Secretaria General

del Patrimoni Arquitectònic i Cultural de Badalona i al Departament de Disciplina Urbanística i
d’Activitats de la regidoria de Via Pública i Mobilitat d’aquest Ajuntament.
Atesos els informes tècnic i jurídic transcrits anteriorment, els sotasignats membres de la
Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
PRIMER.- Aprovar la descatalogació per causa de ruïna i, per tant, deixar sense efecte la
declaració de béns culturals d’interès local de les cases de pescadors situades als números 46
a 56 del carrer Sant Llorenç-Santa Anna (fitxa G-6, conjunt de cases) d’aquesta ciutat.
SEGON.- Encomenar al Departament Jurídic dels Serveis Jurídics i Generals de l’Àrea
d’Urbanisme i Territori la incoació de l’expedient sancionador que correspongui per
l’incompliment del deure de conservació de les finques.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats Sra. Ana Clapés i Sr. Jordi Clapés amb
expressió dels recursos que hi correspongui i comunicar-ho a la Direcció General de Patrimoni
Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a la Comissió Tècnica
Assessora del Patrimoni Arquitectònic i Cultural de Badalona i al Departament de Disciplina
Urbanística i d’Activitats de la regidoria de Via Pública i Mobilitat d’aquest Ajuntament per tal de
continuar
- Votació:
PP
PSC
CIU
ICV-EUIA
Reg.NA
a favor:
en contra:
abstenció:
8 Proposicions urgents.
9 Torn obert de paraules
10 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2529
Moció que presenta el grup municipal del PSC, de suport a les persones aturades per
mitjà de la pròrropga del programa prepara i d'altres mesures.
Atès que l’atur és el principal problema dels catalans i catalanes. L’any 2012 ha tancat amb
37.712 persones aturades més (+5,23%) i 125.216 persones afiliades menys a la seguretat
social (-4,14%).
Donat que l’actuació del govern del l’Estat agreuja dia a dia aquest problema i les seves
conseqüències són cada vegada més negatives per a la ciutadania, cada nova previsió del
govern estableix un nou rècord de persones aturades.
Atès que l’atur puja i la cobertura per desocupació ha baixat del 70% al 63%, que a Catalunya
significa 210.420 persones que han esgotat totes les prestacions.
Atès que a Badalona, actualment, amb dades del mes de desembre hi ha 22.447 persones
aturades, i més de 15.000 persones depenen de l’ajut d’entitats socials i del banc d’aliments.
Considerant també que cal més esforç en els plans d’ocupació i en la transparència que
aquests han de tenir.
Atès que en contra de les recomanacions del Consell Europeu, els Pressupostos Generals de
l'Estat han significat una retallada dràstica de les polítiques actives d’ocupació, especialment
les transferències a Catalunya, amb una reducció del 34% dels recursos respecte 2012, que ja
es va reduir a l’entorn del 58%.
Atès que aquestes retallades signifiquen la pràctica supressió de les polítiques d’ajut i
acompanyament a les persones aturades en la recerca d’una nova feina, ja que afecten els
programes d’orientació, formació i requalificació.
Atès que, d’altra banda, el Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària de foment de la competitivitat lamina de forma descomunal la
protecció dels aturats en suprimir subsidis especials per als majors de 45 anys, en elevar l’edat
de 52 a 55 anys, i en expulsar de la Renda Activa d’Inserció a pràcticament el 90% dels seus
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beneficiaris, provocant que centenars de milers de persones aturades es veuran sense
protecció alguna en els propers mesos.
Atès que l'aprovació del Reial. Decret-llei 23/2012, de 24 de agost, pel que es prorroga i
reestructura el programa Prepara de requalificació professional de les persones que esgoten la
seva protecció per desocupació, ha significat per una banda una lleugera millora en l'import a
percebre per les persones aturades amb 3 o més persones al seu càrrec, però d’altra banda
n’exclou l’accés a bona part de les persones aturades que fins ara hi tenien dret, penalitzant
greument els joves i els més vulnerables que, en no poder fer-se càrrec del seu habitatge, han
hagut de tornar a viure amb els seus progenitors, la qual cosa està significant una sobrecàrrega
per a la ja migrada economia familiar.
Per tot això, les polítiques del govern de l'Estat estan abocant Catalunya a un alt risc de
fractura social: més atur, menys protecció, menys drets, i contra tota recomanació comunitària,
menys polítiques actives per afavorir l'ocupabilitat i la protecció de les persones aturades.
Finalment, en aquest context, la continuïtat del programa PREPARA tal com estava concebut
en el Reial Decret-Llei 1/2011 és una necessitat de primer ordre. Aquest programa ha mostrat
llargament la seva eficàcia i ha propiciat la millora de l'ocupabilitat de més de 450.000 aturats.
Aquest programa es basa en una combinació de mesures actives d’orientació, formació i
requalificació al mateix temps que facilita una ajuda de renda a la persona aturada i acaba sent
l’única font de subsistència dels ciutadans que esgoten la desocupació i que no tenen gens
més que aquests 400€ per poder subsistir.
Per tot això, els Grups Municipals Socialista, ..., presenten a l’Ajuntament Ple per tal que siguin
aprovats els següents,
ACORDS
1.Instar a la Generalitat de Catalunya a negociar urgentment amb el Govern de l'Estat perquè
prorrogui el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva
prestació d’atur (PREPARA), tal com estava regulat en el Reial Decret-Llei 1/2011, per a sis
mesos més a partir del mes de febrer de 2013.
Així mateix, perquè se'n faci l’ampliació pressupostària per tal de dotar el programa d’estabilitat,
amb la finalitat de garantir la transició a l’ocupació, aconseguir una major coordinació entre les
polítiques actives d’ocupació i les ajudes econòmiques d’acompanyament i evitar l’exclusió
social.
2.Instar a la Generalitat de Catalunya a emprendre mesures per combatre l’atur juvenil i posar
en marxa programes urgents d’ocupació específics per a les persones joves excloses de
l’actual programa PREPARA i que continuen tenint grans dificultats per trobar feina, així com
per als col•lectius més vulnerables.
3.Instar a la Generalitat de Catalunya a garantir que el servei d’ocupació públic pugui donar
suport de qualitat a totes les persones aturades en la seva tasca de cerca d’ocupació, donant
continuïtat laboral a tota la plantilla del SOC que realitza atenció a les persones en situació
d’atur a Catalunya.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2530
Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, a la qual s’adhereix el PSC, contra les
taxes judicials.
Atès, que la llei 10/2012, de 26 de novembre, que ha suscitat el rebuig del Defensor del Poble i
nombrosos col·lectius professionals i d’usuaris, així com de tot el ventall parlamentari excepte
el PP, limitarà l’accés a la Justícia als ciutadans. Justament en una època de retallades i
regressions en els seus drets, sent l’Administració de Justícia una de les institucions
encarregades de la tutela dels drets dels ciutadans.
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Atès, que les taxes judicials limitaran i impediran l’accés a la justícia per raons econòmiques a
la majoria de la població, minvant la tutela judicial efectiva que estableix l’article 24.1 de la
Constitució Espanyola. Ja que la llei de taxes judicials tracta igual a una societat anònima que a
un particular, i que les seves elevades quanties (una fixa, més altre variable segons la quantia
del procediment) pot suposar una barrera infranquejable per la majoria dels ciutadans, que no
puguin accedir al benefici de justícia gratuïta. Una taxa que seria acumulable a la taxa catalana,
si no fos per que aquesta última ha estat recorreguda davant el Tribunal Constitucional i s'ha
acordat la suspensió.
Atès, que la llei tracta de culpabilitzar al ciutadà que acudeix als tribunals, considerant que el
problema de la justícia no ve de una falta de mitjans sinó del suposat abús que realitzen els
ciutadans (de forma semblant a altres serveis públics com la sanitat : l’euro per recepta) quan
ja existeixen mecanismes per evitar aquests abusos com la condemna en costes i la declaració
de temeritat. No és la via per resoldre els problemes de l'Administració de Justícia, i el Ministeri
de Justícia no aborda tampoc reformes de caràcter organitzatiu (com la implantació de la nova
oficina judicial) que poguessin aportar racionalització, agilització i optimització al funcionament
de la Administració de Justícia.
Atès, que és criticable que la llei tracti de vincular la financiació del dret d’assistència jurídica
gratuïta a les taxes judicials, quan la Constitució Espanyola (article 119) garanteix en tot cas la
gratuïtat de la justícia a qui acrediti insuficiència de recursos per litigar. És pervers que en una
època de retallades i derogacions de drets socials, es vulgui limitar l’accés als tribunals en
defensa dels seus drets a la majoria de la població, només permetent l’accés a qui tingui
recursos o qui estigui per sota del llindar de la pobresa. En definitiva creant una justícia per
adinerats i altre de beneficència o de caritat.
Atès, que la oposició a la llei de taxa ha estat manifestada pel Defensor del Poble, col·lectius
professionals de jutges, fiscals i advocats, associacions d’usuaris i representants de funcionaris
de l’administració de Justícia, que arriben a afirmar la seva desproporcionalitat e
inconstitucionalitat. A més de ser una llei no només criticable pel contingut sinó per les formes:
tramitada per procediment d’urgència i aprovada en comissió parlamentaria, descoordinada
amb la el Ministeri de Hisenda que va impedir la seva aplicació quan va entrar en vigor, mal
redactada amb un text confús i contradictori...
Per tot això el Grup municipal d'ICV-EUIA de Badalona proposa el següent acord:
1.Proposar la derogació de la 10/2012, de 20 de novembre.
2.Sol·licitar en cas que no es derogui aquesta normativa que el defensor del poble i/o als grups
parlamentaris del Congrés i el Senat presentin un recurs d'inconstitucionalitat.
3.Donar suport a tots els col · lectius que s’oposen a aquesta normativa totalment injusta e
inconstitucional, que vol culpabilitzar al ciutadà per fer ús d'un servei públic i que vol limitar el
seu accés a la tutela dels tribunals en defensa dels seus drets.
4.Enviar aquesta moció a la federació i la associació de municipis, grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, Senat i Congres així com el Defensor del Poble.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2531
Moció del grup municipal d'ICV-EUiA, demanant la dimissió del Sr. Xavier Garcia Albiol
de les funcions d'Alcalde.
Atès que el Grup Municipal d’ICV-EUiA va presentar una denúncia a la fiscalia contra el senyor
Garcia Albiol, per considerar que tant els pamflets contra els gitanos romanesos, que va
repartir, com les declaracions en les que els qualificava de “plaga” eren de caràcter racista i
xenòfob, i fomentaven l’odi i la fractura social.
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Atès que posteriorment l’entitat SOS Racisme pel mateix motiu, va presentar una querella al
jutjat, que seguint el procediment va requerir a la fiscalia la seva inhibició i el traspàs de les
diligències que havia iniciat.
Atès que al seu moment el jutjat va decidir arxivar el cas.
Atès que el passat dia 5 de setembre l’Audiència Provincial ha dictat un aute pel que ordena
reobrir el procés i l’inici del procediment per a jutjar el senyor Garcia Albiol.
Atès que la resolució de l’Audiència Provincial argumenta que “les expressions jutjades i
atribuïbles a Garcia Albiol, representen objectivament un atac a la dignitat personal i a l’honor
de tots els membres del col·lectiu concernit [col·lectiu de gitanos romanesos], pel sol fet de la
seva pertinença, permeten radicar en aquestes [les expressions] un missatge clarament
incitador a la discriminació i a l’odi davant als membres del citat col·lectiu pel sol fet de la seva
pertinença al col·lectiu”.
Atès que en aquests moments el senyor Garcia Albiol ocupa el càrrec d’alcalde de Badalona,
en funció del qual representa la ciutat i per tant les seves accions impliquen i afecten també al
nom de la ciutat.
Atès que en virtut del procediment obert per l’Audiència Provincial, el senyor Garcia Albiol ha
estat imputat i serà jutjat per si les seves accions van ser constitutives del delicte de provocació
i incitació a l’odi (article 510.1) i injúries contra col·lectius (510.2).
Atès que tant el fet en si, com tot el que es pugui difondre en relació al mateix, degut al càrrec
d’alcalde de l’imputat, afectarà de manera molt negativa a la nostra ciutat i perjudicarà
greument el nom i la imatge de Badalona.
Atès que arran d’una denúncia presentada al jutjat contra un regidor del govern municipal, el
passat dia 16 l’alcalde el va cessar en les seves funcions “de moment en caràcter temporal,
fins que s’aclareixi la situació” “per si els fets denunciats resulten ser certs”, tal com s’informa a
la nota de premsa d’alcaldia.
Atès que aquesta decisió de l’alcaldia va en la mateixa línia que el que nosaltres proposem
El Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa A L’Ajuntament Ple l’adopció del següent
ACORD
1.Demanar al senyor Garcia Albiol que, en interès de la ciutat i per preservar i defensar en el
possible la seva bona imatge, mentre duri el procés judicial contra la seva persona, cessi en
les seves funcions com a alcalde de Badalona i eviti les seves aparicions públiques en actes de
representació de la ciutat, a fi d’evitar al màxim la relació entre aquesta i el possible delicte que
es jutjarà.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2532
Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA contra l’atur.
Atès que, segons les darreres dades trimestrals l’atur a la nostra ciutat afecta a 23.266 que
suposen 19,80% de la població activa.
Atès que d’aquestes 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 d’ajust 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 d’un mínim
vital de subsistència a la ciutadania ha de ser les dues principals prioritats de l’Ajuntament de
Badalona.
El grup municipal d’ICV-EUiA a proposta de l’Assemblea d’Aturats i Aturades i amb el suport
de CCOO, UGT, Revolta Global-Esquerra Anticapitalista i l’AVV de Sant Antoni de Llefià,
Badalona Indignada i la CUP, presenten al ple municipal de 29 de gener 2013 els següents
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Acords:
1.El ple insta al govern municipal a ampliar els mecanismes de transparència i informació sobre
les ofertes publiques d’ocupació i la borsa d’interinatge de l’Institut Municipal de Promoció de la
Ocupació (IMPO) informant i fent partícips de la gestió als sindicats i moviments socials de la
ciutat existents, com l’Assemblea d’Aturats i Aturades.
2.El Ple Municipal insta a la Generalitat de Catalunya a canviar els criteris dels plans públics
d’ocupació finançats per aquesta institució, fent possible la contractació en jornades de 4 hores,
amb l’objectiu 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 d’avançar en l’establiment
d’una Renda Garantida Ciutadana de 664€ mensuals i, en conseqüència manifesta que l’oferta
de Plans d’Ocupació ha de partir d’aquesta quantia definida per l’indicador de renda de
suficiència de Catalunya (IRSC)
4.El Ple Municipal insta al govern municipal a destinar part del pressupost municipal a finançar
un projecte propi de politiques actives d’ocupació, 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.
5.El Ple Municipal insta al govern municipal a posar en marxa un programa de suport per
facilitar a les persones aturades projectes d’autoocupació, posant les dues naus industrials
propietat d’ENGESTUR, al Polígon Industrial de Bonavista com a espai físic de viver
d’empreses per projectes d’autocupació, cooperatius i emprenedoria.
6.El Ple Municipal insta al govern municipal a posar ja en marxa i informar abastament el
programa per subvencionar l’IBI a les persones aturades d’acord amb l’acorda’t en les
ordenances Fiscals de 2013.
7.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 l’accés al transport públic de les
persones aturades sense cap ingrés i les seves famílies.
8.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 l’àmbit 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 l’ajuntament.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
14 Precs i preguntes.
_________________________________________________________________
OBSERVACIONS

_________________________________________________________________
S'aixeca la sessió a les ________ hores.
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