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BADALONA SERVEIS ASSITENCIALS
REACTIVACIÓ BADALONA
BADALONA COMUNICACIÓ
BADALONA CULTURA
TOTAL
Veure annexos adjunts

5.038
26
56
50
5.642

6.090.876,50
17.455,71
110.160,91
75.107,93
6.959.202,19

17 Torn obert de paraules
18 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2652
Moció presentada pel Grups Municipals Socialista i ICV-EUiA de suport als clubs i
entitats esportives catalanes davant l'acció d'Inspecció de Treball.
Atès que les actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social a diferents
federacions i clubs esportius catalans al llarg dels darrers mesos han despertat una gran
preocupació i inquietud en el conjunt daquest sector, ja que moltes delles shan tancat amb
sancions, que en certs casos, han estat molt elevades fruit dinterpretacions estrictes de la llei.
Atès que en aquest marc, el dia 28 de maig de 2013, el Secretari General de lEsport,
juntament amb el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, varen fer
arribar un circular a tots els clubs i entitats esportives catalanes informant de lacord a què sha
arribat amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social dobertura dun període de regularització
voluntària fins al 30 de setembre per als clubs i les entitats esportives.
Atès que aquestes actuacions iniciades per la Inspecció de Treball han generat una
extraordinària alarma en el món associatiu esportiu, donat que en la gran majoria dels casos,
les entitats esportives no tenen capacitat per si soles, sense suport i acompanyament, per
complir les obligacions laborals, fiscals, mediambientals, de prevenció de riscos laborals,
protecció de dades, etc. Les lleis estan pensades per a empreses mercantils i no tenen en
compte la manca de mitjans de les entitats sense ànim de lucre.
Atès que en cap cas es vol instar a vulnerar la llei ni que el sector de lesport pugui ser
considerat com un col·lectiu que rep tracte de favor. La nostra voluntat és que el marc normatiu
sadapti a la realitat del teixit esportiu del nostre país, ja que si es dóna compliment estricte a la
normativa en matèria de seguretat social serà la fi de lesport català, perquè lestructura
esportiva a casa nostra es sustenta gràcies a moltes persones que, de manera altruista fan que
es pugui tirar endavant lactivitat diària de lesport en el nostre país.
Atès que el futur de lesport català precisa un abordatge en profunditat de la situació jurídica de
les entitats esportives. Cal facilitar i adequar les obligacions que han de complir per garantir la
supervivència del teixit associatiu, com a motor dun sistema viable de foment de la pràctica
esportiva des de les seves vessants educatives, de promoció dhàbits saludables i de cohesió
social.
Atès lelevat nombre de clubs i dentitats esportives de base a la ciutat, la tradició de Badalona
en esports com el bàsquet, el futbol, i daltres; el gran nombre de practicants i desportistes
federats, la ciutat i les seves entitats
esportives poden patir, especialment, els efectes daquests canvis, i en aquest sentit, cal que
lAjuntament Ple estigui al costat del teixit esportiu badaloní i demanem al Govern de lEstat i al
Govern de la Generalitat ladopció de mesures urgents per afrontar la greu situació en la que
estan immerses..
Es per tot això que els grups municipals sotasignants ateses aquestes consideracions,
proposem a lAjuntament Ple els següents
ACORDS
PRIMER.- Demanar al Ministeri dOcupació i Seguretat Social la suspensió temporal de les
actuacions inspectores a les entitats esportives per regularitzar i definir el marc jurídic de les
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relacions de treball, col·laboracions i voluntariat als clubs i entitats esportives, amb caràcter
retroactiu per a les entitats ja incorporades al procés dinspecció.
Demanar a la Conselleria dEmpresa i treball la creació duna taula de treball amb la
representació de la Secretaria de lEsport, les entitats municipalistes (FMC i AMC), la UCEC
(Unió de Consells Esportius de Catalunya, i la UFEC (Unió de Federacions Esportives de
Catalunya), per cercar formules per regular el voluntariat esportiu.
SEGON.-Instar al Congrés dels Diputats a adoptar canvis legislatius en matèria de cotització i
liquidació de drets de la Seguretat Social de lesport amateur i del voluntariat esportiu.
TERCER.- Donar trasllat dels acords al Congrés dels Diputats, al Ministeri dOcupació i
Seguretat Social, al President de la Generalitat de Catalunya, al Conseller dEmpresa i
Ocupació de la Generalitat, a les entitats municipalistes (ACM i FMC), a la Unió de Consells
Esportius de Catalunya (UCEC), a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), al
Consell Esportiu Barcelonès Nord, a Badalona Basquet Base, a la Federació Catalana
dEsports per a Minusvàlids i a Badalona Associació de Futbol.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:

AP-2013/2653
Moció presentada pel GrupS MunicipalS Socialista I ICV-EUiA instant a la creació urgent
d'un menjador social.
Atès que el passat 9 de gener dengany el govern municipal anunciava en nota de premsa la
creació dun menjador social que pugui atendre les necessitats dalimentació bàsica que una
part de la població no està en condicions de cobrir, a causa de la duresa de lactual situació
econòmica. i que la creació daquest menjador la situava en el marc del pressupost municipal
del 2013.
Atès que el 28 de febrer, en el marc de la presentació de les línies de treball estratègiques del
Pla Local dActuació de Serveis Socials (PLASS) de Badalona, el govern insistia en la
necessitat dimpulsar la creació dun menjador social en un local del carrer dArnús i també
dun alberg per a persones en situació de risc social.
Atès que a data juliol de 2013 el govern municipal no ha presentat per la seva aprovació cap
proposta de pressupost municipal, ni hi ha cap anunci ni perspectiva de propera presentació
restant en pròrroga els del 2012.
Atès que la creació dun menjador social és una necessitat sentida pel conjunt de la ciutat i
compartida pels grups polítics municipals.
Ateses les potestats que atorguen als ajuntaments els articles 179 i concordants del Text Refós
de la Llei Reguladora dHisendes Locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004 de 5 de març, pel que fa a
propostes de modificació del pressupost, potestat que per altres assumptes ja ha utilitzat en
diferents ocasions aquest govern.
Es per tot això que els grups municipals sotasignants ateses aquestes consideracions,
proposem a lAjuntament Ple els següents
ACORDS
PRIMER. Instar al govern municipal, que al proper ple ordinari del mes de setembre de 2013
presenti una proposta de modificació del pressupost general de 2013, en pròrroga del de 2012,
per tal de dotar econòmicament la creació dun menjador social.
SEGON. Que un cop dotada econòmicament la creació del menjador, esdevingui una prioritat
pe tal que pugui entrar en funcionament a la menor brevetat possible.
TERCER. Comunicar aquests acords a la FAVB, al Banc d'aliments de Badalona-Associació
Social del Gorg Mar, a la Fundació Bancs dels Aliments i les entitats receptores de Badalona:
ADRA, Escola Lestonnac, Església Evangèlica Cristiana de Badalona, Fundació Acollida i
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Esperança (Can Banús), Fundació Ateneu Sant Roc, Iglesia Cristiana Sobre Las Naciones
"Mensaje De Vida", Parròquia de la Mare de Déu de la Salut, Parròquia de la Mare de Déu de
Montserrat, Parròquia de Sant Francesc d'Asís, Parròquia de Sant Jaume, Parròquia de Sant
Pau, Parròquia Mare de Deu del Roser, Quart Mon- Pares Carmelites.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2654
Moció presentada pel grups municipals d'ICV-EUIA i Socialista per garantir els tres àpats
al dia a tots els infants en situació de vulnerabilitat tots els dies de l'any.
Atès que cada dia constatem lagreujament 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 líndex 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 laccés 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 dalerta
pels problemes dalimentació que pateixen molts nens i nenes que no veuen satisfetes les
seves necessitats diàries.
Atès que el nombre de famílies que sadrecen al Banc dAliments cada cop és més important;
una part important delles no tenen cap altra forma daconseguir aliments ja que la crisi els ha
deixat sense cap font dingressos econòmics; el nombre de persones que han hagut de recórrer
a la sol·licitud dajuts sha 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 sexpressa de forma clara i contundent que sha de garantir i prioritzar la seva
protecció.
Atès que des del curs 2011/12 el Departament dEnsenyament ha retallat de forma molt
important les beques a lescolarització i menjador de les escoles bressols, primària i
secundària, i que molts alumnes ja no disposen daquest 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 dassegurar 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 daquests a laccés als serveis educatius així com un
impediment al treball per la cohesió social i la igualtat doportunitats de tota la ciutadania.
Atès que des dICV-EUiA pensem que ladministració més pròxima al ciutadà, el seu
Ajuntament, ha de ser la més sensible, solidària i combativa davant de les dificultats i el
patiment que viuen les persones, davant les conseqüències daquesta crisi, posant tots els
possibles mitjans al seu abast, i en especial atenció als nostres infants per tal dassegurar que
els nens i les nenes tinguin garantits els 3 àpats del dia; així, i a través del servei de menjadors
escolar, facilitar que cap dells es quedi sense esmorzar, dinar i berenar; i que aquest
ajuntament ha de contemplar trobar fórmules que garanteixin la prestació daquest servei
durant el període no escolar.
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El grup municipal dICV-EUiA proposa al Ple de lAjuntament ladopció dels següents acords:
PRIMER. Instar al Govern Municipal a prendre les mesures de xoc necessàries per tal de
garantir que el període de vacances escolars no signifiqui per a cap nen o nena de la nostra
ciutat la pèrdua dalgun dels àpats imprescindibles per a una correcte alimentació.
SEGON. Instar al Govern municipal a convocar la primera setmana de setembre a la Junta de
Directors/res dels centres escolars del municipi amb els responsables dels nostres Serveis
Socials, per activar un protocol de detecció de casos i posada en marxa dels mecanismes i
accions necessàries per solventar qualsevol possible cas de manca de alimentació adequada
dels infants de la nostra ciutat. Fer el seguiment continuat en el temps del protocol i les accions
de xoc, així com informar als Grups de loposició daquest seguiment.
TERCER. Instar al Govern Municipal a fer la modificació del pressupost general del 2013, en
pròrroga del de 2012, per tal de garantir la cobertura del 100% de les beques de menjador que
siguin necessàries.
QUART.- Instar al Departament de Benestar Social i Família i al Departament dEducació de la
Generalitat de Catalunya a garantir també, amb lincrement de partida que resulti necessari, el
suport econòmic i de recursos per a solucionar aquesta problemàtica durgència social.
CINQUÈ.- Exigir al Departament dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya el pagament
immediat de tot el deute corresponent a les beques menjador ja atorgades pels alumnes
densenyaments universals i obligatoris..SISÈ.- Enviar aquesta moció a les Conselleries de
Benestar i Família i dEducació 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:

AP-2013/2655
Moció presentada pel Grup Municipal de Convergència i Unió instant al Govern Municipal
que ordeni al Patronat de la Música de Badalona a fer efectiva la sentència de TSJC en el
marc del litigi amb treballadors de l'organisme municipal.
Atès que la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat
sentència, en data de 17 de maig de 2013, amb número 3503/2013, relativa al procediment de
demandes número 892/2011 pel qual quatre treballadors del Patronat de la Música, amb
categoria professional de professors, reclamen labonament dels deutes contrets pel Patronat
de la Música en concepte de complements dassistència i productivitat.
Atès que limport total demandat pels treballadors i dictaminat en sentència és de 18.081,36
euros dividits entre els quatre treballadors, amb imports de deute pendent de pagament que
oscil·len entre els 1.593,18 euros i els 7.249,30 euros.
Atès que el litigi per aquests deutes salarials pendents de pagament sinicia amb la interposició
duna demanda que és sentenciada a favor dels treballadors el 14 dabril de 2012 pel Jutjat
Social número 32 de Barcelona i recorreguda davant la Sala Social del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya pel Patronat de la Música de Badalona.
Atès que aquest recurs davant el TSJC, amb número 5539/2012, és resolt mitjançant
lesmentada sentència número 3503/2013 el passat 17 de maig de 2013, en la qual es
desestima el recurs interposat pel Patronat de la Música de Badalona i es confirma íntegrament
la sentència que donava la raó als treballadors.
Atès que ja són dos els òrgans judicials que donen la raó als treballadors i obliguen el Patronat
de la Música de Badalona, ens depenent de lAjuntament de Badalona, a procedir al pagament
dels deutes denunciats i dels costos judicials.
Atès que la quantia del conflicte, inferior a 19.000 euros a dividir en diferents parts entre cinc
professionals del Patronat de la Música de Badalona, no justifica que, després de dues
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desestimacions de la posició mantinguda pel Patronat i lAjuntament, es demori més temps
lexecució duna sentència de 17 de maig de 2013, a lAjuntament Ple proposem ladopció dels
següents
ACORDS
1. El Ple de lAjuntament de Badalona insta el govern municipal a ordenar als serveis jurídics
municipals que participen en els assumptes judicials que afecten al Patronat de la Música de
Badalona que es faci efectiva la decisió establerta en la sentència de la Sala Social del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya número 3503/2013 del passat 17 de maig de 2013, en la
qual es desestima el recurs interposat pel Patronat de la Música de Badalona i es confirma
íntegrament la sentència de 14 dabril de 2012 del Jutjat Social número 32 de Barcelona que
donava la raó als treballadors.
2. El Ple de lAjuntament de Badalona insta el govern municipal a ordenar al Patronat la Música
de Badalona que es procedeixi al pagament de les obligacions contemplades en lesmentada
sentència amb la màxima celeritat possible.
3. El Ple de lAjuntament de Badalona informarà daquests acord a la direcció del Patronat de la
Música de Badalona i als quatre treballadors afectats per aquest litigi.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:

AP-2013/2657
Moció presentada pel Grup Municipal de CIU d'adhesió al Pacte Nacional pel Dret a
Decidir.
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat
dautogovernar-se, amb lobjectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat doportunitats
de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.
Davant lactual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya en
el sí de lEstat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la voluntat
de decidir el seu futur polític a través de diverses formes: les manifestacions massives del 10
de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l11 de setembre de
2012 sota el lema «Catalunya nou Estat dEuropa»; la resolució del Parlament de Catalunya el
27 de setembre de 2012 constatant la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar
lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta; o la Declaració de
sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el 23 de gener de
2013.
El passat 6 de maig de 2013, el President Mas, en la cimera per al dret a decidir, va manifestar
la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, punt
de trobada i de participació de tots els agents i institucions catalanes que ha de permetre
garantir un procés democràtic, transparent, de respecte de la pluralitat dopcions a través de la
deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb lobjectiu que el pronunciament que
resulti de lexercici del dret a decidir sigui lexpressió majoritària de la voluntat popular.
Finalment, el 26 de juny de 2013 sha constituït el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, com
expressió dun dels principis fonamentals de tota democràcia: donar l'opció al poble de
Catalunya de decidir el seu futur. A lacte de constitució hi han assistit representants de les
institucions més representatives del país, del món local, dels agents econòmics i socials, de les
entitats culturals i cíviques i de les forces polítiques favorables a lexercici del dret a decidir i de
la celebració duna consulta sobre el futur polític de Catalunya, més enllà de la seva posició
final.
Per tot això, el grup municipals de Convergència i Unió proposa al Ple municipal l'adopció dels
següents:
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ACORDS
1. LAjuntament de Badalona sadhereix al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la
plataforma www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que es proposa.
2. LAjuntament de Badalona es compromet a promoure que els agents econòmics i socials i
les entitats culturals i cíviques del municipi sadhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i
participin de forma activa en aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i de la
celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya.
3. LAjuntament de Badalona enviarà aquesta moció al Parlament de Catalunya i al Govern de
la Generalitat de Catalunya i farà difusió dels acords a les entitats culturals i cíviques del
municipi.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2656
Moció presentada pels grups Municipals de CIU i PP en defensa de l'esport amateur
català.
Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de lEstat a les
entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només a lesport professional
sinó que sestenen a lesport de base i amateur, posant en risc la seva continuïtat, volem
manifestar el següent:
El sistema esportiu català es sustenta en gran part en lesport de base, infants i joves que
realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats contribueixen a la seva
formació personal i cívica, a leducació en valors, a ladquisició dhàbits saludables, a la
integració i a la cohesió social. Resulta doncs, imprescindible conservar-lo i impulsar-lo.
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental per a la
supervivència de lesport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran part
altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més enllà del que són
estrictament les hores dentrenament, reben dels clubs una compensació econòmica que els hi
permet també cobrir les despeses que els hi ocasiona.
En làmbit esportiu i, concretament, en lesport amateur, la relació entre les entitats esportives i
moltes de les persones que hi presten els seus serveis es veu com una relació de voluntariat
donat que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la passió i el compromís que no
pas per lobtenció dun benefici econòmic personal. Sense aquestes persones, moltes entitats
serien inviables.
De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes de
liquidació i dinfraccions per uns imports que per la majoria daquestes entitats esportives són
del tot inassumibles, per la qual cosa es veuran obligades a desaparèixer, causant un dany de
dimensions extraordinàries en el nostre sistema esportiu i, concretament, en lesport de base i
en els nostres joves.
Per tot això, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple municipal l'adopció dels
següents:
ACORDS
1. Sol·licitar al Govern espanyol ampliar la moratòria en les actuacions inspectores a les entitats
esportives sense ànim de lucre en làmbit de lesport no professional.
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2. Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació àmplia de la
legislació vigent en matèria de seguretat social
3. Instint al Congrés de Diputats a adoptar els canvis legislatius necessaris a fi destablir per
aquest col·lectiu un règim especial de la Seguretat Social que contempli la seva singularitat, i
que porti a una reducció del percentatge de cotització de lesport amateur
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:

19 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 10/23-07-13/pag. 89

