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2) L’apartat 3 de l’esmentat article 31, estableix que cal l’acceptació expressa del Ple de
l’Ajuntament si la finca objecte de cessió consta gravada amb una càrrega.
3) Vist l’informe emès en data 7 de juny de 2013 per l’arquitecte del Departament de Gestió
Urbanística i Habitatge, i atès que la càrrega que grava la finca no suposa cap pèrdua de valor
de la finca cedida, el valor de la finca cedida és superior al de la càrrega.
Per tot això, no hi ha obstacle ni legal ni reglamentari per tal que l’Ajuntament Ple, previ
dictamen de la Comissió Informativa de l’Àmbit del Territori, aprovi la següent proposta i la
converteixi en resolució:
ÚNIC.- Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local celebrada en data 12 d’abril de
2013 relatiu a l’acceptació de la cessió a favor de l'Ajuntament de Badalona d’una porció de
terreny de superfície 295’50m² qualificada d’equipament situada front al carrer Doctor Daudí
entre l’avinguda Martí Pujol i el carrer Independència, cessió efectuada mitjançant escriptura
pública atorgada per la Sra. Rosa Colomé Figueras, amb NIF 38.563.985-T, actuant en nom
propi, amb domicili a efectes de notificacions a Badalona, al carrer Laietania, núm. 6-8, 3r. 1ra,
davant del notari de Badalona Sr. Carlos Vázquez Atkinson, atorgada en data 26 de març de
2013, amb número de protocol 927.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
10 Proposicions urgents.
11 Torn obert de paraules
12 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2626
Moció presentada pel grup municipal del PP relativa a la malaltia de l'epilèpsia.
L’epilèpsia és una malaltia neurològica que consisteix en una alteració del cervell
caracteritzada per una predisposició duradora per generar crisis epilèptiques i per les seves
conseqüències neurocognitives, psicològiques i socials. La definició d’epilèpsia requereix
l’aparició, com a mínim, d’una crisis epilèptica.
Però la epilèpsia té connotacions que van molt més enllà de les pròpies de la malaltia. És,
encara, molt habitual que l’epilèpsia provoqui al voltant conductes de rebuig tant en l’àmbit
social com laboral, amb actituds discriminatòries i estigmatitzants. La persona que pateix
epilèpsia presenta amb molta freqüència tota una sèrie de trastorns psicosocials associats:
problemes de independència, educació i vida laboral que contribueixen a empitjorar la seva
qualitat de vida.
Les persones que pateixen epilèpsia presenten amb major freqüència que la població en
general una major incidència i prevalença de morbiditat psiquiàtrica, i aquesta augmenta en els
malalts que no es tracten correctament o que presenten un patró de malaltia amb crisis més
difícils de controlar.
Segons la “Guia oficial de pràctica clínica en epilèpsia” de la Societat Espanyola de Neurologia,
les persones amb epilèpsia tenen un major índex de desocupació que la població en general
encara que en realitat la majoria, un 75%, poden desenvolupar una activitat laboral normal en
la major part de les professions.
La Ley 31/1995, de prevenció de Riesgos Laborales diu:
-. Que el treballador no ha de ser discriminat, excepte que existeixi una normativa específica
para la professió que ho impedeixi.
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-. Que els empresaris han de garantir la protecció dels treballadors, raó per la qual no podran
ser empleats en llocs de treball que posin al treballador o a la resta en situació de perill.
-. Que els treballadors han de comunicar qualsevol malaltia que comporti un risc per a la seva
seguretat o la dels altres.
D’altra banda, existeixen una sèrie de normatives que impedeixen determinats exercicis
professionals a les persones que pateixen epilèpsia i altres exercicis professionals que són
desaconsellats:
Professions no permeses: les que impliquin tinença o ús d’armes de foc (militars i cossos de
seguretat), pilotatge d’aeronaus i helicòpters, professions en la responsabilitat aèria o marítima
i bussos professionals.
Activitat no aconsellades: La conducció habitual de vehicles i la conducció de transport públic,
el control a l’ús de maquinària perillosa, el maneig de substàncies tòxiques o inflamables,
professions de vigilància nocturna o torns de treball que comportin canvis del ritme de la son,
treballs en alçada, emplaçaments laborals aïllants o propers a depòsits d’aigua no protegits i
entrenadors d’esports de risc.
La discapacitat és la restricció o absència de capacitat per realitzar una activitat en la forma o
dins del marge que es considera normal per a l’esser humà, incloent-hi els factors socials
complementaris que dificulten la integració social.
El Real Decreto 1977/1999, regula el reconeixement del grau de discapacitat, estableix els
barems a aplicar , determina els òrgans competents per realitzar el reconeixement i el
procediment a seguir. La qualificació del grau de discapacitat per epilèpsia s’inclou en una taula
associada a les alteracions episòdiques del nivell de vigília, d’alerta i de la son, però no existeix
un capítol específic dedicat a l’epilèpsia.
D’altra banda, s’han de tenir en compte les peticions de la Declaració del Parlament Europeu
sobre l’Epilèpsia elevades al Consell i a la Comissió:
Promoure la investigació i la innovació en l’àmbit de la prevenció, el diagnòstic precoç i el
tractament de l’epilèpsia.
Donar prioritat a l’epilèpsia com una malaltia important, que imposa una càrrega significativa
en tota Europa.
Adoptar iniciatives per a alenar als estat membres a garantir la qualitat de vida de les
persones amb epilèpsia, atenent l’educació, el treball, el transport i la sanitat pública, per
exemple a través de les millors pràctiques.
Fomentar l’avaluació de l’impacte real de l’epilèpsia sobre la salut en totes les grans
polítiques europees i nacionals.
D’acord amb aquestes dades i tenint en compte les peticions de la Declaració del Parlament
Europeo sobre l’Epilèpsia, el Grup Municipal del Partit Popular de l’Ajuntament de Badalona
presenta la següent .
ACORDS
1-. Promoure que el protocol d’actuació davant les crisis d’epilèpsia s’incorpori a la formació de
primers auxilis en les professions que així s’exigeix. I en el cas de l’ajuntament de Badalona,
assegurar aquesta formació als membres de la Guàrdia Urbana i de protecció civil.
2-. Fomentar l’adaptació de l’entorn educatiu a la problemàtica específica que poden presentar
alguns alumnes amb epilèpsia, donant suport a l’actuació de l’Asociación Amigos del Epiléptico
de Badalona en la comunitat educativa de la ciutat.
3-. Elevar als organismes públics responsables les següents peticions:
Que es promogui una adequada aplicació de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en
l’empresa, especialment en lo que es refereix als reconeixements mèdics previs i durant la
contractació.
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Que es contempli la possibilitat de normativitzar específicament el reconeixement de la
discapacitat per epilèpsia de tal manera que les persones que així ho sol·licitin i compleixin els
requisits puguin accedir a reconeixements de 33% i més, de manera que es pugui compensar
i/o igualar així les oportunitats d’accés al treball afavorint la contractació d’aquestes persones.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2627
Moció presentada pel Grup Municipal Socialista de suport al projecte del museu del
còmic de Badalona.
Atès que el passat dia 13 de juny, la Regidora delegada de l’Àrea de Promoció Econòmica,
Comerç, Turisme i Consum, Rosa Bertan i Bartomeu, en una intervenció a Radio Ciutat de
Badalona va manifestar en relació a l’edifici de la CACI que: "sempre he pensat que és molt
bon entorn per una espècie d’hotel tipus balneari. És una idea tirada a l’aire que fa falta que
algú la reculli."
Atès que els mitjans de comunicació han recollit aquestes declaracions interpretant-les com
que l'Ajuntament abandona el projecte del Museu del Còmic i la Il·lustració de Catalunya com
es desprèn del titular de La Vanguardia: “El gobierno de Badalona estudia reconvertir la antigua
fábrica CACI en un hotel”.
Atès que el passat 30 de gener, l’alcalde va manifestar en referència al Museu del Còmic que
“un equipament cultural de primer nivell en el renovat passeig Marítim és un somni al qual la
ciutat no vol renunciar”. “La difícil situació econòmica actual no pot significar l’abandonament
d’un gran projecte que pot esdevenir un referent cultural a nivell nacional i internacional”.
Ateses les contradiccions evidents entre l’alcalde i la regidora del seu grup, i davant el
contradictori missatge que es pot traslladar a altres institucions i a la ciutadania en general,
donant a entendre que l’Ajuntament de Badalona abandona el projecte,
El Grup Municipal Socialista proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
1. Reiterar el compromís inequívoc de l’Ajuntament de Badalona amb projecte del Museu del
Còmic i la Il·lustració de Catalunya i la seva ubicació a l’antic edifici de la CACI.
2. Instar al govern municipal per a que impulsi la creació d’una entitat jurídica que avanci cap
a la constitució d’una Fundació que desbloquegi el procés de creació del Museu.
3. Comunicar aquests acords a la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a la
direcció del Saló del Còmic i a l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya (APIC).
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2628
Moció presentada pels grups municipals CIU i PSC sobre el procés de promoció de
comandaments a la Guàrdia Urbana de Badalona.
Atès que en un informe adreçat al govern municipal el passat 5 de juny a través del Registre
General, el Sindicat de Funcionaris de Policia (SFP) de la Guàrdia Urbana de Badalona
sol·licita “que s’interrompin el procés d’oposició per proveir tres places de sergent i el procés
d’oposició per a proveir tres places de sotsinspector” i insta el govern municipal a iniciar “un
nou procés que garanteixi el que determina el reglament d’accés, promoció i mobilitat de les
policies locals”.
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Atès que el sindicat fonamenta aquesta petició en el contingut de l’examen teòric que es va
realitzar el passat 30 de maig als 17 aspirants presentats, i en la disparitat de qualificacions que
aquests van obtenir, amb notes molt altes per als qui el van aprovar i notes molt baixes per als
qui no el van superar.
Atès que els sindicats UGT i CCOO també han manifestat dubtes al voltant de l’esmentat
procés d’oposició.
Atès que les places de comandament de la Guàrdia Urbana tenen una destacada importància
en el funcionament de la organització policial de la ciutat, i atès que en conseqüència el procés
per a l’elecció i nomenament dels professionals que desenvolupin tasques de comandament
dins els cos ha d’estar subjecte als principis de transparència i quedar lliure de qualsevol mena
de sospita.
Atès que el Sindicat de Funcionaris de Policia ha decidit presentar una denúncia davant
l’Oficina Antifrau de Catalunya per tal que aquest organisme esclareixi els fets i determini
l’existència o no d’irregularitats que contravinguin o no la legalitat vigent en els processos de
concurrència pública en places de comandament de cossos policials.
Ateses aquestes consideracions, el Ple de l’Ajuntament de Badalona aprova els següents
ACORDS
1. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta el govern municipal a suspendre cautelarment el
procés d’oposició per proveir tres places de sergent i el procés d’oposició per a proveir tres
places de sotsinspector fins que els dubtes sobre el procediment expressats pel Sindicat de
Funcionaris de Policia (SFP) a la Guàrdia Urbana de Badalona i altres formacions sindicals i
polítiques quedin esclarits per part de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
2. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta el govern municipal a acatar les decisions que
l’Oficina Antifrau de Catalunya pugui prendre en relació a aquest procés, incloent-hi la repetició
de tots els actes que l’esmentat organisme pugui declarar contraris a dret.
3. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta el govern municipal a informar d’aquest acord, a
través dels mecanismes previstos en aquests casos, tant a les seccions sindicals
representades a la Guàrdia Urbana com a les representades al conjunt de l’administració
municipal.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2629
Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA en col·laboració amb el Grup Auditoria
Ciutadana referent al deute de l'Ajuntament de Badalona.
Atès que els grups Parlamentaris del Congrés de Diputats de PSOE i PP van presentar
conjuntament una proposta de reforma constitucional el dia 30 d’agost de 2011 en lectura única
i deixant només de termini per presentar esmenes fins les 14h del dia 1 de setembre. Aquesta
reforma va consagrar la obligatorietat del pagament del deute de les institucions per sobre de
qualsevol política pública per garantir el benestar de la ciutadania.
Atès que el deute públic representa avui un dels principals problemes de les institucions
públiques, i que aquest avui afecta quotidianament a la vida de la ciutadania i als serveis
públics degut a la obligatorietat de les institucions de fer front prioritàriament al deute per
damunt dels serveis públics i el manteniment de les estructures de solidaritat i benestar.
Atès que a Badalona el compliment de la obligatorietat del pagament del dèficit, consagrat
constitucionalment pel bipartidisme espanyol impulsor de l’austericidi, esta comportant patiment
a la ciutadania en forma de manca de beques de menjador, manca de partides suficients per
ajudar aquells que pateixen la crisi, inexistència total de cap programa municipal per fer front a
la gana i la pobresa extrema que avui és present en el nostre municipi i un llarg etc. que no cal
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detallar ja que només cal passejar pels carrers de la nostra ciutat per comprovar l’absència dels
poders públics enfront la crisi.
Atès que el govern municipal del Partit Popular a Badalona ha augmentat en 41 milions d’euros
el deute de l’ajuntament en només un any passant de 94.406.000 d’euros el 2011 a
137.484.000 d’euros el 2012.
Atès que bona part d’aquest deute nou es deu al Pla de Pagament de Proveïdors 2012
impulsat pel Ministeri d’Economia i d’Hisenda, pla que ICV-EUiA ja va denunciar en el seu dia
al Ple municipal per seguir beneficiant la banca privada ja que el govern central va donar
diners públics a la banca privada, i aquesta n’ha cedit després a les administracions públiques
cobrant elevats interessos del 5,54% per uns diners públics als quals la banca privada ha
accedit a un interes inferior a l’1%. En el cas de Badalona són 31.036.946,75 milions d’euros
públics que, enlloc d’haver-ne estat prestats directament a l’ ajuntament, venen a través de la
banca privada.
Atès que Com ha reconegut l'Expert Independent de les Nacions Unides sobre els efectes del
deute extern en el seu informe de 2012.08.13, "les càrregues excessives de deute extern tenen
un impacte negatiu en la realització dels drets humans i el desenvolupament en els països
deutors a través de la desviació de recursos dels serveis socials bàsics i a través de les
condicions adjuntes als mecanismes internacionals d'alleugeriment del deute". I així mateix, la
Resolució aprovada pel Consell de Drets Humans del les Nacions Unides en sessió de 5 de
juliol de 2012 "Recorda que tot Estat té la responsabilitat primordial de promoure el
desenvolupament econòmic, social i cultural de la població i, a aquest efecte, té el dret i
l'obligació de triar els seus objectius i mitjans de desenvolupament i no s'ha de veure
condicionat per fórmules específiques de política econòmica externes" i "Afirma que, des del
punt de vista dels drets humans, la liquidació de deute amb fons oportunistes en condicions
abusives té un efecte negatiu directe en la capacitat dels governs per a complir les seves
obligacions en matèria de drets humans, especialment els drets econòmics, socials i culturals".
Atès que la reestructuració del deute i les quitances són pràctiques reconegudes en la
legislació internacional, i sabem que la cancel·lació dels deutes il·legítims han estat possibles
en el passat, tant a Europa com a països en vies de desenvolupament, i que aquesta
cancel·lació es relaciona amb un alleujament immediat de les necessitats bàsiques de la
població.
Atès que tot i no està reconegut pel dret internacional si que NNUU recomana que les
legislacions nacionals contemplin les causes d’il·legítimat del deute i els casos recents del
govern Noruec i Equatorià ens demostren que els poders públics poden fonamentar-se em
aquesta il·legitimitat per negociar o anular part del seu deute contret
Atès que per part dels moviments socials, juristes, organismes internacionals etc està
consensuat reconèixer com a causa d’il·legitimitat del deute el fet d’ utilitzar mecanismes
politics i econòmics que facilitin de forma deliberada l’augment del deute o les decisions
politiques que augmenten aquest en contra de l’interès general de la població
El Grup Municipal d’ICV-EUiA en col·laboració amb el Grup Auditoria Ciutadana del Deute
Badalona-Plataforma per una Auditoria Ciutadana del Deute
a l’ajuntament de Badalona
proposa al ple de 25 de juny de 2013 l’adopció dels següents:
ACORDS:
1. El ple Municipal considera il·legítims els interessos contrets amb les entitats financeres
privades Caixabanc, Catalunyabanc, Bankia, Banc Sabadell, CAM, Banco Santander, Banesto,
Banco Popular, Bankinter, Caja Espanya, Cajamar i BBVA per el capital de 31.036.946,75 ME
prestats en el marc del Plan de Pago de Proveedores 2012 del MEF on s’han aplicat interessos
del 5,54% per diners públics que aquestes entitats financeres han obtingut a interessos
inferiors a l’1%.
2. El Ple insta al govern municipal a quantificar la xifra total d’aquest interessos i a emprendre
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les accions legals necessàries davant la justícia espanyola, europea i internacional per
aconseguir la nul·litat d’aquest deute il·legítim.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2630
Moció presentada pels grups municipals d'ICV-EUiA i PSC en solidaritat amb els
treballadors de l'empresa COMROC 2006, SL
Atès que tres treballadors de l’empresa COMROC 2006 S.L., amb seu a Badalona, han estat
28 dies en vaga de fam, i un quart treballador s’hi ha afegit en els darrers 15 dies, per
reivindicar el pagament de 12 mensualitats i les indemnitzacions corresponents, havent
aconseguit dues sentències judicials a favor seu.
Atès que aquestes sentències judicials obliguen a l’empresari Joan Casafont i Torrebadella a
abonar quantitats d’entre 32.000 i 72.000 euros, però ell s’ha negat a complir-ho, així com no
vol pagar als treballadors les 12 últimes mensualitats que han treballat.
Atès que l’empresa COMROC 2006 S.L. ha participat en obres com el Túnel del Cadí, de la
Rovira, el manteniment de línies d’alta tensió i en la catenària de la línia de Tren d’Alta
Velocitat. I per tant, aquesta empresa ha participat de grans projectes d’infraestructura,
vinculades amb administracions públiques.
Atès que Alexandru, Viorel, Nicolae Aroncutean i Titus Georghe Petrean, són quatre
treballadors de l’empresa COMROC S.L., subcontractada per la UTE INECAT, formada per
EMTE, ISOLUX-CORSAM, NEOPUL-INECAT, encarregant-se de tasques de molta duresa
física.
Atesa la situació de greu vulnerabilitat que han estat patint les seves famílies, veïnes de
Badalona, passant mesos sense cap ingrés, i abocant-les a no poder pagar el lloguer i
despeses bàsiques com els subministraments de la llar ni alimentació.
Atès que, durant els 28 dies de la vaga de fam dels quatre treballadors de COMROC 2006 S.L.,
l’alcalde de Badalona no s’han dirigit a Coll i Pujol per conèixer la seva situació laboral i
humana, havent-se de traslladar ells mateixos i a iniciativa pròpia fins a l’Ajuntament, durant els
dies de més debilitat, per denunciar a l’alcalde la situació d’injustícia social i laboral que estan
vivint.
Atesa la incapacitat del govern local de facilitar solucions i ajudes socials amb recursos públics
per a les necessitats bàsiques de les famílies d’aquests treballadors, destacant la seva situació
d’impagament de lloguers i manca de recursos pel pagament d’alimentació i despeses vitals,
especialment per a les seves filles i fills menors d’edat.
Tenint en compte l’atenció a l’hospital del treballador Viorel al servei d’urgències de l’Hospital
Municipal coincidint amb el seu 28è dia de vaga de fam, degut a la seva delicada situació de
salut. Tot això sumat a una sèrie d’alteracions sobrevingudes de caràcter metabòlic, digestiu,
d’equilibri, de xifres tensionals, cognitives i analítiques, acompanyades d’astènia severa,
pèrdua de pes molt important, obnubilació, afectant a tots quatre treballadors. Aquesta situació
va motivar que l’equip mèdic de suport als vaguistes es posicionés en el sentit de recomanar a
tots ells que posessin fi al dejuni sostingut.
Atès que el passat 25 de maig, just 4 dies després de l’inici de la vaga de fam, l’empresa
COMROC 2006 S.L. va fer una sol·licitud voluntària de concurs de creditors, suposant el
posterior acomiadament de tots els treballadors de l’empresa aquest 10 de juny, impedint
qualsevol desbloqueig dels impagaments als quatre treballadors en vaga de fam, i deixant-los a
la cua de les seves prioritats.
Tenint en compte la lentitud de la burocràcia judicial, còmplice de l’arbitrarietat i la impunitat de
la mala praxi empresarial, així com de la injustícia i la indefensió que pateixen l’Alexandru, en
Viorel, en Nicolae i en Titus.
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Atès que aquest 18 de juny els quatre treballadors en vaga de fam han decidit reiniciar la
ingesta fraccionada d'aliments per continuar amb més força la lluita per la defensa dels seus
drets laborals més elementals, mantenint l’acampada davant l’empresa, al carrer Coll i Pujol,
38, de Badalona.
Atesa la creació del Comitè de Suport als Treballadors en Vaga de Fam de Badalona, en el
marc de l’Àgora Ciutadana, degut a la indefensió d’aquestes persones, la ineficàcia de la
justícia i la inoperància del govern municipal, fent el màxim ressò possible als mitjans locals i
nacionals, a través d’accions públiques solidàries i reivindicatives, fent i demanant aportacions
per a fer front a les despeses judicials dels quatre treballadors en vaga de fam, oferint suport
humà, material i logístic, així com portant menjar a les seves famílies, amb l’especial
col·laboració de l’Associació de Veïns de Coll i Pujol, de persones a títol individual, i de moltes
entitats.
Atès que per tots els motius exposats es fa imprescindible lluitar amb contundència per garantir
els drets laborals, l’eficàcia de la justícia i, en definitiva, la dignitat de les persones.
El grup municipal d’ICV-EUiA proposa els següents acords al Ple de la Corporació.
ACORDS
Primer.- Des d’aquest Ajuntament denunciem la situació d’indefensió d’aquests quatre
treballadors davant l’incompliment de les dues sentències judicials a favor seu, suposant
l’impagament, per part de l’empresari Joan Casafont i Torrebadella, de les indemnitzacions
corresponents i les 12 últimes mensualitats treballades.
Segon.- Manifestem el nostre suport a la vaga de fam dels quatre treballadors i les accions de
protesta que han emprès des del 21 de maig fins a la data d’avui, com a actes de valentia i
legítima reivindicació dels seus drets laborals i socials. Són un exemple de la lluita de la classe
treballadora i la dignitat ciutadana. Lluny de ser un cas aïllat, representen la indefensió en que
es troben moltes persones davant d'un sistema injust.
Tercer.- Anunciem la nostra solidaritat amb tots els treballadors que, d’una manera o altra, han
perdut la seva feina a l’empresa COMROC 2006 S.L., degut a una mala gestió empresarial,
basada en la contractació fraudulenta, impagaments i l’explotació als seus treballadors.
Quart.- La regidoria de Serveis Socials d'aquest Ajuntament garantirà els recursos suficients
perquè les famílies d'aquests quatre treballadors no es trobin en una situació de
desemparament i exclusió social, especialment per a les necessitats de les seves filles i fills
menors d'edat, així com a totes les famílies badalonines que es puguin trobar en situacions
similars.
Cinquè.- Instem a l’Estat Espanyol a canviar la legislació laboral que, especialment degut a la
seva última reforma, ha perjudicat greument la situació laboral de milions de treballadors i
treballadores, com és el cas de les persones contractades per l’empresa COMROC 2006, S.L.
Sisè.- Denunciem la impunitat de la mala praxis empresarial, com és el cas de Joan Casafont i
Torrebadella, emparat per unes legislacions laborals i mercantils injustes, que protegeixen
abans als poderosos que a les persones treballadores, així com emparat per la lentitud de la
justícia que, alhora, és cada cop més inaccessible per a les rendes més baixes.
Setè.- Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del
Congrés, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol, el Síndic de
Greuges, a la Defensa de la Ciutadania de Badalona i a les entitats del municipi.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2631
Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA sobre equipament al Districte 2.
Atès que el territori pertanyent al que avui es considera Districte 2 hi ha una manca evident
d’equipaments de tot tipus i de manteniment i inversió als espais públics.
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Atès que en aquest sentit hi ha diverses reivindicacions ciutadanes, compromisos i acords
presos als organismes de participació del Consell de Districte, que donen resposta a les
necessitats ampliament manifestades des de fa anys o més recent. A tall d’exemple podem
citar: Casal d’avis, Biblioteca, Casal de joves, Institut, Centre de dia, Circuït “d’Skate”,
remodelació del carrer Wagner i de la petanca del CP Carpi o pisos socials complementats
amb espai públic urbanitzat.
Atès que per part del govern municipal no s’ha donat a conèixer cap proposta ni projecte, en
referència a aquestes demandes. Al contrari, s’ignora la participació ciutadana i ni tan sols es
convoca el Consell d’Entitats dels districte, a la vegada que decideix traslladar a C Cabanyes
serveis que abans es donaven des de La Colina, empobrint encara més els recursos públics de
la zona.
Atès que ha finalitzat la presència del “Mercat del Fondo” al carrer Verdi i que per tant s’allibera
la instal·lació que fins ara en feia les funcions.
Atès que aquesta instal·lació podria donar cabuda, de manera provisional, a algun dels
equipaments reclamats, facilitant-ne la seva creació, que d’altra manera de ben segur no es
produirà.
El Grup Municipal d’ICV-EUiA, recollint la demanda de les associacions de veïns de Lloreda,
Montigalà, La Colina, La Pau i Fondo Sistrells, proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
1- No desmantellar la instal·lació que fins ara acollia al “Mercat del Fondo”, fins que no es
disposi dels informes tècnics i econòmics demanats en referència a la viabilitat de la seva
reutilització, provisional, com a espai que doni cobertura als equipaments socials reivindicats.
2- Un cop es disposi de la informació sol·licitada es convocarà el Consell d’Entitats del
districte, per a compartir la informació i valorar i prioritzar, de forma conjunta, les actuacions
que se’n derivin.
3- Enviar la moció a totes les entitats i associacions del Districte i a la FAVB.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:

13 Precs i preguntes.
_________________________________________________________________
OBSERVACIONS

_________________________________________________________________
S'aixeca la sessió a les ________ hores.
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