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En base aquests arguments, lalcalde proposa a la Junta de Govern Local ladopció de lacord
següent:
PRIMER.- Donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic per a lampliació
daforament a la discoteca carpa Titus al polígon de Can Ribó de Badalona, el qual incorpora
les prescripcions de lacord de la CTUAMB de data 30 de gener de 2013, amb el benentès que
els canvis introduïts a la memòria no tenen la naturalesa de canvis substancials, en els termes
que sexpressa larticle 112.2 del Reglament de la Llei dUrbanisme de Catalunya (aprovat pel
Decret 305/2006). Aquesta figura derivada de planejament urbanístic es formula per la iniciativa
privada i es tramita per aquesta Corporació Municipal a lempara de larticle 78 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 dagost, pel qual saprova el Text Refós de la Llei dUrbanisme.
SEGON.- Donar trasllat de la documentació de lexpedient a la Comissió Territorial dUrbanisme
de làmbit metropolità de Barcelona, als efectes que doni conformitat al present text refós i
aixequi la suspensió de la tramitació prevista a larticle 98 del TRLUC.
TERCER.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació municipal.
9 Proposicions urgents.
10 Torn obert de paraules.
11 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2607
Moció presentada pel grup municipal ICV-EUIA contra l'atur.
Atès que, segons les darreres dades trimestrals latur a la nostra ciutat afecta a 23.887
persones a mes de març de 2013 que suposen 20,50% de la població activa.
Atès que daquestes persones, més del 30% es troben sense cap tipus de prestació o a punt de
perdre-la.
Atès que avui degut a la crisi econòmica i les politiques salvatges dajust les perspectives per el
2013 son de seguir destruint ocupació i que per aquest motiu la pobresa extrema esta
augmentant de forma alarmant.
Atès que degut a tot i això, la promoció econòmica i laboral, així com la garantia dun mínim
vital de subsistència a la ciutadania ha de ser les dues principals prioritats de lAjuntament de
Badalona.
Atès que el 29 de gener 2013 aquest grup municipal va presentar en aquest ple una moció amb
els mateixos acords que desenvolupem a continuació, que aquesta va ser aprovada per
unanimitat però a dia davui aquest grup no té constància que el govern municipal hagi complert
cap dels acords expressats a la moció de gener, excepte posar en marxa el viver per
emprenedors i convida a lAssemblea daturats i aturades al consell dadministració de lIMPO.
Atès que el govern municipal ha posat en marxa, mitjançant lIMPO un pla docupació amb els
únics recursos provinents de lÀrea Metropilitana de Barcelona, sense posar recursos propis
per ampliar el pla i amb unes bases que incompleixen els acords unànimes presos pel ple el dia
29 de gener .
El grup municipal dICV-EUiA proposa al ple de 28 de Maig de 2013 els següents:
Acords:
sobre les ofertes publiques docupació i la borsa dinterinatge de lInstitut Municipal de
Promoció de la Ocupació (IMPO) informant i fent partícips de la gestió als sindicats i moviments
socials de la ciutat existents, com lAssemblea dAturats i Aturades.
2. El Ple Municipal insta a la Generalitat de Catalunya a canviar els criteris dels plans públics
docupació finançats per aquesta institució, fent possible la contractació en jornades de 4 hores,
amb lobjectiu de repartir els llocs de treball existents entre el màxim nombre possible de
persones aturades.
3. El Ple Municipal dona suport a les iniciatives en marxa per tal davançar en lestabliment
i, en conseqüència manifesta que loferta
de Plans dOcupació ha de partir daquesta quantia definida per lindicador de renda de
suficiència de Catalunya (IRSC).
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4. El Ple Municipal insta al govern municipal a destinar part del pressupost municipal a finançar
un projecte propi de politiques actives docupació, establint criteris que prioritzin el perfil dels
segments amb més atur de la ciutat, amb especial incidència en les persones aturades de
llarga durada i sense prestació ni ingressos, dones i joves. Per tant el Ple Municipal demana el
govern amplií ja amb recursos propis el Pla dOcupació en marxa tal i com fan altres ciutats del
nostre entorn.
5. El Ple Municipal expressa el seu rebuig a la decisió unilateral de lIMPO de establir el criteri
de tenir un mínim de 3 anys dempadronament a la ciutat per poder accedir al Pla dOcupació
en marxa ja que aquest criteri deixa fora part de la població en atur resident a la ciutat i insta a
lIMPO a buscar les formules per poder corregir aquest criteri permeten una ampliació per
presentar sol·licituds a qualsevol ciutadà o ciutadana de Badalona que compleixi la resta de
requisits.
6. El Ple Municipal per tal daconseguir la màxima objectivitat i transparència en lassignació
dels escassos recursos disponibles per el foment de la ocupació daquest pla en marxa insta a
lIMPO a que la selecció final dels beneficiaris del mateix es realitzi en forma de sorteig anònim
entre les persones que compleixen els requisits
7. El Ple Municipal insta al govern municipal a posar ja en marxa i informar abastament el
programa per subvencionar lIBI a les persones aturades dacord amb lacordat en les
ordenances Fiscals de 2013.
8. Instem al govern municipal a negociar i trobar formules per tal de assegurar que els serveis
bàsics (aigua, gas i llum) no puguin ser tallats a la ciutadania que no pot fer front al pagament
dels mateixos per manca de recursos. En aquest sentit el govern municipal estudiarà la
formula, i la posarà en marxa durant el 2013, per tal de garantir laccés al transport públic de les
persones aturades sense cap ingrés i les seves famílies.
9. Instem al govern municipal a posar en marxa de forma urgent el Consell Econòmic i Social
de Badalona amb la participació de tots els agents implicats en làmbit econòmic i socio laboral
per tal de concertar i desplegar politiques decidies de foment de la economia i la ocupació a la
nostra ciutat implicant a les empreses badalonines i les grans empreses concessionàries de
serveis que treballen actualment per lajuntament.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2608
Moció presentada per el grup municipal ICV-EUIA contra les retallades en sanitat.
Atès que les polítiques anomenades dausteritat que sestan aplicant els darrers anys, afecten
de forma molt negativa els serveis públics i per tant la qualitat de vida de la immensa majoria
de la població.
Atès que la seva aplicació pel que fa a la sanitat, esta portant al Sistema Nacional de Salut a la
pèrdua del seu caràcter públic, universal, de qualitat, integral, solidari i dequitat garantida, que
tants esforços va costar poder assolir.
Atès que aquestes retallades pressupostaries afecten a tots els trams de la sanitat pública, a tot
el territori i a tota la població, tot i que incidint amb especial agressivitat sobre aquelles zones i
sectors socials més necessitats.
Atès que els Centres dAtenció Primària (CAPS) de la nostra ciutat ja venen patint els efectes
amb forma de retallades salarials, de material sanitari, de reducció de personal, amb mesures
dacomiadaments, no renovacions de contractes o en no cobrir les jubilacions i les baixes, la
qual cosa es tradueix en una gran pressió en les condicions laborals tan sols suportada gràcies
a una enorme dedicació de vocacional i professional.
Atès que la reducció de latenció primària i la manca de recursos te un fort impacte de present i
de futur sobre el nivell de salut de la població i afecta latenció als pacients que més necessiten
de la protecció de proximitat del sistema públic, fa que el conjunt del sistema sigui menys
eficient, al transferir una part important de l'activitat assistencial a nivell de l'hospital, on els
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costos per obtenir similars i posteriors resultats es multipliquen.
Atès que en els propers dies hi ha previst aplicar més reducció de personal als CAPS de la
nostra ciutat.
Atès que aquesta reducció es basa en unes ràtios i uns barems absolutament discutibles que
no tenen en compte el nivell socioeconòmic de la població atesa ni les seves característiques,
ni el nombre de visites de cada persona adscrita al Centre.
Atès que els perjudicis generats són un atac directe a les condicions laborals dels treballadors i
treballadores, però també a la qualitat, equitat i la seguretat del model sanitari i per tant a la
població usuària de la sanitat pública.
Atès que per a ladministració pública ha de ser objectiu irrenunciable la equitat i la lluita contra
les desigualtats i donar la cobertura i els serveis universals adients per garantir el dret
constitucional de la ciutadania a la protecció de la salut, sense cap tipus de discriminació,
tampoc per a les persones immigrades, que treballen o volen a treballar, a casa nostra.
El Grup Municipal dICV-EUiA, recollint la demanda expressada tant per treballadors,
treballadores dAP (atenció primària), així com per persones usuàries del servei de sanitat
primària de Badalona, ciutadania a la fi, proposa a lAjuntament Ple ladopció dels següents
ACORDS
1. Rebutjar, per injustes, lesives, discriminatòries i ineficaces, les retallades al Sistema Públic
Nacional de Salut i aquí en concret al servei datenció primària de la sanitat pública, tant en
recursos humans com materials, que shan anat aplicant i les ja previstes als propers dies.
2. Reclamar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Conseller de Salut Boi
Ruiz, que escolti les propostes, aturi les noves retallades en curs o les ja planificades i negociï
amb la Representació Legal dels Treballadors/es, representants ciutadans i veïnals, i amb les
associacions dusuaris/es i de defensa de la sanitat pública.
3. Manifestar el suport institucional i facilitar la col·laboració daquest Ajuntament en les accions
en defensa de la sanitat pública i el manteniment dels llocs i les condicions laborals dels i les
professionals del sector, que es realitzen a la nostra ciutat.
4. 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, als diferents CAPS de Badalona, i a lassociació Dempeus per la
Salut Pública.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA
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a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2609
Moció presentada pel grup municipal ICV-EUIA reclamant la dimissió o cessament de la
delegada del Govern a Catalunya.
Atès que el passat dia dia 11 de maig a la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la
Barca, la delegada del Gobierno a Catalunya, senyora Llanos de Luna va participar a un acte
on es va retre homenatge a la Hermandad Nacional de Veteranos de la División Azul".
Atès que la División azul va ser una unitat organitzada per la dictadura franquista amb la
finalitat de donar suport militar al règim nazi d'Adolf Hitler, integrant-se a lexèrcit hitlerià com a
divisió d'infanteria número 250.
Atès que la col·laboració de Franco amb Hitler es va produir com a compensació per lajut que
el règim nazi igual que el règim feixista italià, havien prestat a les forces sublevades contra el
legítim i democràtic govern de la República.
Atès que a les mateixes dates daquest reconeixement, nombrosos governs europeus
commemoraven la derrota de lexèrcit del 3er Reich i la fi de la 2a Guerra mundial i
lalliberament de milers de persones dels camps de concentració.
Atès que a lacte de reconeixement a les víctimes del règim nazi celebrat a lantic camp de
Mathausen, a on hi van morir 7000 persones dorígen espanyol, no hi va assistir cap
representant del govern de lEstat Espanyol.
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Atès que el representant de lassociació Amical Mauthausen declarava  hem constatat el
contrast que significa la manca de representats del nostre govern, davant la participació
dautoritats de la majoria de països europeus, malgrat haver enviat una invitació oficial al
ministerio de Presidencia y al de Asuntos Exteriores
Atès que per part de cap instància del govern de lEstat Espanyol no sha fet ni el més mínim
esforç de rectificació i en qualsevol cas, posar al mateix nivell una representació de l'Associació
d'Aviadors de la República, a qui també van condecorar, constitueix una argumentació
inacceptable i insultant ja que equipara als defensors de la legalitat republicana contra un cop
d'estat feixista amb els que varen ajudar amb les armes a un dels pitjors règims que mai han
existit: el nazisme
Atès que el règim nazi ha estat i és condemnat per tots els governs democràtics.
El grup municipal dICV-EUiA proposa al ple de 28 de Maig de 2013 els següents:
1. Condemnar qualsevol tipus d'homenatge a grups o unitats vinculades al franquisme o al
nazisme.
2. Condemnar les explicacions oficials que intentaven equiparar a l'Associació d'Aviadors de la
República que varen defensar la legalitat i la democràcia, amb una unitat que va ajudar al règim
nazi d'Adolf Hitler
3. Reclamar la dimissió de la Delegada del Gobierno a Catalunya senyora Llanos de Luna.
4. Reclamar al president del Govern de lEstat Espanyol, senyor Mariano Rajoy que cessi en
les seves funcions a la senyora LLanos de Luna, en el cas que aquesta no presenti la seva
dimissió.
5. Enviar la present moció als Grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés dels
Diputats, al senyor Mariano Rajoy President del Govern de lEstat Espanyol, al senyor Jorge
Fernàndez Ministre de lInterior, a la senyora Llanos de Luna Delegada del Gobierno a
Catalunya, al Memorial Democràtic de la Generalitat, a lAssociació dExpresos Polítics i a
lAssociació Amical Mauhautsen.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA
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a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2612
Moció presentada pel grup municipal de CiU en defensa del model educatiu i lingüístic
de Catalunya i de rebuig de la LOMCE.
El Consell de Ministres del Govern espanyol, del passat divendres 17 de maig de 2013, va
aprovar el projecte de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE en
castellà) que suposa una recentralització flagrant de les competències en matèria educativa
que tenen les comunitats autònomes i un atac frontal al model educatiu i lingüístic que fa més
de trenta anys que funciona amb èxit a Catalunya.
El projecte de llei aprovat no segueix cap criteri pedagògic, ni tècnic ni acadèmic, sinó que
segueix únicament criteris polítics i partidistes, tot constatant que la voluntat expressada fa uns
mesos pel Ministre Wert despanyolitzar els alumnes catalans és real i que compta amb el
suport del President Rajoy, de tot el govern espanyol i també del Partit Popular en el seu
conjunt.
La LOMCE és una enorme ferida a lautogovern de Catalunya i a la dignitat institucional, ja que
si finalment el projecte de llei aprovat divendres passat acaba esdevenint una llei, suposarà un
atac a lEstatut dAutonomia de Catalunya i a la Llei dEducació de Catalunya. Aquesta llei no
pretén en cap cas millorar aspectes pedagògics, sinó que el seu únic objectiu és recentralitzar
en el govern espanyol les competències en educació.
Catalunya disposa dun model educatiu i lingüístic que, en els més de trenta anys que fa que
funciona, sha demostrat que és un èxit des del punt de vista pedagògic i social. Aquest model
garanteix el coneixement equivalent del català i del castellà i garanteix, sobretot, la cohesió
social i la igualtat doportunitats per a tots els alumnes de Catalunya independentment de la
llengua i lorigen de cadascú. Un fet que demostra el ple coneixement dambdues llengües és
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que en les proves davaluació fetes lany 2010 pel Ministeri dEducació van donar com a
resultat que el nivell de coneixement del castellà per part dels alumnes catalans era superior al
de la mitjana de lEstat.
Malgrat la difícil situació econòmica i financera i la falta de recursos, la bona feina de la
comunitat educativa en el seu conjunt està fent possible començar a donar la volta a les xifres
de fracàs escolar de Catalunya. El Govern català està obert a parlar daquelles reformes que
puguin contribuir a la lluita contra el fracàs escolar, però en cap cas es podrà acceptar una llei
que vagi contra lescola catalana, contra la llengua catalana i contra lautogovern de Catalunya.
En cap cas, la recentralització de competències que pretén el projecte de la LOMCE no és la
solució. No hi ha cap motiu que faci pensar que la recentralització compartarà una millora dels
resultats escolars, ja que en les comunitats autònomes on lEstat té competències en educació
no sha aconseguit, en absolut, millors resultats que els que saconsegueixen en aquells
territoris que tenen les competències en educació, com és el cas de Catalunya.
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació ladopció
dels següents acords
Primer. Rebutjar el projecte de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE)
aprovat pel Consell de Ministres del Govern espanyol, el qual imposa una recentralització de
competències en matèria eduativa i un atac directa a lautogovern de Catalunya, així com
també un nou atac al model català dimmersió lingüística.
Segon. Refermar el nostre compromís amb el model català dimmersió lingüística, que no
només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant en la seva contribució a la cohesió
social i a la formació de qualitat dels alumnes, tenint en compte els reptes plantejats per la
societat del s. XXI, amb un alumnat que compta amb més de 100 llengües dorigen.
Tercer. Donar ple suport al Govern de la Generalitat i, concretament, al Departament
dEnsenyament en la defensa del nostre model educatiu i lingüístic, així com en totes les
accions pertinents per a la defensa i preservació del model català dimmersió lingüística, amb
més de 30 anys dhistòria i dèxits.
Quart. Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Departament dEnsenyament de la
Generalitat de Catalunya, al President del Govern espanyol i al Consell Escolar Municipal.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:

12 Precs i preguntes.
_________________________________________________________________
OBSERVACIONS

_________________________________________________________________
S'aixeca la sessió a les ________ hores.
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