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Entitat

Subvenció aprovada

Aportació

Cost total aprovat

REBASA

15.840,-

10.560,-

26.400,-

TERCER.- L’ encàrrec de gestió objecte d’ aquests acords haurà de ser acceptat mitjançant
acord exprés de REBASA i per a la seva eficàcia s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, d’acord amb el que es disposa a l’article 15 de la Llei 30/1992, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
QUART.- REBASA haurà de executar les actuacions a què s’ ha fet referència en l’ acord
primer precedent abans del dia 31 de desembre de 2013 i justificar la seva execució com a
data límit el dia 31 de març de 2014, restant obligat l’ Ajuntament, com a sol·licitant i destinatari
de l’ ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, a l’acompliment de les previsions
contingudes en el Catàleg de concertació de l’ any 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”.
CINQUÈ.- Condicionar aquest encàrrec de gestió a la tramitació de la modificació
pressupostària corresponent per tal que existeixi crèdit adequat i suficient en el pressupost
municipal sobre la base de l’ aportació o el compromís ferm d’ aportació de la subvenció
atorgada per la Diputació de Barcelona per a la realització de les actuacions subvencionades.
SISÈ.-Sens perjudici que aquest encàrrec de gestió quedi fora de l’àmbit d’aplicació del Text
Refòs de la Llei de contractes del sector públic, li’n resultaran d’aplicació els principis
informadors per resoldre els dubtes o llacunes que puguin sorgir. Això no obstant, els negocis
jurídics i serveis que REBASA hagi de formalitzar amb tercers de les resultes de l’ Acció
encarregada se subjectaran a les normes de contractació pública d’aquell Text i a la normativa
concordant i sectorial que resulti d’aplicació, d’acord amb la condició d’ Administració pública
que té l’organisme autònom a aquests efectes.
SETÈ.- Notificar aquests acords a la societat municipal REBASA, publicar-los en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i comunicar-los a la Intervenció municipal.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fets i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució formulada i
dels informes tècnics precedents, l'Ajuntament Ple resol de conformitat i la converteix en
resolució, als efectes previstos a l’article 89.5 de la Llei 30/1992.
- Votació de la urgència :
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
- Votació de la proposta :
PP
a favor:
en contra:
abstenció:
19 Torn obert de paraules.
20 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2707
Moció que presenten els grups municipals de CIU i PSC, de reconeixement a la
trajectòria empresarial i social del Grup la Pau.
Atès que el Grup La Pau, fundat el juny de 1983, és una cooperativa dedicada al transport
sanitari amb seu a Badalona que celebra enguany el seu trentè aniversari oferint un servei de
qualitat a persones que requereixen un transport urgent, ordinari o especial per motius de salut
a diverses àrees de la demarcació de Barcelona.
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Atès que el Grup La Pau compta amb més de 300 treballadors i quasi un centenar de socis
cooperativistes, i atesa la seva forta implicació en la vida social de Badalona, que inclou una
important tasca d’ajut desinteressat a diverses entitats de la ciutat i donacions de vehicles i
material sanitari a països en vies de desenvolupament.
Atès que els professionals del Grup La Pau tracten cada dia situacions d’emergència d’un gran
valor social, participant en l’atenció urgent a persones que necessiten una actuació àgil per a
garantir més possibilitats de resolució d’un problema de salut agreujat o de les conseqüències
d’un accident.
Atès que, en aquest sentit, són milers els badalonins que han utilitzat en aquests trenta anys
els serveis del Grup La Pau i que han estat atesos pels seus professionals en moments difícils.
Atès que el Grup La Pau també realitza serveis de transport sanitari no urgent i serveis de
transport a persones amb dificultats de mobilitat, i que per tant els seus professionals
contribueixen a facilitar la vida a ciutadans que per una raó o altra tenen un grau de
dependència puntual o permanent.
Atès que en conseqüència els professionals del Grup La Pau són una part important de
l’engranatge de les vides quotidianes de molts veïns i veïnes de Badalona i un instrument
eficaç per a ajudar a resoldre problemes de salut urgents.
Atès l’indubtable valor social de la tasca dels professionals del Grup La Pau i la gran qualitat
del servei sanitari que presten, a l’Ajuntament Ple proposem l’adopció dels següents
ACORDS
1. El Ple de l’Ajuntament de Badalona manifesta el seu reconeixement al Grup La Pau per la
seva tasca en l’atenció sanitària urgent i ordinària dels ciutadans de Badalona.
2. El Ple de l’Ajuntament de Badalona felicita el Grup La Pau pel seu trentè aniversari, i insta el
govern de la ciutat a organitzar un acte públic de reconeixement a aquesta trajectòria.
3. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta el govern de la ciutat a sol·licitar a la Generalitat de
Catalunya que s’atorgui al Grup La Pau la Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari de l’any 2014.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:

AP-2013/2708
Moció que presenta el grup municipal de CiU, instant a convocar urgentment el Consell
de Comerç.
Atès que el mes de març del 2009 es va constituir el Consell Municipal de Comerç i Consum
amb l'objectiu d'informar, proposar, consultar i assessorar sobre tot allò referent a la gestió
municipal en l'àmbit de comerç.
Atès que la voluntat del Consell de Comerç ha de ésser un òrgan per continuar treballant per
«unir i estructurar el petit comerç de Badalona en eixos comercials que alhora funcionin com a
eixos vertebradors de la ciutat».
Atès que el Consell Municipal de Comerç ha d’ésser l'òrgan de participació ciutadana que doni
el ritme a les polítiques de consum i comerç de la ciutat, tant a nivell de propostes com
d'avaluació de la gestió municipal en els àmbits que l'afecten».
Atès que l’article 3 dels seus objectius son:
a) Configurar un marc d’anàlisi i debat de la problemàtica comercial de Badalona, per tal de
col·laborar en la recerca de les solucions més adients pel sector,
b) La creació d’un fòrum de trobada, consulta, impuls i assessorament permanent que participi
en les decisions i actuacions dutes a terme per l’Ajuntament i que afectin al sector comercial i
de consum.
c) Impulsar la coordinació, col·laboració i cooperació entre els agents implicats en la promoció
del comerç local, així com la defensa dels consumidors.
d) Potenciar la competitivitat del sector comercial de Badalona, mitjançant accions innovadores,
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e) Potenciar i garantir la formació i reciclatge del sector comercial; col·laborar amb l’Ajuntament
en el camp del foment de l’ocupació i de la formació professional específica per al sector
comercial.
f) Analitzar el teixit comercial de la ciutat, les seves potencialitats, debilitats i aspectes
complementaris,
g) Difondre i promocionar l’activitat comercial de Badalona, patrocinant i promovent campanyes
publicitàries relatives a les activitats comercials que es consideren convenient per al conjunt del
comerç de la ciutat.
h) Participar i donar suport a les campanyes de foment sobre els drets dels consumidors i
usuaris en relació als productes o serveis que es comercialitzen.
Atès
que el mandat dels membres del Consell es de quatre anys,
Per tot això el Grup Municipal de CiU de Badalona proposa al Ple els següents acords:
ACORDS
1.Iniciar els tràmits per la seva renovació total abans del proper 15 de novembre segons la
disposició addicional tercera dels estatuts.
2.Convocar el Consell Municipal en Plenari abans del 30 de novembre
3.Traslladar els acords a tots els partits polítics, a la Junta Arbitral de Consum, associacions de
consumidors amb seu o delegació a Badalona, a la Federació de Veïns de Badalona, a la Unió
d’Associacions de Comerciants de Badalona, a la Federació de Mercats Municipals de
Badalona, a les Associacions de comerciants de la ciutat, als centres comercials, als gremis
professionals de la ciutat registrada al Registre municipal d’entitats, a la delegació de la
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, a la Associació de Marxants de
Badalona, a la Federació d’Empresaris de Badalona, a la Confederació de Comerç de
Catalunya.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2709
Moció que presenta el grup municipal de CiU, de rebuig als pressupostos generals de
l'estat pel 2014.
El passat dia 30 de setembre de 2013 es va registrar al Congrés dels Diputats el projecte de llei
dels Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2014, en els quals Catalunya se situa com el
territori de l’Estat espanyol que pateix una major reducció de la inversió. Concretament, la
inversió a Catalunya cau un 25% i afecta de manera molt especial a les inversions en obra
pública, que acumulen cinc anys consecutius de caiguda. D’acord amb el projecte de llei, l’any
2014 l’Estat només invertirà a Catalunya 940 milions d’euros en obra pública, el que representa
una reducció del 75% de la inversió en només cinc anys i que ens retorna als nivells de l’any
1999.
La inversió de l’Estat prevista per l’any 2014 és la meitat del que tocaria per llei, ja que tal i com
queda preveu la disposició addicional de l’Estatut de Catalunya, l’Estat ha d’invertir a Catalunya
un volum de recursos equivalent al pes que té l’economia catalana en relació al conjunt de
l’Estat. Els pressupostos presentats dilluns incompleixen de forma flagrant el que diu l’Estatut,
ja que l’economia catalana representa el 18,7% del total de l’estat espanyol i, en canvi, la
inversió de l’Estat a Catalunya serà únicament del 9,6% del PIB espanyol, la meitat del que
tocaria.
Mentre la inversió global de l’Estat disminueix només un 8%, la disminució de la inversió a
Catalunya cau un 25%; tot un càstig a Catalunya perquè aquests pressupostos comporten
l’abandonament d’algunes infraestructures que són fonamentals per a la millora de la
competitivitat de les empreses catalanes com per exemple els accessos ferroviaris a l’aeroport
de Barcelona, el desdoblament de la N-II o el Quart Cinturó.
Es tracta, a més a més, d’uns pressupostos que ofeguen les comunitats autònomes ja que les
obliga a fer un inacceptable esforç d’austeritat que posa en risc les polítiques socials: són les
autonomies les que presten les principals polítiques públiques com ara la sanitat, l’educació o
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l’atenció a les persones. Una vegada més l’Estat actua amb deslleialtat institucional i s’atribueix
a ell mateix tot el marge de dèficit: mentre les comunitats autònomes es veuran obligades a
reduir el seu dèficit en un 23% l’any 2014, l’administració central de l’Estat només l’haurà de
reduir en un 2,6%, nou vegades menys.
Aquesta actuació va en contra de la lògica pressupostària, tenint en compte la procedència del
deute del conjunt de les Administracions públiques de l’Estat: el 76% correspon a
l’Administració General de l’Estat; el 18%, a les Comunitats autònomes; i només el 4%, als
8.117 Ajuntaments. A més a més, cal precisar que només el deute de l’ajuntament de Madrid
és molt major a la suma dels 947 ajuntaments catalans. L’esforç en la contenció del dèficit cal
que es focalitzi, per tant, a aquell qui té un major grau d’endeutament; que, en aquest cas, és
l’Estat. I més encara quan els percentatges en la implementació de les polítiques públiques que
afecten als ciutadans no coincideixen amb el nivell d’endeutament anteriorment assenyalat ja
que l’Administració central gasta el 53% dels recursos; les Autonomies, el 33%; i les
Corporacions locals, el 14%.
Els pressupostos generals de l’Estat també van contra la lògica del principi de subsidiarietat,
que té per objectiu garantir que les decisions públiques les prengui l’autoritat més propera
possible als ciutadans. Així ho estableixen, entre altres, l’article 3r del Tractat de Lisboa, pel
qual es modifiquen el Tractat de la Unió Europea i el Tractat constitutiu de la Comunitat
Europea; i l’article 4t de la Carta europea d’autonomia local.
Els pressupostos presentats pel Govern espanyol no fan res més que donar arguments i
omplir-nos de raons per seguir avançant en el procés de transició nacional que hem iniciat com
a país. Aquests pressupostos són un nou exemple del tracte injust que rep Catalunya per part
de l’Estat i posen de manifest una vegada més la necessitat que els ciutadans de Catalunya
puguin decidir a les urnes el seu futur col·lectiu.
Val a dir que sorprèn veure com el Govern espanyol demana per una banda dialogar amb
Catalunya, però per l’altra presenta uns pressupostos absolutament injustos amb Catalunya.
Cal que el Govern de Mariano Rajoy rectifiqui aquests pressupostos i que faci una inversió a
Catalunya d’acord amb el que diu l’Estatut d’autonomia –que és una llei orgànica–, posant
especial èmfasi en aquelles infraestructures que Catalunya necessita i que poden ajudar de
forma més clara a la recuperació econòmica i beneficiar així tant els interessos de Catalunya
com els de l’estat espanyol.
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- Rebutjar el projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2014
presentat pel Govern de l’Estat.
Segon.- Demanar al Govern espanyol que modifiqui el projecte de llei per tal que, tal i com
queda recollit a la disposició addicional de l’Estatut d’autonomia, l’Estat inverteixi a Catalunya
un volum de recursos equivalent al pes que té l’economia catalana en relació al conjunt de
l’Estat; així com que també es produeixi un repartiment del marge de dèficit d’un terç per a les
Comunitats autònomes i d’un 14% per a les Corporacions locals, tenint en compte la seva
despesa del total de l’Estat.
Tercer.- Donar trasllat d’aquesta moció als Grups Parlamentaris al Congrés dels Diputats, al
Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2710
Moció que preesnten esl grups municipals de PSC i ICV-EUiA, per garantir la igualtat
d'oportunitats i la transparència als plans d'ocupació gestionats per l'IMPO.
Atès que, els darrers 2 anys, la política d’ocupació del govern municipal del PP ha estat
inexistent i les persones a l’atur, de Badalona, només han pogut accedir a plans d’ocupació
subvencionats per altres administracions.
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Atès que, tot i estar subvencionats per altres administracions, la gestió dels plans l’ha fet el
govern municipal del PP per mitjà de l’IMPO (Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació).
Una gestió caracteritzada per la nul·la informació a les persones a l’atur, que tenen el dret a
presentar-se i l’opacitat dels criteris i barems utilitzats per l’IMPO en la selecció del personal.
Atès que, les mocions aprovades el 29 de gener de 2013 i 28 de maig de 2013 corroboren la
voluntat del Ple de l’Ajuntament de Badalona a impulsar més i millors polítiques d’ocupació per
afrontar la situació d’atur a Badalona; voluntat compartida amb les entitats i els agents socials
de la ciutat.
Atès que, l’incompliment d’aquestes mocions, aprovades pel Ple, corroboren la manca de
compromís del Govern municipal amb els badalonins i badalonines a l’atur, pel que fa a les
polítiques actives d’ocupació.
És per tot això que, els Grups Municipals Socialista i d’ICV-EUiA, amb la voluntat de millorar la
transparència dels processos i les adjudicacions dels plans d’ocupació futurs, proposem que el
govern municipal del PP apliqui el següents
ACORDS
Primer.- S’ informarà exhaustivament a totes les persones que hi tinguin dret dels nous plans i
dels requisits que caldran , garantint així la igualtat en l’accés.
Segon.- Es farà servir la tècnica del currículum cec fins el moment de l’entrevista.
Tercer.- Els Plans d’ocupació s’ajustaran al perfil de persones aturades de la nostra ciutat
Quart.- S’establiran barems objectius i de ponderació de les diferents aptituds, coneixements
tècnics i títols acreditatius i tot allò que es consideri necessari per a que les millors persones
professionals accedeixin als plans.
Cinquè.- S’establirà com a requisit que les persones que no reben cap percepció ni tampoc el
seu nucli familiar i els col·lectius més vulnerables, entre d’altres, siguin prioritaris per a ésser
contractats, en el cas que el SOC no ho incorpori com a requisit.
Sisè.- Que en els casos d’empat en la puntuació es procedirà a un sorteig com element
decisori.
Setè.- Es comptarà amb els agents socials i tots els grups municipals com a observadors a les
taules finals de deliberació de les llistes definitives.
Vuitè.- Comunicar aquests acords a l’Assemblea d’Aturats i Aturades de Badalona, la
Federació d’Associacions de Veïns de Badalona, Unio Comarcal Barcelones Nord de l'UGT i a
CCOO de Badalona.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2711
Moció que presenta el grup municipal del PSC, per expressar el rebuig al repagament de
fàrmacs que es dispensen en els hospitals de manera ambulatòria.
Atès que, des de la posada en marxa, a l’any 2012, del Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 de
abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salut y
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, molts han estat els passos donats per
l’Administració en contra dels drets dels pacients, alguns singularment greus.
Atès que, en un nou atentat als drets dels pacients, el passat 19 de setembre es publicava al
BOE la Resolució de 10 de setembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de
Servicios de Sistema Nacional de Salud y Farmacia, per la qual es procedeix a modificar les
condicions de finançament de medicaments inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema
nacional de Salud mitjançant l’assignació d’aportació de l’usuari.
Atès que, amb aquesta publicació, sense notificació o informació prèvia del Ministerio de
Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, el Govern evitava la seva publicitat tractant de esbiaixar
la reacció adversa dels professionals de la sanitat i dels pacients afectats i les seves famílies,
presentant-ho així com un fet consumat.
Atès que, la injustícia i crueltat d’aquestes mesures s’agreuja com a conseqüència de ser
pacients crònics o afectats per patologies severes i especialment greus, aquells qui han de
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pagar aquest tipus de medicació, pacients en una difícil situació personal derivada de la
mateixa gravetat de les seves malalties: càncers, hepatitis C, etc.
Atès que, davant aquesta circumstància, moltes han estat les associacions i col·lectius de
pacients, professionals sanitaris i consumidors, així com plataformes ciutadanes, que han
elevat la seva protesta a l’Administració. D’igual manera, ho han fet algunes comunitats
autònomes com Andalusia, Astúries, Castella-Lleó o País Basc, que han mostrat incomprensió i
anunciat desobediència per tal de no haver d’ aplicar una mesura tan ineficaç com injusta.
Es per tot això per el que el Grups Municipals Socialista, ateses aquestes consideracions,
proposa a l’Ajuntament Ple els següents
ACORDS
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Badalona rebutja el nou repagament dels fàrmacs que es
prescriuen i/o dispensen en els hospitals de manera ambulatòria.
Segon.- El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta al Ministerio de Sanidad, Asuntos Socialies e
Igualdad a derogar de forma immediata la Resolució de 10 de setembre de 2013, de la
Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia,
per la qual es procedeix a la modificació de les condicions de finançament de medicaments
inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salud a través de l’assignació
d’aportació de l’usuari.
Tercer.- El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta al Govern de la Generalitat, que a l’igual que
han anunciat d’altres Governs autonòmics, anunciï públicament que la esmentada resolució no
es farà efectiva en el territori de Catalunya, i que per tant la ciutadania afectada no tindrà que
realitzar cap tipus de nou pagament pel subministrament de fàrmacs en els hospitals catalans.
Quart – Enviar la present moció al Conseller de Salut de la Generalitat, al Delegat responsable
de la Regió del Barcelonès Nord del CatSalut, als grups parlamentaris, als sindicats més
representatius del sector i a l’associació Dempeus per la Salut Pública.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2712
Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, per acabar amb les xaboles il.legals de
gossos a Badalona.
Atès que al Parc de la Mediterrània hi ha instal·lades de manera il·legal unes xaboles amb 400
gossos en el seu interior, gestionades per la Sociedad de Cazadores Can Mayot “Amigos del
Perro”, entitat inscrita al registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2009.
Atès que aquesta entitat fins a data d’avui, tot indica que ha estat robant electricitat dels fanals
de l’enllumenat públic.
Atès que el Consell Comarcal va denunciar a l’entitat per robar aigua de la xarxa amb el valor
superior a 12.000 euros, arribant posteriorment a un acord pel pagament del deute i de
subministrament d’aigua.
Atès que les xaboles il·legals no constitueixen un nucli zoològic ni han estat construïdes per
complir la normativa legal vigent en relació al benestar i protecció dels drets dels animals, i per
tant, podent suposar un maltracte als gossos que hi viuen i un perill per la seva seguretat, així
com la d’animals i persones properes a les instal·lacions.
Atès que els 400 gossos de les xaboles són propietat de caçadors pertanyents a l’entitat que ho
gestiona, pagant un pupil·latge per l’estança, i gestionant cadascú les condicions diàries dels
seus animals ubicats al recinte, actualment sense tenir garantit que estiguin sanitàriament
controlats, microxipats i censats, tal i com marca la normativa.
Atès que la mateixa entitat ha vessat aigües contaminades dels pixums, defecacions i
productes de neteja tòxics a la muntanya, malmetent el medi natural de Badalona, i cometent
tot un seguit d’irregularitats i il·legalitats, sense els necessaris permisos per part de la
Generalitat de Catalunya.
Atès que l’espai ocupat per la societat de caçadors pertany a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, i fins ara no han comptat amb cap permís per l’ús d’aquest espai públic.
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Atesa la denúncia dirigida a l’alcalde Xavier Garcia Albiol, i presentada al registre municipal de
Badalona, en data 09/05/2013, per l’entitat animalista “ASOA” (Associación Segunda
Oportunidad Animal).
Atès que l’entitat ASOA alertava en aquesta carta de tots els punts anteriors i no va rebre
resposta per part de l’Ajuntament de Badalona.
Atès que l’Ajuntament de Badalona s’ha expressat públicament en relació a aquest tema amb
la voluntat de legalitzar aquestes instal·lacions.
Atès que el grup municipal d’ICV-EUiA vam enviar una carta dirigida a l’alcalde Xaver Garcia
Albiol, el 4 de setembre de 2013.
Atès que el regidor de Seguretat, Convivència i Participació, Miguel Jurado, va contestar la
carta enviada pel nostre grup municipal, en data del 9 d’octubre de 2013, en la mateixa línia de
legalitzar les xaboles de gossos.
Atès que durant les darreres setmanes els Agents Rurals de la Direcció General de Medi
Natural de la Generalitat de Catalunya han visitat les instal·lacions per emetre l’informe
corresponent.
El grup municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Instar al Govern Municipal a garantir de forma immediata el compliment dels drets
dels animals que viuen a les xaboles il·legals del Parc de la Mediterrània, duent a terme de
manera urgent les actuacions que siguin necessàries.
SEGON. Instar al Govern Municipal, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya, a sancionar les il·legalitats i irresponsabilitats comeses per la Sociedad de
Cazadores Can Mayot “Amigos del Perro”.
TERCER. Instar al Govern Municipal a actuar d’ofici i de forma subsidiària sobre el terreny
ocupat en el Parc de la Mediterrània, perquè torni a ser un espai públic net i lliure de
contaminació, complint la normativa legal i a l’abast de tothom, garantint-ne un ús apropiat, i no
permetent en cap cas unes instal·lacions privades d’aquestes característiques.
QUART. Enviar aquesta moció al Consell Comarcal del Barcelonès Nord, a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya i a l’entitat ASOA.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2713
Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, per impulsar un programa municipal
d'ajuts al menjador escolar a la ciutat de Badalona.
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.
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Atès que des del curs 2011/12 el Departament d’Ensenyament ha retallat de forma molt
important les beques a l’escolarització i menjador de les escoles bressols, primària i
secundària, i que molts alumnes ja no disposen d’aquest recurs necessari.
Atès que el curs 2012-2013 es va iniciar amb una retallada del 50% de les beques menjador
per part del Govern Municipal.
Atès que aquest fet està provocant que famílies amb problemes econòmics estiguin donant de
baixa als seus fills i filles dels menjadors escolars i les escoles bressol per la impossibilitat de
pagar les quotes.
Atès que en molts casos aquesta escolarització, a més de la seva importància educativa,
significa per a un bon grup de famílies la forma d’assegurar que els infants facin al menys un
àpat diari en condicions.
Atès que aquestes situacions castiguen directament als sectors més vulnerables de la
ciutadania i suposen una discriminació d’aquests a l’accés als serveis educatius així com un
impediment al treball per la cohesió social i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania.
Atès que segons la Creu Roja, el Síndic de Greuges i les entitats del tercer sector que cada dia
treballen en primera línia per fer front a la pobresa a casa nostra calculen que prop de un 21%
dels infants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona estant patint una alimentació deficient per
causa de les pobreses de les seves famílies resultant aquest percentatge de 1 de cada 5
escolars de infantil i primària de la nostra ciutat 4445 nens i nenes que estan en situació de
vulnerabilitat alimentaria.
Atès que el Govern de la Generalitat va anunciar l’increment de la partida de beques menjador,
posteriorment a l’informe del Síndic de Greuges i, tot i així, no s’ha aplicat. Atès que el Consell
Comarcal del Barcelonès amb els recursos provinents de la Generalitat de Catalunya només va
poder atendre 2775 famílies amb beques de menjador a la nostra ciutat el curs 2012 /2013,
sense cobrir el cost total de la beca de menjador i que la previsió per aquest any es atendre un
nombre similar de sol·licituds el que implica que segons les dades 2170 infants que ho
necessiten es quedarien sense ajuda per el menjador escolar.
Atès que les previsions del govern municipal del Partit Popular de Badalona és la de seguir
complementant les ajudes del Consell Comarcal només per aquelles famílies que ja són
beneficiaries de les beques de menjador gestionades per aquest Consell Comarcal.
Atès que ciutats veïnes i similars a la nostra com Santa Coloma de Gramenet i Hospitalet del
Llobregat ja estant impulsant programes públics municipals per garantir la alimentació correecta
de la població escolar en situació de pobresa garantint el seu acces a una beca de menjador
que cobreixi el cost complert del servei, en el cas de Santa Coloma per exemple destinant 1,8
milions d’euros del seu pressupost municipal
Atès que les beques concedides per el Consell Comarcal, segons previsió, serà de 3,10 per
alumne i atendran uns 2275 alumnes durant 177 dies lectius i el cost calculat del menjador
escolar és de 5,35 euros per àpat i com hem dit 2170 infants que ho necessiten es quedaran
fora d’aquesta ajuda.
Atès que els responsables de Serveis Socials de l’ajuntament de Badalona han anunciat al
nostre Grup Municipal que la previsió del govern és només complementar la beca de menjador
ja concedida per el Consell Comarcal i no preveuen atendre les sol·licituds que hagin quedat
fora i sabent que moltes famílies necessitades ja no han fet la sol·licituds perquè no poden
pagar la diferencia entre la beca i el cost real del servei.
El grup municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Instar al Govern Municipal a destinar dos milions cinc-cents quaranta vuit euros del
pressupost municipal per garantir que el 21% de la població escolar de Badalona en risc de
deficiències alimentaries tinguin garantit l’àpat del menjador escolar de forma totalment
gratuïta.
SEGON. Instar al Departament de Benestar Social i Família i al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya a garantir també, amb l’increment de partida que resulti necessari, el
suport econòmic i de recursos per a solucionar aquesta problemàtica d’urgència social.
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TERCER. Enviar aquesta moció a les Conselleries de Benestar i Família i d’Educació de la
Generalitat i als diferents sectors de la comunitat educativa representats al CEM.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:

21 Precs i preguntes.
_________________________________________________________________
OBSERVACIONS

_________________________________________________________________
S'aixeca la sessió a les ________ hores.
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