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Tercer.- Preveure en els Pressupostos municipals les quantitats adients per fer fronts al total de
l’import de l’expropiació de referència.
- 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

18 TORN OBERT DE PARAULES
AP-2013/2769 Senyor Ramon Costa Gili, en rep. de la Confraria Pescadors de Badalona.
Assumpte: Moció brutícia litoral.
AP-2013/2768 Senyor Jordi Ballesteros Ventura, com vicepresident d'Òmnium Cultural.
Assumpte: Moció pacte local dret a decidir.
AP-2013/2770 Senyor Ángel segura Martínez, representant venedors de premsa. Assumpte:
Aprovació ordenances fiscals.
AP-2013/2772 Senyor Pedro-Jesús Fernández Martínez, president AA.VV. Canyadó.
Assumpte: Dictamen pla especial ampliació usos sector Can Ribó.
AP-2013/2771 Senyor Daniel González Codes, president AA.VV. Bufalà. Assumpte:
Necessistats barri LLefià.
19 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2753
MOCIÓ. Presentada pel grup municipal de Convergència i Unió de rebuig a la Llei de
racionalització i sostenibilitat de l'administracio local (LRSAL).
El passat 26 de juliol de 2013, el govern espanyol va aprovar el projecte de Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL). Va entrar al Congrés dels
Diputats el 2 d’agost i la seva tramitació ja ha finalitzat. Ni tan sols s’ha debatut al Ple, sinó que
l’aprovació s’ha fet en comissió amb competència legislativa plena; és a dir, sense possibilitat
de fer un nou debat al Ple del Congrés. Ara, està pendent d’entrar al Senat.
Aquesta llei que vol aprovar el govern espanyol és totalment perjudicial per al conjunt dels
ciutadans i per al bon funcionament de l’administració pública.
En primer lloc, atempta clarament contra l’autonomia local i contra el nostre autogovern, recollit
a l’Estatut de Catalunya. Vulnera la competència exclusiva que té la Generalitat de Catalunya
en l’àmbit del règim local (article 160 de l’Estatut)., ignora els principis que informen la Carta
Europea d’Autonomia Local i la pròpia Constitució espanyola (article 140).
En segon lloc, posa en perill el sistema de serveis socials de proximitat i suposa un atac frontal
a la garantia dels drets individuals i col·lectius aconseguits amb molts esforços durant l’etapa
democràtica. Així doncs, la ciutadania veuria malmesa un model de convivència, benestar,
cohesió social, participació democràtica i qualitat de vida.
Aquesta Llei canvia el sistema de prestació dels serveis municipals i els allunya de la
ciutadania. Per exemple, elimina la competència en serveis socials i de reinserció social dels
ajuntaments en un termini d’un any, la competència de participació en l’atenció primària de la
salut en un termini de 5 anys i també les d’ensenyament.
Finalment, la present llei no aporta millores a l’administració local sinó que la castiga, quan la
seva gestió s’ha demostrat molt més eficaç que la de l’administració de l’Estat. Així doncs,
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mentre que l’endeutament de l’Estat respecte el Producte Interior Brut (PIB) és del 75%, el de
tots els ens locals només representa un 4,5% del PIB (tenint en compte que el deute de
l’Ajuntament de Madrid és un 25% superior a la suma del deute de tots els 947 Ajuntaments
catalans).
És per aquests motius que proposem l’adopció dels següents:
ACORDS
1.- Exigir al govern de l’Estat que respecti la singularitat del sistema institucional de la
Generalitat de Catalunya i les seves competències exclusives en matèria de règim local,
recollides a l’Estatut de 2006.
2.- Donar suport al Parlament de Catalunya en la tramitació de la Llei de Governs Locals de
Catalunya i que no s’apliqui la LRSAL.
3.- Donar coneixement dels acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat, al President
del Govern espanyol, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació
de Municipis de Catalunya (FMC).
- Votació:
PP
PSC
CIU
ICV-EUIA
Reg.NA
a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2754
MOCIÓ. Presentada pels grups municipals de Convergència i Unió, Socialista i Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, de suport al manifest del pacte local
pel dret a decidir a Badalona.
Que Catalunya, com a nació, té dret a decidir lliurement el seu destí.
Que la voluntat d’autogovern del poble català s’ha expressat de forma constant al llarg del
temps i Badalona, com a tercera ciutat de Catalunya, ha estat part activa en aquesta expressió.
La lluita per les llibertats sota la dictadura franquista, la defensa del català, l’Assemblea de
Catalunya, el restabliment de les institucions, van ser referents, en el seu moment, d’aquesta
voluntat, com ho són avui les mobilitzacions de la societat civil a favor del Dret a Decidir.
Que seria desitjable que s’establís un diàleg amb les institucions de l’Estat per tal de trobar les
condicions per a l’exercici del Dret a Decidir.
Que, tanmateix, el Dret a Decidir és un exercici plenament democràtic, que s’obre a tota la
ciutadania i que respecta les diferents resolucions aprovades en aquest sentit pel Parlament de
Catalunya. Un dret que només pot exercir-se des del respecte als principis de radicalitat
democràtica, participació i transparència.
Que l’exercici del Dret a Decidir ha de ser també una manifestació del compromís del poble
català amb la cultura, personal i col·lectiva, amb l’educació i especialment amb la defensa de la
llengua catalana, que s’estén i crea lligams amb els territoris amb els quals la compartim.
Que Badalona, la nostra ciutat, és el paradigma dels reptes de futur que afronta el país. Reptes
com el diàleg, el respecte o la construcció d’una societat on les diferents sensibilitats sempre hi
tinguin cabuda si s’expressen democràticament. Una ciutat que històricament ha fet de
l’acollida i de la cohesió un dels seus principals actius i que en el respecte a les diverses
aportacions culturals i al pluralisme lingüístic ha fonamentat un model de societat inclusiva que
volem preservar.
Que la determinació que ha donat força i projecció a la nostra ciutat al llarg de la història,
sempre ha vingut de la mà del treball en comú, de la participació de la gent, individualment o
col·lectiva, en la definició d’objectius i en l’esforç per assolir-los. L’exercici del Dret a Decidir és
coherent amb aquesta tradició i 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.
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Que l’exercici del Dret a Decidir suposa també la intervenció activa en el desenvolupament
democràtic de la integració i la construcció europea, i la defensa de la solidaritat com a valor
universal.
És per aquests motius que proposem l’adopció dels següents:
ACORDS
1.- Impulsar des de Badalona el necessari exercici del Dret a Decidir, un dret que compartim
com a catalans i catalanes, independentment d’on hàgim nascut, de la llengua que parlem o del
barri on visquem.
2.- Treballar des de Badalona per garantir la cohesió social del país vinculant el Dret a Decidir
amb la millora de la qualitat de vida, individual i col·lectiva, dels badalonins i badalonines i
essent exigents a no deslligar-lo de la qualitat democràtica, dels drets socials, de la solidaritat,
de l’educació, de la cultura, de l’equilibri territorial i la sostenibilitat i de l’emprenedoria i la
responsabilitat empresarial.
3.-Coordinar les accions a dur a terme que, des de l’àmbit d’actuació de cada entitat i
organització signant del Pacte Local pel Dret a Decidir, promoguin la conscienciació ciutadana i
la pedagogia per reclamar el Dret a Decidir.
4.- Basar les accions que es duguin a terme en aquest camí cap a l’exercici del Dret a Decidir
en el civisme, el diàleg, el respecte al pluralisme democràtic, ideològic, religiós i el rebuig a
qualsevol tipus de discriminació contrària a la llibertat.
5.- Acompanyar el procés cap a l’exercici del Dret a Decidir dels màxims acords per garantir els
drets socials (habitatge, treball, salut, educació) i democràtics dels nostres conciutadans.
6.- Aportar al país l’experiència i l’exemple que Badalona representa com a ciutat integradora,
com a punt de trobada, on la diversitat ha trobat sempre el camp per expressar-se, des del
respecte a l’altre i des de la voluntat d’entesa i amb la principal inquietud de fer de la catalana,
una societat de qualitat en tots els sentits.
7.- Traslladar els següents acords a totes les entitats de Badalona.
- Votació:
PP
PSC
CIU
ICV-EUIA
Reg.NA
a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2755
MOCIÓ. Presentada pels grups municipals Socialista, Convergència i Unió i Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, per homenatjar a l'artista badaloní Josep
Uclés Cifuentes.
Atès que el proppassat 12 de setembre ens deixava l’artista badaloní Josep Uclés Cifuentes.
Amb una de les carreres més ascendents i meritòries de l'art català, Uclés féu la primera
exposició l‘any 1972 al Museu de Badalona i, des d’aleshores i al llarg dels anys, es consolidà
com un dels pintors més destacats de la seva generació. El 1978 participà en l’exposició
col·lectiva “Seny i Rauxa” dedicada a l’art català contemporani al Centre Pompidou de París,
ciutat on hi passava llargues temporades pintant.
És un dels artistes més genuïnament representatiu de la neofiguració europea i, com a tal,
Hans-Jürgen Müller el seleccionà per formar part a la històrica exposició “Europa-79” a
Stuttgart, al costat d’altres artistes provinents d'Alemanya (Merz, Günther Förg...), d’Anglaterra
(Stephen McKenna, John Murphy, Tony Cragg...) i d’Itàlia (Enzo Cucchi, Nicola de Maria,
Mimmo Paladino, Francesco Clemente...). Aquesta exposició esdevingué l’esclat de la pintura
europea dels vuitanta, representant el trencament del sentit progressiu de la història de l’art i
imposant una valoració dels individus per sobre de la tendència. Amb aquesta exposició
nasqué el neoexpressionisme alemany i la transavanguarda italiana.
A partir d’aleshores, Josep Uclés inicià la seva trajectòria internacional amb exposicions a Itàlia,
Alemanya, França, Bèlgica, Espanya, Estats Units (Los Angeles, Chicago, Nova York), Mèxic,
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Veneçuela, Paraguai... Més de 200 exposicions, individuals, col· lectives, des de la iniciàtica el
1972 al Museu.
La seva singularitat plàstica i estètica, junt amb el seu caràcter personal, crític i independent,
han produït una obra inconfusible que el va permetre mantenir-se distanciat de les modes
crematístiques i del mercat artístic efímer. La seva obra, en un principi fosca, misteriosa i de
transgressora crítica social, va evolucionar vers una subtil ironia, més colorista i més poètica,
on la figura humana continua essent “l'eix motivador”.
Peter Deckers, que va presentar algunes de les seves exposicions parisenques, preferia elogiar
del pintor "un imaginari que alguns qualifiquen de simbolista, de surrealista, hereu del de
Picabia, Miró, Picasso". I concloïa: "Però Uclés utilitza la figura, i aquest imaginari, per
qüestionar la nostra relació amb la societat de consum i amb els mitjans de comunicació”.
Josep Uclés, malgrat haver fixat la seva residència fa molts anys a la localitat de La Roca del
Vallès i haver passat llargues temporades a París i, darrerament, a Berlín, mai es va sentir lluny
de la nostra ciutat. La infantesa i l’adolescència transcorregudes al barri de La Salut
impregnaren fortament en el seu tarannà sorneguer i irònic, i alhora sensible i compromès.
A Badalona es va iniciar al seu art i a Badalona hi ha exposat regularment, així com hi ha
presentat llibres i publicacions. El Museu de Badalona compta amb una nombrosa
representació de la seva obra i, en especial, el quadre de gran format titulat “Ajuda’m” que està
exposat permanentment a l’edifici del Viver.
Atès que en Josep Uclés ha estat un badaloní que ha excel·lit internacionalment en la seva
professió i que el seu prematur decés ha coincidit gairebé en el temps amb la inauguració d’una
sala d’exposicions al Centre Cultural El Carme, creiem que per a la ciutat seria un honor que
l’esmentat espai expositiu porti el seu nom. Així mateix, Uclés mereix, una vegada més, que
Badalona li ofereixi el seu espai per a mostrar una exposició retrospectiva de la seva obra a la
ciutat que el va veure néixer.
És per aquests motius que proposem l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Donar el nom de l’artista badaloní Josep Uclés Cifuentes (Badalona, 1952-La Roca
del Vallès, 2013) a la Sala d’Exposicions del Centre Cultural El Carme de Badalona.
SEGON.- Encarregar la programació d’una retrospectiva de l’obra de l’artista a l’esmentada
sala d’exposicions durant l’any 2014 a la Regidoria de Cultura i Ciutadania.
TERCER.- Notificar els presents acords a la família de Josep Uclés Cifuentes.
- Votació:
PP
PSC
CIU
ICV-EUIA
Reg.NA
a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2758
MOCIÓ. Presentada pels grups municipals d'ICV-EUiA i Socialista, perquè es prenguin
mesures sobre els problemes que causa la brutícia al fons litoral badaloní.
Atès que l’estat del fons marí del nostre litoral s’ha anat degradant al llarg dels darrers anys,
amb la corresponent pèrdua d’espècies marines.
Atès que aquesta degradació es deu en gran part als abocaments excessius de cel·lulosa i
altres residus.
Ates que els pescadors de la Confraria de Badalona, han pogut comprovar en el seu dia a dia,
que un alt percentatge d’aquests residus sòlids els vessa regularment la canonada
d’emergència de la depuradora del Besòs, a una distància de 400 metros mar endins.
Atès que aquests abocaments tenen conseqüències negatives per la contaminació i la
biodiversitat, a la vegada que perjudiquen la pesca artesanal que es realitza al litoral badaloní,
tant per la disminució de captures, com pel fet que sovint s’enganxen a les xarxes i les
malmeten.
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Atès que la platja és l’espai públic més utilitzat per la nostra població i és un valor natural que
cal preservar.
Atès que aquesta passada temporada de bany s’ha vist especialment afectada per la presència
de sòlids flotants i la contaminació de l’aigua del mar.
Atès que davant la demanda d’explicacions, les declaracions de l’alcalde de la ciutat i del
govern de Catalunya, han creat més confusió que aclariment i que en qualsevol cas, no s’ha
pres cap mesura per a acabar amb el problema.
Per tots aquests motius, el grups municipals Socialista i d’ICV-EUiA de l’ajuntament de
Badalona proposa al Ple els següents acords.
ACORDS:
PRIMER- Reclamar al Govern de la Generalitat, que en el termini màxim de 2 mesos,
comuniqui oficialment a aquest Ajuntament, quina és la causa que provoca el fets que es
descriuen a la moció i quina valoració en fa.
SEGON- Reclamar al Govern de la Generalitat les mesures necessàries per a acabar amb
aquesta situació i per a la regeneració del fons marí i la biodiversitat del nostre litoral.
TERCER- En el cas que el Govern de la Generalitat no doni resposta a la demanda en el
termini reclamat, trametre tota la informació de la que es disposa al departament corresponent
de la UE.
QUART- Trametre aquests acords al Govern de la Generalitat, al diferents Grups Parlamentaris
i a la Confraria de pescadors de Badalona.
- Votació:
PP
PSC
CIU
ICV-EUIA
Reg.NA
a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2765
MOCIÓ. Presenta pel Grup Municipal d'ICV-EUiA, rebutjant la possible venda i
privatitzacio del parc public d'habitatges de l'Incasol per part del Govern de la
Generalitat de Catalunya. (RETIRADA)
20 Precs i preguntes.
____________________________________________________________________________
OBSERVACIONS

____________________________________________________________________________
S'aixeca la sessió a les ________ hores.
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