Secretaria General

Como se ha mencionado anteriormente aun no se ha aprobado el presupuesto para el 2013
con lo cual el vigente es el prorrogado del 2012. Dicho esto, las noticias que tiene esta
intervención sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2013 parece que será difícil
cumplir con el ahorro previsto debido al incremento de programas de acción social a familias y
entidades.
Este menor ahorro se tendrá que compensar con nuevos o mayores ahorros dentro del mismo
capítulo o en otros capítulos por la banda del presupuesto de gastos o con nuevos o mayores
ingresos en la banda del presupuesto de ingresos para dar cumplimiento a lo previsto en el
plan de ajuste.
Otros ajustes del plan
Sobre otros conceptos de gastos de influencia en el plan de ajuste:
Se trata de aquellos gastos pendientes de pago contabilizados en la cuenta del Plan Contable
413 y por tanto sin aplicación presupuestaria, que por su naturaleza no podían ser
incorporados en la relación de pago a proveedores.
En el cierre provisional de la contabilidad consolida del primer trimestre de 2013 se prevé un
saldo en esta cuenta de 17.212.139,11 euros y de 3.908.483,93 euros en la proyección de final
de ejercicio.
Del importe tan elevado al final del trimestre, es debido en una parte considerable a las factures
que se han devengado en el primer trimestre y registradas en el registro de facturas y que a día
del informe no se han tramitado. En principio se ha de suponer, que en los próximos informes
trimestrales el saldo será menor por este concepto, ya que estamos delante de una
problemática de excesivo tiempo de tramitación de los expedientes.
Respecto a la importante previsión de disminución del saldo de la cuenta 413 respecto a la
registrada en el cierre del 2012, solo será posible si las gestiones que se están realizando para
modificar el destino ciertas subvenciones de inversiones y poderlas destinarlas a las
expropiaciones incluidas en esta cuenta.
Ajustes SEC95
Los ajustes en la sección de ingresos para el cálculo del ahorro neto del SEC95 se han
considerados datos históricos basados en los porcentajes de cobro de ejercicios anteriores.
4) Endeudamiento
Respecto al plan de ajuste, hay que tener en cuenta las modificaciones siguientes:
Tal como se decía en el plan, “no se ha tenido en cuenta la deuda pendiente de la devolución
de la participación de los tributos del estado, por consignarse, presupuestariamente, como un
menor importe de derechos reconocidos”, pero sí, al igual que entonces, se ha tenido en
cuenta en el importe total en el endeudamiento a largo plazo.
El importe total del crédito para el pago de la deuda de proveedores anterior al 1 de enero de
2012, previsto en 35.715.259,62 €, ha sido finalmente de 31.036.946,75 €.
El plan de ajuste también preveía un préstamo para financiar inversiones en el 2012 de diez
millones que finalmente no se ha realizado. Respecto al 2013 se están haciendo las gestiones
para la contratación del préstamo de diez millones de euros, destinado a financiar inversiones,
tal y como se preveía en el plan de ajuste.
Del presente informe, atendiendo al artículo 10 del Real Decreto-Ley 7/2012, se dará cuenta al
Pleno de la Corporación Local.
17 Torn obert de paraules
18 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2593
Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, per defensar la funció social de la
propietat d'habitatge i el foment de la construcció d'habitatge cooperatiu
Atès que el 10 de desembre 1948 l'Assemblea General de l'ONU va aprovar una declaració que
va establir el dret individual de cada persona "a un nivell de vida adequat que li asseguri, així
com a la seva família, la salut, el benestar, i especialment l'alimentació,la roba i l'habitatge ... ».
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Atès que posteriorment el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966
va avançar en aquesta tutela efectiva vinculant als estats membres de les NNUU no només al
reconeixement del "dret de totes les persones a un nivell de vida adequat paràgraf instant als
estats a impulsar les mesures apropiades per assegurar l'efectivitat d’aquest drets ".
Atès que la CE al seu article 47 recull el dret i la garantia d'un habitatge digne i adequat i que
el mateix text constitucional defineix la funció social de la propietat privada recollit al article 33,.
Atès que a Catalunya, com a conseqüència de la crisi financera i de l’esclat de la bombolla
immobiliària, són milers les persones i famílies afectades d’exclusió social i residencial sent
aquesta una de les conseqüències més visibles de l’augment de la pobresa
Atès que l’Estat Espanyol té un sistema hipotecari injust i abusiu en el seu conjunt tal i com ha
determinat el Tribunal de Justícia de la UE que està provocant que milers de famílies perdin la
seva llar i a més continuïn acumulant deutes amb les entitats creditícies.
Atès que segons dades del “Consejo General del Poder Judicial”, l’evolució de resolució
d’execucions hipotecàries ha passat de 17.322 casos el 2007 a Espanya (Catalunya 2.671) a
75.605 el 2012 (Catalunya 13.914), el que dóna un creixement en 5 anys d’un 336% al conjunt
de l’Estat, essent a Catalunya d’un 420%.
Atès que tal i que considerem que l’habitatge és un dret bàsic, recollit així en el nostre
ordenament jurídic, i és responsabilitat i funció dels poders públics garantir aquest dret.
Qualsevol habitatge buit en un municipi amb demanda residencial representa un frau a l’objecte
pel qual es va promoure.
El Grup Municipal ICV-EUiA al Ple de l’Ajuntament de Badalona proposa els següents
ACORDS
1.- Declarar Badalona ciutat contra els desnonaments.
2.- Demanar al govern de l’Estat i de la Generalitat que aturarin qualsevol procés de
llançament derivat de procediments hipotecaris provocat per causes socials o econòmiques,
des del principi i fins que no s’ofereixi una solució d’allotjament adequat per a cada cas.
3.- Demanar al govern de la Generalitat que reformi la legislació catalana del dret a l’habitatge,
per recuperar les mesures d’intervenció dirigides a l’ocupació efectiva dels habitatges perquè
s’acompleixi així la seva funció social (Llei Dret Habitatge), recuperant les previsions
d’expropiació temporal d’habitatges desocupats en municipis impulsada pel Govern
d’Esquerres amb demanda residencial acreditada, derogades pel govern de CiU.
4.- Demanar al govern de la Generalitat la creació d’ un Fons Social d’Habitatges a Catalunya,
a partir de parc privat desocupat en àrees amb demanda ha gestionar concertadament entre la
pròpia Generalitat, les administracions locals i entitats socials.
5.- Instar al govern municipal a realitzar les conseqüents modificacions pressupostàries per tal
de establir una línea d’ajuts al pagament de lloguers per aquelles famílies que no hi poden fer
front.
6.- Instar al govern municipal a posar en disposició els solars previstos de l’ARE de la
ESTRELLA per el foment de l’habitage cooperatiu social en regim de concessió a 75 anys.
7.- Instar al govern municipal a donar suport a la campanya Primavera Verda impulsada per la
PAH penjant un símbol verd al balcó de l’Ajuntament.
8.- Manifestar el seu suport al govern d’Andalusia per el decret llei 6/2013 del 9 d’abril de
Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda en la Comunidad
Autónoma.
9.- Comunicar aquests acords a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat, al Govern d’Andalusia, a la FAVB i a la PAH de
Badalona.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
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AP-2013/2594
Moció que presenta el grup municpal d'ICV-EUiA, a la qual s’adhereix el grup municipal
Socialista, de suport a la plantilla de BASI, SA.
Atès que ha passat quasi un any des que el govern del PP va imposar una reforma laboral, que
ha suposat un greu empitjorament en les condicions laborals i de vida.
Atès que a dia d’avui la realitat ens parla d’una intensa destrucció d’ocupació, de l’augment del
nº d’acomiadaments i de la temporalitat en la contractació, que estén la precarietat laboral en el
conjunt de la classe treballadora.
Atès que aquesta reforma suposa un gir de 180º del dret al treball i el model constitucional que
intentava generar un equilibri entre les parts, donant més poder unilateral de decisió al sector
empresarial, amb mesures com la supressió de l’autorització administrativa del ERO.
Atès que la nostra ciutat pateix el progressiu enfonsament del teixit productiu i el conseqüent
increment de l’atur, que al mes de febrer afectava ja a 23.834 persones, 69 més que al gener i
600 més que a l’any passat.
Atès que la societat Basi, SA, ubicada a Badalona des de l’any 1987 i dedicada a la confecció i
distribució de prendre de gènere de punt, ha iniciat, aquest mes d’abril, un expedient de
regulació d’ocupació que afectaria a 118 treballadors i treballadores.
Atès que l’ERO afectaria a un col·lectiu amb molta antiguitat a l’empresa i amb unes
característiques d’edat i perfil laboral, que en el marc econòmic i legislatiu actual, difícilment es
podrien reinserir en el mercat laboral.
Atès que es podria produir una deslocalització de l’empresa que empobriria encara més
l’activitat econòmica de la nostra ciutat.
Atès que la producció a Basi, SA, des de l’any 1962, ha estat vinculada fonamentalment a un
contracte de llicència de disseny, desenvolupament, fabricació i distribució exclusiva al mercat
espanyol, de la marca “Lacoste”.
Atès que l’actual legislació laboral ha fomentat el desequilibri, dotant de més drets a la part
més forta en detriment de la ja més dèbil.
El Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
1-Manifestar el seu suport a la plantilla de Basi, SA i a la seva representació sindical en la seva
defensa de l’activitat de l’empresa a la nostra ciutat i el manteniment dels llocs de treball.
2-Reclamar a l’alcalde que, en nom del Ple i la ciutat, intervingui davant les empreses Lacoste i
Basi per defensar la continuïtat del contracte entre ambdues i en qualsevol cas vetllar pel
manteniment dels llocs de treball amenaçats.
3-Comunicar aquests acords al comitè d’empresa de Basi, SA, a les representacions locals o
comarcals dels sindicats CCOO, UGT i CGT, a les propietats de Basi, SA i Lacoste, al
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2595
Moció que presenta el grup municpal del PP, de suport a la candidatura de TEAMING per
al premi Príncep d'Asturies.
Atès que el TEAMING és una iniciativa solidaria que va néixer a Barcelona a l’any 1998 i que
des dels seus orígens és un projecte innovador que fomenta la solidaritat i la cooperació per
sobre de fronteres i d’ideologies.
Atès que el TEAMING és un projecte mobilitzador que aconsegueix importants resultats amb
microaportacions individuals d’un euro, però que sumades, assoleixen objectius molt
ambiciosos en diferents causes socials.
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Atès que en l’actualitat TEAMING està present en 40 països, i atès que entre les aportacions
de particulars i les que es vehiculen mitjançant les 1.000 empreses que fan TEAMING, es
recapten 200.000€ mensuals que es destinen íntegrament a infinitat de causes socials.
Atès que un estudi recent de la universitat de Barcelona demostra que el TEAMING no només
serveix per recaptar diners per a causes solidàries, sinó que sensibilitza a una part de la
població respecte de qüestions socials amb les que d’altra forma no contribuirien.
Atès que el TEAMING ajuda a crear dins de les empreses i les institucions que hi participen la
idea de crear un equip (team) amb la finalitat d’aconseguir grans reptes.
Atès que el TEAMING és una bona manera d’encetar un projecte solidari per part de tots
aquells membres de la plantilla de l’Ajuntament que ho desitgin, destinant 1€ de la seva nòmina
al projecte solidari que escollim entre tots.
Atès que la candidatura presentada per la Universitat de Barcelona proposant al TEAMING
com a Premi Príncep d’Asturies ha estat oficialment acceptada, i atès que aquest premi
contribuiria a donar a conèixer aquest projecte amb el que es fan miracles amb només un euro.
Són per aquests motius que, el Grup Municipal del Partit Popular proposa a l’Ajuntament Ple
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar recolzament a la candidatura de TEAMING per al Premi Príncep d’Asturies en la
modalitat de Cooperació Internacional i Concòrdia 2013.
Segon.- Iniciar els tràmits corresponents per que l’Ajuntament de Badalona s’uneixi a les més
1.000 empreses i entitats que fan TEAMING amb la col·laboració de tots aquells treballadors
que ho desitgin.
Tercer.- Comunicar el present acord a la Fundació Príncep d’Asturies i a la Fundació
TEAMING.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2596
Moció que presenten els grups municipals de PSC,CIU, ICV-EUiA, en defensa del model
actual d'immersió lingüïstica a l'escola
Atesa la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 6 de març i
feta pública dimecres 10 d’abril, derivada de la sentència del Tribunal Suprem del 22 de
desembre de 2010, i que obliga a que tots els alumnes d’una classe rebin l’ensenyament en
castellà (augment de les hores) si només un d’ells ho demana, volem posar de manifest la
nostra defensa d’un model d’èxit que funciona.
Atès que totes les proves que tenim demostren que les capacitats lingüístiques dels nens i
nenes de Catalunya són perfectament equiparables tant en català com en castellà. En
conseqüència, defensem plenament el nostre model d’escola catalana, el nostre model
d’immersió lingüística, que garanteixen la convivència i la igualtat d’oportunitats a l’escola. El
model actual no només ha demostrat el seu èxit sinó que garanteix que som una única
comunitat parlant i no dues.
Atès que rebutgem fermament la politització que constantment es fa de la llengua i d’un
problema que no és real ni rellevant a la societat catalana, utilitzarem tots els instruments
disponibles i donarem suport a les accions jurídiques pertinents en defensa del nostre actual
model d’immersió lingüística a l’escola catalana. I ho farem perquè creiem que és una fal·làcia
afirmar que no es tracta de canviar el sistema, sinó de complir un dret reconegut pel
Constitucional (que el castellà també ha de ser llengua vehicular a Catalunya), quan en realitat
s’està obligant a introduir més hores de castellà perquè considera que tres no són suficients. El
que és pitjor, però, d’aquesta sentència, és que obre la porta a esquerdar la convivència a les
escoles, deixant en mans de les famílies el fet de valorar si consideren que es fan prou hores
de castellà.
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Finalment, manifestem que l’escola catalana té un model educatiu consolidat, basat en la no
separació dels infants i joves per raó de llengua, que fa possible el coneixement de les dues
llengües oficials per part de l’alumnat en acabar l’ensenyament obligatori, tot afavorint la
cohesió social i la igualtat d’oportunitats. L’actual model d’escola és el resultat dels esforços de
tota la societat, especialment de la comunitat educativa, que amb un consens absolut entorn
del model lingüístic, i amb la implicació de pares, mares i del professorat, ha treballat
diàriament per tenir una escola catalana, democràtica i de qualitat. La immersió lingüística i la
consideració del català com a llengua vehicular han donat força i solidesa a aquest model, el
qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions internacionals, i és un
referent com a model pedagògic eficient en el Marc Europeu de les Llengües. Així doncs, des
de l’Ajuntament de badalona treballarem perquè el front contra aquesta sentència del TSJC
s’estengui a tot Catalunya.
El grups municipals sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Donar suport al recurs a la sentència del TSJC perquè considerem que l’actual model
d’immersió lingüística a l’escola ha demostrat el seu èxit i garanteix la convivència i la igualtat
d’oportunitats a l’escola.
SEGON. Defensar la necessitat d’impulsar un gran acord a Catalunya amb tots els
representants d’entitats, agents educatius i partits polítics contra aquesta sentència.
TERCER. Seguir impulsant el model d’immersió lingüística a Catalunya: Pedagògicament
sostenible, jurídicament viable i socialment acceptat.
QUART. Declarar que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultats netament
positius, tant per l’educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas
ignora el coneixement del castellà, com per la cohesió social i la incorporació dels nostres
infants i joves a la societat catalana.
CINQUÈ. Donar el nostre total suport al Govern català per utilitzar tots els instruments
disponibles i per dur a terme les accions jurídiques pertinents en defensa del nostre actual
model d’immersió lingüística a l’escola catalana.
SISÈ. Comunicar aquest acord al President del Govern d’Espanya, al President de la
Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya; a la Conselleria d’Ensenyament; als grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats i del Senat; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la
Federació de Municipis de Catalunya, als Consells Escolars dels centres educatius de
Badalona i a la Federació d’Associacions de Pares i Mares de Badalona
- 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.
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