que en qualsevol cas, garanteixi la continuïtat,
pel que fa a la quantitat i la distribució territorial, de l’oferta de formació de persones adultes.
Cinquè.- Trametre la present moció a tots els sectors representats al CEM, a les escoles de
formació d’adults de la ciutat, a l’associació d’alumnes de l’AFA Lloreda-La Pau “El Llorer”, a
les associacions de veïns dels districtes 2 i 3 i a la FAVB.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2014/2785
MOCIÓ. Presentada pel grup municipal de CiU, sobre l'ús de dades del padró municipal
per a la celebració d'una consulta sobre el futur de Catalunya.
Atès que el Govern de Catalunya i el Parlament de Catalunya estan impulsant mecanismes per
a la celebració d’una consulta legal sobre el futur polític de Catalunya.
Atès que existeix la possibilitat que el marc legal que empari la celebració de la consulta
requereixi que els ajuntaments catalans facilitin dades del padró municipal per a l’establiment
del cens de ciutadans amb dret a vot en l’esmentada consulta.
Atès que nombrosos ajuntaments, entre els quals el de Badalona, s’han adherit al Pacte Local
pel Dret a Decidir, que a Badalona afirma que l’exercici del Dret a Decidir és coherent “amb la
voluntat, que expressem, de fer compatible la representativitat democràtica dels ciutadans
electes, a les institucions, amb la participació directa de la ciutadania en el moment de prendre
decisions rellevants pel futur del nostre país”.
Atès que, en conseqüència, l’Ajuntament de Badalona ha manifestat, amb la seva adhesió al
Pacte Local pel Dret a Decidir, la seva aposta per l’exercici d’aquest dret, la qual cosa implica,
de fet, actuar institucionalment d’acord amb aquest Pacte, sempre que l’actuació estigui
avalada legalment.
Ateses aquestes consideracions, a l’Ajuntament Ple proposem l’adopció dels següents
ACORDS
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1. L’Ajuntament de Badalona posarà a disposició de la Generalitat de Catalunya les dades del
padró i els instruments necessaris, en el cas que se li sol·liciti, per a la celebració de la consulta
sobre el futur polític de Catalunya d’acord amb el marc legal aprovat que empari l’esmentada
consulta.
2. El Ple de l’Ajuntament de Badalona comunicarà aquest acord a la presidenta del Pacte Local
pel Dret a Decidir, a la presidència i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, i a la
presidència de la Generalitat de Catalunya.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2014/2786
MOCIÓ. Presentada pel grup municipal de CiU, sobre mesures per ampliar el parc
d'habitatge de lloguer social provinent d'immobles buits propietat d'entitats financeres.
Atès que a la ciutat de Badalona existeixen nombrosos habitatges que són propietat d’entitats
financeres.
Atès que la paralització del mercat immobiliari manté molts d’aquests habitatges buits perquè
les entitats financeres o no els posen al mercat de venda o lloguer, o no els aconsegueixen
vendre o llogar en les condicions que pretenen.
Atès que a Badalona diversos d’aquests immobles propietat d’entitats financeres han estat
tapiats pel propi Ajuntament per a evitar-ne l’ocupació il·legal, i atès que aquesta opció ha
pogut resoldre el risc d’ocupació il·legal i els potencials problemes de convivència que se’n
deriven, però sobretot ha posat de manifest que hi ha vies d’entesa possible entre administració
municipal i entitats financeres.
Atès que segons ha manifestat en diverses ocasions el govern municipal, hi ha diverses línies
de col·laboració amb entitats financeres sobre pisos buits.
Atès que la legislació actualment vigent permet que les administracions municipals imposin
sancions a les entitats financeres propietàries d’immobles que estiguin buits de forma
prolongada en el temps malgrat els requeriments que es puguin fer des de les esmentades
administracions per tal que siguin posats a lloguer social amb la col·laboració i implicació dels
propis ajuntaments.
Atès que cal reforçar els mecanismes de col·laboració amb les entitats financeres propietàries
de pisos en zones necessitades d’habitatges i establir un mecanisme de sanció, dins el marc
legal, a aquelles entitats que mantinguin els pisos buits de forma reiterada tot i la petició que
l’Ajuntament els hagi fet per tal que els posin a disposició de la borsa local d’habitatge de
lloguer social.
Atès que cal potenciar fórmules per a incrementar el parc d’habitatges amb lloguer social
destinat a persones en risc d’exclusió, i atès que per a aconseguir aquest objectiu cal la
implicació de les entitats financeres (també de la SAREB o “banc dolent”), que tenen molts
pisos buits a una important quantitat de barris de la ciutat.

Ateses aquestes consideracions, a l’Ajuntament Ple proposem els següents
ACORDS
1. L’Ajuntament de Badalona elaborarà en el termini màxim de dos mesos un cens dels pisos
buits propietats d’entitats financeres i de la SAREB. Aquest cens s’elaborarà a partir de les
dades de què disposa l’Ajuntament, per exemple derivades de l’IBI, o de les dades de pisos
buits que aquestes entitats puguin facilitar dins l’esmentat termini i en resposta al requeriment
que l’Ajuntament de Badalona realitzarà mitjançant una sol·licitud d’aquesta informació que
serà tramitada durant el mes de febrer de 2014.
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2. L’Ajuntament de Badalona, de forma immediatament posterior a l’elaboració del cens,
requerirà a les entitats financeres propietàries dels pisos que els posin a disposició de
l’administració municipal, la qual, a través de l’Oficina Municipal d’Habitatge, en gestionarà
l’adjudicació en règim de lloguer social a persones en risc d’exclusió.
3. L’Ajuntament de Badalona, d’acord amb les competències que li atorga la Llei d’habitatge de
l’any 2011, definirà abans de tres mesos un reglament que li permeti executar l’esmentada Llei,
i incoarà els expedients de requeriment corresponents a cada immoble propietat d’una entitat
financera que porti dos o més anys buit, incloent de forma explícita en aquest requeriment la
possibilitat i la quantia de la potencial sanció en cas que l’entitat financera no acordi amb
l’Ajuntament un mecanisme de col·laboració que permeti posar a lloguer social l’immoble
objecte d’expedient.
4. El Ple de l’Ajuntament de Badalona transmetrà aquest acord a la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca a Catalunya, a la seva delegació a Badalona, als grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya, i a la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona.
ESMENA. Presentada pel grup municipal del PSC a la totalitat de la moció presentada pel
grup municipal de CiU, sobre mesures per ampliar el parc d'habitatge de lloguer social
provinent d'immobles buits propietat d'entitats financeres.
El Grup Municipal Socialista, a instàncies de la PAH, presenta al Ple Municipal del 28 de gener
de 2014, aquesta moció, com a esmena a la totalitat a la que presenta el Grup Municipal de
CiU sobre “Les mesures per ampliar el parc d’habitatges de lloguer social provinent
d’immobles buits propietat d’entitats financeres”.
L’actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a causa
de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques.
Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer front a les quotes
hipotecàries o del lloguer de la seva llar.
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i centenars de
milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, enfrontant-se a
situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa, i exclusió social, econòmica i
residencial.
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins setembre 2013, a
Catalunya s'ha arribat ja a 96.927 execucions hipotecàries i a l'Estat Espanyol a 500.000.
Segons l'informe presentat pel Col·legi de Registradors de la Propietat, només durant l'any
2012, la banca va quedar-se més de 30.034 primers habitatges per impagament de crèdits
hipotecaris. Això suposa 115 desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil. Catalunya
encapçala tots els rànquings, tant d'execucions hipotecàries com de desnonaments. Segons les
dades del Consell General del Poder Judicial de 2013 s'executen 45 llançaments al dia de
mitjana.
Ens trobem doncs davant d'una situació d'emergència habitacional que constitueix una
autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe Emergència Habitacional en
el estado español, elaborat per l'Observatori DESC (Drets Econòmics, Socials i Culturals) ,
aquesta situació es veu agreujada pel fet que Catalunya és un dels països europeus amb més
habitatges buits, igual que l'estat espanyol. En el conjunt de l'estat, fins al 13,7% del parc total 3 milions i mig de pisos segons el darrer cens estatal d'habitatge de 2011 - i amb un parc social
d'habitatge clarament insuficient - menys d'un 2% de l'habitatge existent -. Les administracions
locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera instància el impacte social d'
aquesta situació, en tant que les més properes a la ciutadania.
El context descrit i la situació d’emergència en que es troba gran part de la població s'està
traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges als municipis. Una
forma d'accés a l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social dels qui es veuen
abocats a recorre-hi.
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica contrasta
amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les seves
immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària. Aquests
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immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d’execucions hipotecàries, es mantenen buits
ja sigui a l'espera de que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la venda
o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat són milers d'habitatges
destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social que segons l'article
33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de complir el dret de propietat, i vulnerant l'article 25 de
la Declaració Universal dels Drets Humans sobre el dret a l'habitatge o l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya, que en el seu article 26 que fa referència al Dret a l'Habitatge.
Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades amb
diners públics. Algunes directament gestionades pel govern de l'Estat a través del Fons de
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius al anomenat "banc dolent",
la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB).
Paradoxalment, però, la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats de
la ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, molts d'ells a fons perdut, no han implicat cap
contrapartida social.
La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que possibilitin l'accés a
l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos, acomplint el mandat
constitucional de l'article 47 de la CE o l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que fa
referència al Dret així com l'article 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i
Culturals (PIDESC).
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de recursos
públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l'habitatge buit en mans de les entitats
financeres. Fomentar i garantir la funció social de l'habitatge, desincentivar-ne la utilització
anòmala i penalitzar-ne, si s'escau, l'ús antisocial es converteix en un dels pocs mecanismes
efectius a l'abast de l'administració per donar resposta a la vulneració del dret.
Davant els intents del govern espanyol de buidar de competències les administracions locals,
cal que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les necessitats habitacionals
de la població. És en aquest context que algunes corporacions, com ara Terrassa, havent
esgotat les mesures de foment per facilitar l'ocupació dels pisos buits en poder de les entitats
financeres, han iniciat procediments sancionadors.
L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC) estableix com a
utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent i injustificada. Així mateix, en
el seu punt tercer, disposa que en aquests supòsits l'administració competent haurà d'obrir un
expedient administratiu per realitzar els actes d'instrucció necessaris per determinar, conèixer i
comprovar els fets sobre els que haurà de dictar una resolució.
L'article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les administracions han
d'adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles. Tals com: l'aprovació de
programes d'inspecció; la facilitació de garanties als propietaris d'immobles buits sobre el
cobrament de les rendes i la reparació de desperfectes; el impuls de polítiques de foment de la
rehabilitació d'habitatges en mal estat; la possibilitat de cedir els immobles a l'Administració
Pública per que els gestioni en règim de lloguer; i l'adopció de mesures de caràcter fiscal, tant
de foment com penalitzadores.
Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de qualitat del
parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració hagi adoptat les mesures
de foment contemplades al precepte 42. Segons els articles 118.1 i 131 del mateix text
normatiu, aquesta actuació pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000 euros. Cal
destacar que d'acord amb el que estableix l'article 119 de la LDHC, les quantitats obtingudes
s'hauran de destinar al finançament de polítiques públiques destinades a garantir el dret a
l'habitatge.
Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord al
context i a la realitat social en què s'apliquen. Un context, caracteritzat per una situació
d'emergència habitacional.
Per tot això i donats els antecedents descrits, el grup municipal Socialista, proposa a instància
de la PAH, a l’aprovació els següents acords per part del Ple Municipal:
ACORDS:
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Primer.- Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat i
competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de garantir el
dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional.
Segon.- Actualitzar i aprovar al Consell Municipal d’Habitatge i al Ple, el Pla d’Habitatge
existent, de manera que contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la
desocupació permanent i injustificada d'habitatges enumerades a l'article 42, de la llei 18/2007.
Tercer.- Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els
immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són
propietat d'entitats financeres i altres grans empreses.
Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de l'administració i
l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una inspecció física des de
l'administració.
Quart.- Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i
comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments hauran d'acabar
amb una resolució que declari si s'està produint una situació de desocupació permanent
constitutiva d'una utilització anòmala de l'habitatge, d’acord amb el que estableix l'article 41 de
la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un
termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme
l'administració per facilitar-li la finalització d'aquesta situació.
Cinquè.- Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i com
determina l'article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el termini fixat no
s'ha produït l'ocupació de l'immoble.
Sisè.- Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui la
desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir la situació, tal com
preveu l'article 123.1.h de la LDHC.
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la mateixa
finalitat, dins el marc de les seves competències.
Vuitè. - Que el govern municipal faci arribar als grups municipals i a la resta de representants al
Consell Municipal d’Habitatge la següent informació:
a) Nombre d’habitatges buits existent al municipi
b) Nombre d’habitatges buits HPO de titularitat de la Generalitat que hi ha al municipi en règim
de lloguer
c) Nombre d’habitatges buits HPO de titularitat de la Generalitat que hi ha al municipi en règim
de compra.
d) Nombre d’habitatges buits HPO de titularitat municipal o propietat d’Engestur en règim de
lloguer
e) Nombre d’habitatges buits HPO de titularitat municipal o propietat d’Engestur en règim de
compra
f) Nombre d’habitatges buits en mans del SAREB al municipi
g) Nombre d’habitatges buits en mans d’entitats bancàries al municipi
h) Nombre de famílies en situació de desnonament al municipi
i) Relació de demandants d’habitatge, registrats al municipi, provinents de desnonaments de
compra
j) Relació de demandants d’habitatges, registrats al municipi, provinents de desnonaments de
lloguer
k) Nombre de demandats d’habitatge protegit al municipi
I) Nombre d’ajuts per habitatge sol·licitats al municipi durant l’any 2012
m) Nombre d’ajuts per habitatge sol·licitats al municipi durant l’any 2013
n) Nombre d’ajuts econòmics per l’habitatge ( lloguer, etc.) que ha concedit l’Ajuntament durant
l’any 2012
o) Nombre d’ajuts econòmics per l’habitatge ( de lloguer, etc.) que ha concedit l’Ajuntament
durant l’any 2013
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p) Quantitat econòmica destinada als ajuts per l’habitatge durant l’any 2012, al municipi
q) Quantitat econòmica destinada als ajuts per l’habitatge durant l’any 2013, al municipi
r) En cas que hi hagi un servei de mediació, nombre de casos de desnonaments negociats amb
les entitats prioritàries amb finalitat de reallotjament i nombre de casos resolts favorablement
s) Xifra aproximada d’habitatges que han d’estar disponibles per atendre la demanda actual al
municipi.
Novè.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats Municipalistes,
al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, als membres del Consell
Municipal de l’Habitatge, a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, a la FAVB i a les
associacions veïnals del municipi.
- Votació de l’esmena:
PP
a favor:
en contra:
abstenció:
- Votació de la moció:
PP
a favor:
en contra:
abstenció:

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

AP-2014/2787
MOCIÓ. Presentada pel grup municipal del PSC, reclamant la convocatòria del Consell de
Ciutat i el compliment del Reglament de Participació Ciutadana.
Atès que l’Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 16 de juliol de 2001, va aprovar el
Reglament de Participació Ciutadana que al seu article 31, i en referència al Consell de Ciutat,
diu: “
“Serà convocat i presidit per l’Alcalde/ssa, que estarà acompanyada dels regidors i regidores de
l’equip de govern que designi i es reunirà com a consell plenari al menys un cop a l’any per
avaluar l’exercici que acaba i debatre les propostes de l’any que comença.”
Atès que l'11 de desembre de l’any 2010, va tenir lloc el darrer plenari anual.
Atès que d’ençà l’entrada al govern municipal del PP, l’11 de juny de 2011, el plenari del
Consell de Ciutat no ha estat convocat ni reunit mai, en un incompliment flagrant del que
determina el vigent Reglament de Participació Ciutadana.
Atès que la no convocatòria del Consell ha impossibilitat també la convocatòria i lliurament dels
Premis Consell de Ciutat, que reconeixen la tasca efectuada per entitats i persones en el mon
associatiu i que al llarg de les seves vuit edicions ha reconegut el treball d’entitats
emblemàtiques de la ciutat.
Per tots aquests motius, els Grups Municipals Socialista, ..., amb la voluntat de garantir el
normal funcionament dels òrgans de participació ciutadana proposem a l’Ajuntament Ple,
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- L’alcalde, en un període no superior a un mes, procedirà a convocar el Consell de
Ciutat per tal que avaluï els exercicis anteriors.
Segon.- Comunicar aquest acord a totes les entitats de Badalona integrants del Consell de
Ciutat.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
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AP-2014/2788
MOCIÓ. Presentada pels grups municpals del PSC i d'ICV-EUiA, contra la reforma de la
Llei Organica 2/10 de salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs.
Els Grups Municipals Socialista, d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa,
a petició de la Plataforma “Badalona pel dret a l’Avortament Lliure i Gratuït”, d’acord amb
allò que preveu l’article 103 de la Llei 8/87, Municipal i de Règim Local de Catalunya,
presentem a fi de què sigui debatuda i, si s’escau, aprovada en el decurs del proper ple ordinari
de l’Ajuntament la següent:
MOCIÓ
El passat divendres 20 de desembre de 2013, el Consell de Ministres va aprovar la reforma de
la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva, que pretén regular al
nostre país les condicions per a la interrupció voluntària de l’embaràs i estableix les obligacions
dels poders públics, pel que fa a l’exercici d’aquest dret.
Atès que la llei vigent declara el dret de totes les dones a adoptar lliurement decisions que
afecten la seva vida sexual i reproductiva, sense més límits que el respecte als drets de la resta
de persones. Tanmateix, es regula el dret a la maternitat lliurement decidida, reconeixent així a
les dones la seva capacitat de decisió plena sobre el seu embaràs. Una decisió que ha de ser
respectada, conscient i responsable, i amb l’empara de la llei.
Donat que aquesta llei va substituir la llei que a l’any 1985, que tot i no haver assumit la totalitat
de les reivindicacions del moviment feminista, sí havia suposat un avenç en la protecció de les
dones i dels i les professionals. La llei va ser aprovada amb un ampli consens i amb la majoria
dels grups polítics amb representació a la cambra, així com de nombrosos professionals dels
sectors de la medicina i la bioètica. La nova llei va suposar importants avenços legals i
especialment els referits a la seguretat jurídica dels i les professionals del món de la salut que
assistien a les dones. També va incorporar jurisprudència tant del Tribunal Constitucional com
del Tribunal Europeu de Drets Humans.
Tenint en compte que el projecte de llei que planteja el Govern del PP representaria un
extraordinari retrocés normatiu, social i ideològic i tornaria a situar les dones en la
clandestinitat, suprimint el seu dret a decidir de manera conscient, responsable i lliure sobre la
seva sexualitat i maternitat. Afecta, la proposta del PP, greument a la seguretat jurídica dels i
les professionals de l' àmbit sanitari, així com també a la garantia en l’accés a les
corresponents prestacions sanitàries des de l’àmbit públic. La proposta del PP ens retrotreu
trenta anys enrere en els drets de les dones.
Considerant que la llei del Govern de Rajoy és més restrictiva que la norma de 1985, ja que
elimina la possibilitat d’interrompre l’embaràs en les primeres catorze setmanes, considerant-se
com a delicte i despenalitzant-lo només en els casos de violació i “greu perill per a la vida o la
salut de la mare”, privant les dones del dret a decidir sobre la seva maternitat. També suprimeix
per tant, el supòsit de malformacions o anomalies fetals incompatibles amb la vida, que havia
justificat la interrupció de l’embaràs ja des d’ els anys vuitanta del segle passat.
Atès que és un atemptat contra la democràcia, que restringeix els drets i les llibertats de les
dones, que representen el 50% de la població. Aquesta nova proposta de llei, que afecta la
llibertat, la salut i la dignitat de les dones, és un projecte que neix mort i que no compleix cap
dels preceptes internacionals reconeguts a la llei anterior. Es contraposa frontalment amb les
recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ja que restringint el dret a
l’avortament augmentarà el nombre d’avortaments, es practicaran en pitjors condicions de
salubritat i seguretat, i empitjorarà la salut de les dones. Es tracta d’una nova política regressiva
del Govern central, d’una llei discriminatòria i retrògrada que situa Espanya novament a la cua
d’Europa, esdevenint el primer país que retrocedeix en drets
Donat, per últim, que aquesta nova normativa del govern del PP ha provocat un enorme rebuig
social de la ciutadania del nostre país i de la resta de països del nostre entorn europeu. També
són moltes les crítiques que han aparegut tant de professionals del món de la justícia com del
món de la salut, així com de moltíssimes organitzacions de dones i organitzacions feministes a
casa nostra.
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Per tots aquests motius, els Grups Municipals Socialista, Grup Municpal d’ICV-EUiA, ...,
proposem a l’Ajuntament Ple els següents
ACORDS
Primer.- Manifestar el nostre rebuig a l’ Avantprojecte de l’anomenada “Ley de Protección de
los derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada”, aprovat pel Consell de Ministres
perquè restringeix drets fonamentals de les dones.
Segon.- Demanar al Govern de l’Estat la retirada d’ aquesta reforma de la Llei Orgànica 2/2010,
de 3 de març de salut sexual i reproductiva.
Tercer .- Cridar a la societat en el seu conjunt, a la mobilització i la denúncia en contra aquesta
regressiva reforma del Partit Popular sobre el dret a l’avortament.
Quart.- Comunicar aquest acord al President del Govern de l’Estat; al Ministeri de Justícia; al
President de la Generalitat de Catalunya; a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana de
Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:

14 Precs i preguntes.
_________________________________________________________________
OBSERVACIONS

_________________________________________________________________
S'aixeca la sessió a les ________ hores.
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