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71929249DF3879, inclosa dins la unitat d’actuació de la Modificació del Pla Especial
d’alineacions del carrer Francesc Layret, amb l’objectiu d’obtenir la titularitat de part dels
terrenys qualificats de sistema viari inclosos dins l’esmentat àmbit.
SEGON.- Ordenar les modificacions pressupostàries necessàries al pressupost de l’exercici
vigent per tal de crear i dotar l’aplicació pressupostaria adequada i suficient a partir del
pressupost inicial previst de 24.951,97€, amb càrrec als fons provinents de la subvenció del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, de la Diputació de Barcelona, de la qual es disposa
del preacord.
TERCER.- Comunicar a la societat municipal ENGESTUR, SA que aquest encàrrec de gestió
haurà de ser acceptat per acord exprés de la societat i, per a la seva eficàcia, s’ha de publicar
en el BOP 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; i s’ha de
sotmetre a les normes que li són d’aplicació per imperatiu dels articles 4.1.n i 24.6 del RDL
3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la llei de contractes del sector
públic.
QUART.- Comunicar a la societat municipal ENGESTUR, SA que aquest encàrrec s’haurà de
gestionar amb les condicions següents:
1. El seguiment i control del bon desenvolupament de les tasques que se’n deriven es durà a
terme per part del Servei de Projectes i Control d’Obres de l’Àrea d’Urbanisme.
2. L’actuació i totes les despeses que se’n derivin s’hauran de justificar davant el departament
gestor de l’encàrrec als efectes de traslladar aquesta justificació al programa Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, de la Diputació de Barcelona que el financia.
CINQUÈ.- Facultar a la Junta de Govern per tal que pugui resoldre tots els actes i/o resolucions
de caràcter jurídic i tècnic --impuls, gestió, aprovació, disminució i/o ampliació de la despesa-en relació amb l’execució material de la concreta activitat material objecte d’aquest encàrrec
(llevat que es refereixin a facultats enumerades a l’article 22.4 de la Llei 7/1985, com a no
delegables).
- Votació de la urgència:
PP
PSC
a favor:
en contra:
abstenció:
- Votació de la proposta:
PP
PSC
a favor:
en contra:
abstenció:
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ICV-EUIA

Reg.NA

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

15 Torn obert de paraules.
16 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2679
Moció que presenten els grups municipals d'ICV-EUiA i PSC, sobre la manca
d'abonament de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012.
Atès que afecta a tot el personal que presta serveis a l’Ajuntament de Badalona i els instituts i
patronats municipals de Badalona, (Institut Municipal de l’Ocupació, Patronat de la Música de
Badalona, Institut Municipal de serveis Personals, Museu de Badalona, Reactivació Badalona,
Badalona Cultura, Ens de Gestió Urbanística, Badalona Serveis Assistencials, Badalona
Comunicació).
Atès que l’Ajuntament de Badalona no va procedir a efectuar el pagament de la paga
extraordinària de desembre 2012 al seu personal, per acord de Ple, de 27 de novembre de
2012.
Atès que el govern municipal fonamenta la seva decisió en la normativa estatal. El Reial Decret
Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment
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de la competitivitat, va establir, a l’article 2 la reducció retributiva de la totalitat dels havers
corresponents a la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, del personal del sector
públic, d’acord amb l’article 22.1 de la Llei 2/2012, de Pressupostos Generals de l’Estat.
Atès que l’acte de la supressió salarial de les retribucions dels treballadors i treballadores
públiques corresponent a la gratificació extraordinària del mes de desembre de 2012, suposa
una clara vulneració dels drets consolidats i un trencament total i absolut dels principis
d’irretroactivitat de les disposicions restrictives dels drets individuals i de seguretat jurídica
proclamats en l’article 9.3 CE, així com del principi de confiança legítima.
Atès que l’article 2 del RDL 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per garantir la estabilitat
pressupostaria i foment de la competitivitat (BOE 14-07-2012) que suprimeix la paga
extraordinària i la paga addicional del complement específic, no te en compte les previsions
dels articles 22 i 26 de la llei 2/2012 de 29 de juny dels PGE per 2012 (BOE 30-06-2012) que
fixa les quanties concretes i dates de pagament de cadascuna de les pagues extraordinàries
que corresponen als empleats públics, resultant que el percebre íntegre de la paga
extraordinària del mes de desembre de 2012 correspondria al personal que hagi prestat els
seus serveis durant la totalitat dels 6 mesos immediatament anteriors al mes de desembre (1
de juny de 2012 a 30 de novembre de 2012), reduint-se l’import en proporció als dies de servei
no prestats, sent aquest període de meritació el mateix recollit a l’article 7 del Conveni aplicat a
l’Ajuntament de Badalona.
Atès que existeix vulneració de l’article 33.3 CE en relació amb allò disposat en el Conveni
Europeu per la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals de 1950, interpretat a
la llum de l’article 10 CE, tota vegada que el salari constitueix el patrimoni del treballador públic
respecte de l’activitat laboral que desenvolupa, i es confereix com un dret consolidat dintre de
la relació bilateral i d’obligacions recíproques de prestació dels seus serveis a l’Administració,
en virtut de la qual obté el salari.
Atès que s’ha de considerar que, tant el Tribunal Suprem, (Sentencia del Tribunal Supremo de
21 de Abril de 2010 de la sala de lo Social), com, els Tribunals Superiors de Justícia, (Tribunal
Superior de Justícia de Madrid, sala de lo Social, Sección Quinta, Sentencia n. 1133/2012 de
14 de Diciembre de 2012, i més recentment, la sentència núm. 244/13 del TSJ de Madrid,
Secció primera de 15 de març de 2013, i com últim referent, la sentencia 41/2013 del TSJC,
de24 de juliol de 2013), tenen assentat una reiterada doctrina respecte la naturalesa salarial de
les pagues o gratificacions extraordinàries, tant en l’àmbit del dret laboral (artículo 31 Estatuto
de los Trabajadores, RDL 1/94) com a l’àmbit de la Funció Pública (article 22 de l´EBEP) que
ha portat a concloure a la jurisprudència que les pagues extraordinàries responen a treball
efectivament realitzat durant el període al que les mateixes facin referència, en raó de lo que
pugui variar el còmput, però no altera la naturalesa pròpia d’aquestes pagues o gratificacions
extraordinàries. “Las pagas extraordinarias constituyen una manifestación del llamado salario
diferido. Se devengan día a día, aunque su vencimiento tiene lugar en determinados meses del
año. Y su importe debe equipararse al salario regularmente percibido por el trabajador, salvo
que por norma convencional de carácter prioritario se establezcan exclusiones, o bien, importes
específicos.”
Aquesta qualitat de salari diferit de les parts proporcionals de les pagues extraordinàries es
posa de manifest en la mencionada possibilitat de que siguin prorratejades (STS 4ª 06/05/19992450-1998).
Atès que s’ha de considerar el fonament empleat en la recomanació efectuada per la
Defensora del Pueblo en l’exercici de la responsabilitat que li confereix l’article 54 de la
Constitució, i emparant-se a l’article 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de Abril, del Defensor
del Pueblo, en expedient nº. 12086851 i dirigida a la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, Ministerio de Hacienda i Administraciones Públicas, respecte a la interpretació de les
previsions del Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de juliol, en allò referit a la supressió de la paga
extraordinària del mes de desembre de 2012, d’acord amb la vigent doctrina constitucional,
restringit la seva aplicació a la quantia meritada en el moment que es va publicar la mesura.
Atès que s’han de tenir en compte els criteris respecte el pagament de les pagues
extraordinàries establertes en l’article 33 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1988, al que fa referència la Ley 2/2012, de 29 de
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Junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.
Atès que s’ha de considerar el principi homogeneïtzador de l’estructura retributiva de tot el
personal empleat públic al servei de l´Ajuntament de Badalona, que efectua el Conveni
Col·lectiu en el seu article 1.
Els grups municipals d’ICV-EUiA i del PSC a proposta dels sindicats CCOO i UGT, proposa els
següents acords al Ple de la Corporació.
ACORDS:
1- Que s’anul·li l’acord pel que es va aprovar la supressió de la paga extraordinària de
desembre de 2012.
2- Que es reconegui el dret dels treballadors i treballadores municipals a percebre integrament
la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, i subsidiàriament, la part proporcional
corresponent als serveis efectivament prestats durant el període comprès entre l’1 de juny de
2012 al 14 de juliol de 2012.
3- Trametre aquesta moció a tots els sindicats amb representació a l’Ajuntament i organismes
autònoms.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2680
Moció que presenta el grup municipal 'ICV-EUiA, pel manteniment de les dues unitats
d'escolarització compartida a la zona sud de badalona.
Atès que en els darrers anys, els barris de Badalona Sud han patit un deteriorament de la
situació econòmica i social degut a l’agreujament de la crisi, que aquesta situació esta afectant
especialment els infants i joves de la zona amb processos d’absentisme, desafecció escolar i
desescolarització que els porta a una situació greu d’exclusió social i per tant, els recursos
d’atenció dirigits a aquesta població entre els quals s’inclouen les UECs són d’especial
importància.
Atès que la possibilitat que desapareguin de la zona les dues Unitats d’Educació Compartida
que fins ara gestionaven la Fundació Carles Blanch i l’escola Lestonnac, comportaria que la
feina que es realitza al territori quedaria molt debilitada.
Atès que fins al moment a Badalona Sud s’ofertaven les places corresponents a dues UECs
que suposaven un recurs important al territori per l’atenció del joves especialment vulnerables i
en risc greu d’exclusió social.
Atès que l’adjudicació de les 3 UECs del territori de Badalona a una sola entitat situada fora
dels barris de Badalona sud, suposa concentrar en un únic espai de la ciutat a l’alumnat derivat
pel Departament d’Ensenyament (allunyat dels barris on actualment hi ha les UEC de Gorg i
Sant Roc), sent una pèrdua important dels recursos d’atenció als alumnes dels instituts de
Badalona Sud.
Atès que l’atenció dels alumnes adscrits a les tres UEC’s ofertades en un únic espai, allunyat
del seu entorn més proper, no afavorirà la presència, l'atenció o la millora dels processos
personals d'aquells col·lectius que ara són atesos des de les UEC de Sant Roc o Gorg.
Atès que la concentració de 48 alumnes amb necessitats educatives en un centre allunyat dels
seus barris de procedència, pot perjudicar severament l'atenció individualitzada que es
mereixen i que el propi departament d'ensenyament requereix per a l’atenció en les Unitats
d’Escolarització Compartides.
Atès que l’Ajuntament va impulsar i manté de forma conjunta amb la Generalitat i altres, el
Consorci Badalona Sud.
Atès que al seu darrer Plenari del 13 de setembre, el Consorci va aprovar per unanimitat que la
lluita contra l’absentisme escolar seria la seva principal línia d’actuació.
Atès que seria una incongruència i una mala gestió dels recursos, impulsar des de
l’Administració un ens amb els objectius del Consorci, mentre la mateixa Administració
desplaça de la zona un servei educatiu de les característiques de les UECs.
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El grup municipal d’ICV-EUiA proposa els següents acords al Ple de la Corporació
ACORDS
1- Reiterar, com a especialment important, la necessitat d’assegurar la presència d’aquest
recurs educatiu i formatiu en el propi territori per tal de garantir la continuïtat del treball amb els
alumnes que presenten un alt nivell d’absentisme i risc social.
2- Reclamar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que es procedeixi
a la suspensió temporal de l’adjudicació dels lots U3 i U4 de les Unitats d’Educació Compartida.
3- Que es revisi la puntuació de manera que per l’adjudicació de les UECs no es prioritzin els
criteris economicistes i es tingui en compte la necessitat de seguir atenent els alumnes i
famílies amb dificultats i situacions greus de risc social des del propi territori per evitar
l'augment de l'absentisme escolar i l'empitjorament de les seves realitats.
4- Trametre la moció a l’escola Lestonnac, la Fundació Carles Blanch, a la resta d’entitats,
associacions i centres educatius amb presència al districte 6è, al Departament d’Ensenyament
de la Generalitat, a les persones membres del Plenari del Consorci Badalona Sud i a la FAVB.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2681
Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, contra la criminalització de col.lectius
de població badalonina i en favor de la convivència i la cohesió social.
Atès que el passat dia 2 d’aquest mes el diari “La Razón” va publicar un article, signat per
Joan Planes, amb el títol “Tensión latente en Sant Roc”, del que es desprenia una visió
absolutament negativa del barri i de la seva gent.
Atès que tan a les paraules de l’articulista, com a les que posava en boca del regidor Miguel
Jurado, es culpabilitzava de la delinqüència i dels problemes de convivència als gitanos, els
paquistanesos i els romanesos de forma genèrica.
Atès que igualment s’atribuïa, també sense cap tipus de base, el teòric increment de tràfic de
droga a l’augment de joves a la zona.
Atès que una de les obligacions del govern municipal i de tot el Consistori, és treballar per a la
convivència, en favor de la cohesió social i par la bona imatge de la ciutat i els seus barris, no
es pot quedar impassible davant les afirmacions concretes i el contingut general de l’article
esmentat.
El Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents:
ACORDS:
1-Demanar al regidor Miguel Jurado que rectifiqui i es retracti en les seves declaracions
recollides a l’article de referència.
2-Reclamar la dimissió dels seus càrrecs al regidor Miguel Jurado, en cas que aquest es negui
a rectificar.
3-Reclamar a l’alcalde que cessi en les seves funcions al regidor Miguel Jurado, en cas que
aquest no compleixi amb els acords anteriors.
4-Comunicar, en qualsevol cas, al diari “La Razón” la queixa per la publicació d’un article que
malmet el nom de la ciutat, la imatge de Sant Roc i que sobretot no es correspon a la realitat.
5-Posar-se a disposició de “La Razón” per si vol conèixer la realitat que es viu al barri i l’opinió
que en tenen els diferents col·lectius que hi viuen o hi treballen.
6-Posar en mans del gabinet jurídic, l’article en qüestió, per valorar si en el seu conjunt o per
algunes de les afirmacions que s’hi fan, és susceptible de ser denunciat a la fiscalia per a
delictes de racisme i xenofòbia.
7-Trametre aquesta moció a les entitats i associacions amb presència al districte 6è, a la FAVB
i al diari La Razón.
- Votació:
PP

PSC

CIU
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a favor:
en contra:
abstenció:
16 Precs i preguntes.
________________________________________________________________
OBSERVACIONS

_________________________________________________________________
S'aixeca la sessió a les ________ hores.

Ajuntament de Badalona – Secretaria General – Actes
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Sessió nº 11/24-09-13/ pag. 30

