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4) L’òrgan competent per l’aprovació la present proposta de modificació dels límits territorials
de les Àrees Bàsiques de Salut, és l’ajuntament Ple, en virtut de l’article 22.2 apartat q) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Proposta de resolució
En conseqüència no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari perquè la regidora de l’Àrea
de Serveis Socials i Salut, proposi la inclusió a l’ordre del dia de l’Ajuntament Ple, i als efectes
de l’article 82.3 del Reial decret legislatiu 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), prèvia declaració
d’urgència, a fi i efecte de que adopti els següents acords:
PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació de la delimitació territorial de les Àrees Bàsiques
de Salut (ABS) Badalona 6 (Llefià), Badalona 7A (Gran Sol) i Badalona 7B (La Salut) i els nous
límits d’acord amb la següent descripció:
Descripció del territori ABS Badalona 6 Llefià: Àmbit territorial del municipi de Badalona
delimitat per terme municipal de Santa Coloma de Gramenet (av del Sanatori), línia trencada
formada pels carrers de Lope de Vega, Ramiro de Maeztu, Mare de Deu de Lorda, La Pau,
Europa fins a av. Doctor Bassols excloent les finques (4980501DF3848B i 4980502DF3848B),
av. Marquès de Sant Mori, c. Juan Valera fins a Alfons XIII i fins al terme municipal de Sant
Adrià de Besós.
Amb les noves delimitacions territorials l’ABS Badalona 6 Llefià tindrà una població de
referència de 27.576 habitants (segons SIAP 2014)
Descripció del territori ABS Badalona 7A Gran Sol: Àmbit territorial del municipi de Badalona
delimitat per terme municipal de Santa Coloma de Gramenet (av. del Sanatori i c.
Circumval·lació), c. Ricard Strauss, c. de Juan Valera, av. Marqués de Sant Mori fins a la finca
del número 133-143 (inclosa), av Doctor Bassols incloent els números senar i parell, fins al c.
Europa, c. La Pau, c. Mare de Deu de Lorda, c. Ramiro de Maeztu, c. Lope de Vega fins al
terme municipal de Santa Coloma de Gramenet (av. del Sanatori).
Amb les noves delimitacions territorials l’ABS Badalona 7A Gran Sol tindrà una població de
referència de 18.995 habitants (segons SIAP 2014)
Descripció del territori ABS Badalona 7B Àmbit territorial del municipi de Badalona delimitat pel
terme municipal de Santa Coloma de Gramenet (c. Circumval·lació, c. Pau Piferrer i c. Lepant),
av. De Caritg, c. del General Moragues, c. de Solsona, av de Caritg, c. Bernat Metge, c. Don
Pelai, av. Alfons XIII i perpendicular al c. Joan Valera i c. Ricard Strauss.
Amb les noves delimitacions territorials l’ABS Badalona 7B La Salut tindrà una població de
referència de 19.249 habitants (segons SIAP 2014).”
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
18 TORN OBERT DE PARAULES
19 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2014/3009
Moció que presenten els grups municipals de PP, PSC i CIU, relativa a la creació de
l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Badalona.
Atès que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya possibilita la participació
ciutadana de forma regular en tasques de protecció civil per mitjà de les associacions del
voluntariat de protecció civil, que tenen com a finalitat social la col·laboració desinteressada en
tasques de protecció civil dins una localitat o comarca determinades.
Atès que el Decret 27/2011, de 23 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de les
associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, regula el règim d’aquestes
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associacions en els seus aspectes orgànic i funcional, amb la finalitat d’obtenir una
col·laboració eficaç i ordenada dels ciutadans i ciutadanes que signifiqui una ajuda i una
contribució reals a les tasques de protecció civil.
Atès que en aquest Decret s’estableix que només una Associació del Voluntariat de Protecció
Civil (AVPC) pot estar vinculada funcionalment a l’autoritat municipal de protecció civil. Així
mateix, s’especifica que s’hauran d’inscriure en un registre especial que gestionarà la Direcció
General de Protecció Civil del Departament d’interior.
Atès que Badalona va ser pionera a Catalunya en disposar d’Agrupació de Protecció Civil des
de 1982 i durant 20 anys, considerem que avui es mereix un servei d’aquestes característiques
tal com existeix en municipis del nostre entorn com Sant Adrià, l’Hospitalet, El Masnou, etc.
Atès que aquesta Associació a data d’avui ja es troba inscrita al Registre d’entitats del
Departament de Justícia amb número G65804387 i és la única d’aquestes característiques a la
nostra ciutat.
Atès que la consideració com a Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de la nostra ciutat,
posaria a disposició del nostre municipi un grup de persones que de forma altruista
col·laborarien amb els serveis d’urgència en les tasques que els hi fossin assignades, sempre
col·laborant i sota la supervisió i comandament.
Són per aquests motius que, els Grups Municipals del Partit Popular, Partit Socialista de
Catalunya i Convergència i Unió presenten els següents:
ACORDS
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Badalona reconeix l’Agrupació de Voluntaris de Protecció
Civil de Badalona, amb número d’identitat G65804387, com a associació de voluntariat de
protecció civil de referència a la ciutat, i en conseqüència insta el govern municipal a
desenvolupar les actuacions necessàries per a establir les bases de participació i col·laboració,
i de dotació material si s’escau, entre l’Ajuntament i l’Agrupació.
Segon.- El Ple de l’Ajuntament de Badalona comunicarà aquests acords a l’Agrupació de
Voluntaris de Protecció Civil de Badalona, amb número d’identitat G65804387, i al Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2014/3003
Moció que presenta el grup municipal del PSC, per eliminar de les hipoteques l'abusiu
índex de referència de préstecs hipotecaris a més de 3 anys.
Atès que l’any 2009, la Unió Europea va considerar els tipus de referència hipotecària IRPH
Bancs, IRPH Caixes, IRPH CECA i IRPH Entitats com a sospitosos i fàcilment manipulables.
Que per aquest motiu va instar al Govern Espanyol a suprimir-los per garantir els drets de la
ciutadania afectada.
Atès que el jutjat de Collado-Villalba (Madrid) el setembre de l’any passat va suspendre una
execució hipotecària al considerar l’índex IRPH com una clàusula abusiva.
Atès que l’Ordre EHA/2899/2011, de 28 d’octubre, estableix la desaparició dels tipus de
referència hipotecària IRPH Bancs, IRPH Caixes i IRPH CECA com a màxim el 29 d’abril de
2013, i l’obligació del Govern de regular un règim transitori per a les hipoteques referenciades
als mateixos. Que el Govern Espanyol no va eliminar l’índex IRPH Entitats.
Atès que mentre aquesta regulació no s’ha produït, els titulars d’aquestes hipoteques afectades
han patit un perjudici econòmic, sovint entre 200 i 300 euros al mes, per haver de suportar uns
tipus d’interès molt superiors als altres tipus d’interès variable, per exemple l’EURÍBOR. Que
aquesta situació injusta s’ha denunciat per part de les famílies afectades, així com diversos
grups parlamentaris, que han reclamat la substitució d’aquests tipus a extingir per l’EURÍBOR
amb un suplement màxim d’un punt percentual (EURIBOR +1).
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Atès que, en la tramitació de la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, el
Grup Popular va introduir l’esmena 365, que afegeix la disposició addicional número 15, en que
es substitueix aquests tipus a extingir pel índex, l’IRPH Entidades, basat en els paràmetres que
la Unió Europea va considerar sospitosos i manipulables, i que inclou un coeficient corrector
per tal de mantenir els tipus d’interès al mateix nivell. Que aquesta esmena es va aprovar en
Comissió, i ha passat a formar part del text per la imposició de la majoria absoluta del Partit
Popular.
Atès que, el Grup Popular al Senat va utilitzar la seva majoria absoluta per rebutjar les
esmenes de diversos grups que pretenien la substitució d’aquest IRPH Entidades per
l’EURIBOR amb un suplement màxim d’un punt percentual, negant, un cop més, la possibilitat
d’un debat públic sobre una disposició que afecta, aproximadament, a un milió i mig
d’hipoteques a tot l’Estat.
Atès que ara fa un any, va ser aprovada al Congrés dels Diputats la Ley de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización, amb l’esmena 365, i la consolidació de l’ índex IRPH
Entitats per a totes aquelles hipoteques que no tinguin un índex substitutiu de l’IRPH o l’índex
substitutiu no existeixi.
Atès que aquesta regulació manté una situació injusta per a les persones afectades, que
suposa,segons l’Agrupació d’Afectats per l’IRPH, un increment mensual d’uns 300 a 400 euros
per família, circumstància que agreuja la situació de crisi que pateix la majoria de la població.
Que aquesta càrrega addicional i injusta és causa de nombrosos impagaments hipotecaris i per
tant, d’execucions hipotecàries, desnonaments i patiment psicològic per a moltes famílies del
nostre país i de la nostra ciutat. Que aquesta es veritable estafa del sistema financer sobre la
ciutadania, i demostra un altre cop el poder que té el sistema financer sobre la democràcia.
Atès que els ajuntaments són les administracions que estan fent front a les conseqüències de
l’estafa immobiliària, i que aquesta regulació injusta manté i augmenta el patiment dels nostres
veïns i veïnes, i la quantitat de recursos que hem de dedicar les administracions locals a pal·liar
les conseqüències d’una transferència injusta de recursos dels més pobres als més rics.
Es per tot això, que els Grups Municipals Socialista, ..., a instàncies de la PAH, proposem a
l’Ajuntament Ple els següents,
Acords
Primer.- El Ple es posiciona a favor de les famílies afectades i insta a que el govern espanyol
elimini immediatament i de forma definitiva l’IRPH Entitats i sobretot deixi d’aplicar-lo de forma
unilateral i obligada per aquelles hipoteques que no contemplaven un índex substitutiu vàlid
davant la desaparició de l’IRPH Caixes i Bancs.
Segon.- El Ple demana que els interessos abusius cobrats per les entitats financeres com a
efecte de l’aplicació de qualsevol de les varietats d’IRPH siguin retornats als consumidors. Els
afectats, a través de nombrosos estudis, han demostrat que el procediment de càlcul dels índex
coneguts com IRPH pateix d’importants carències i irregularitats, una de les més greus és la
influència del comportament de la banca per el seu càlcul, que el converteix en un dels
indicadors bancaris més alts sens cap explicació aparent i convincent i, en conseqüència no es
pot considerar un índex vàlid per préstecs hipotecaris a interès variable.
Tercer.- L’ajuntament posarà a disposició de les famílies afectades un servei per a assessorar,
ajudar i supervisar a totes les persones afectades que vulguin revisar aquesta clàusula, davant
el risc de seguir aplicant tipus
desproporcionats i abusius des de les entitats bancàries, tal com ha denunciat en repetides
ocasions la Comissió Europea.
Quart.- Comunicar aquesta moció per al seu coneixement i adhesió a les entitats Municipalistes
de Catalunya, als diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels
Diputats, a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) i a la FAVB.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
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AP-2014/3004
Moció que presenten els grups municipals de CiU i PP, de reconeixement del centre de
normalització lingüística de Badalona i Sant Adrià pels seus 25 anys d'activitat.
Atès que aquest any el Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià celebra el
seu vint-i-cinquè aniversari.
Atès que en aquests anys ha estat una eina de gran importància per al foment de l’ús del català
entre els ciutadans de Badalona i Sant Adrià.
Atès que la tasca en matèria de normalització lingüística impulsada per les institucions
públiques, la comunitat educativa i el teixit social i cultural de les dues ciutats ha tingut un
important aliat en el Centre de Normalització Lingüística, que ha ampliat i diversificat l’oferta
d’instruments formatius i divulgatius de la llengua catalana.
Atesa la importància d’aquest servei per a les ciutats de Badalona i Sant Adrià, a l’Ajuntament
Ple proposem els següents
ACORDS
1. El Ple de l’Ajuntament de Badalona felicita el Centre de Normalització Lingüística de
Badalona i Sant Adrià pels seus vint-i-cinc anys d’activitat, destacant el paper clau que ha
tingut per a reforçar les polítiques públiques i les accions del teixit associatiu de les dues ciutats
en l’àmbit de la formació i la divulgació de la llengua catalana, i l’insta a mantenir el seu
compromís social amb els veïns i veïnes de Badalona i Sant Adrià.
2. El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta l’actual i els futurs governs municipals a mantenir el
compromís de recolzament de la tasca del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i
Sant Adrià, tant a través d’ajuts econòmics i materials com mitjançant accions de difusió i reforç
de la seva tasca.
3. El Ple de l’Ajuntament de Badalona comunicarà aquests acords al Centre de Normalització
Lingüstica de Badalona i Sant Adrià, a l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, i al Consorci per
la Normalització Lingüística.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:

AP-2014/3001
Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, sol.licitant el canvi de la delimitació
territorial de les àrees bàsiques de salut dels barris de Llefia i la Salut.
Atès que durant aquest any ha entrat en funcionament el nou Centre d’Assistència Primària
Gran Sol, fet que ha comportat canvis en la delimitació territorial de les ABS que integren els
barris de La Salut i Llefià.
Atès què aquest nou CAP no ha comportat l’augment de més personal sanitari en els
esmentats barris, sinó que s’ha produït una reassignació del personal existent en funció de la
nova delimitació territorial.
Atès que aquest grup municipal ha rebut nombroses queixes dels veïns i veïnes de l’illa
compresa entre els carrers Avinguda Marquès de Sant Mori, Doctor Bassols, Austràlia i Plaça
de l’Amistat referents a la forta pendent existent i distància entre els seus habitatges i el nou
CAP del Gran Sol.
Atès que aquests ciutadans i ciutadanes poden demanar individualment tornar a ser ateses en
el CAP Llefià, tot i que escollir un CAP diferent del que et pertoca per domicili de residència no
comporta cap canvi en les prestacions sanitàries a les què tens dret, però sí que comporta
canvis en la organització dels serveis (visites, atenció a domicili, atenció social, especialistes de
suport a la primària, etc.).
El grup municipal d’ICV-EUiA presenta els següents acords al ple municipal ordinari del mes
d’octubre de 2014
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PRIMER. El ple municipal sol·licita al Institut Català de la Salut la modificació de la delimitació
territorial de les Àrees Bàsiques de Salut perquè els residents dels edificis de l’illa compresa
entre els carrers Avinguda Marquès de Sant Mori, Doctor Bassols, Austràlia i Plaça de l’Amistat,
tinguin assignat el CAP de Llefià de la Carretera Antiga de València S/N com a CAP de
referència i d’adscripció territorial.
SEGON. Comunicar aquest acord a la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona a les
Associacions de Veïns de Sant Mori de Llefià, Santa Antoni de Llefià i Juan Valera, a l’ICS, al
Conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i a tots els grups parlamentaris del
parlament de Catalunya.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:

AP-2014/3002
Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, per a la creació d'una comissió
d'investigació de caràcter no permanent per investigar les suposades irregularitats en el
procés de selecció de 12 places de policia local de Badalona.
Atès que la Plataforma d’Afectats per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha presentat
una denuncia per prevaricació i tràfic d’influències contra l’alcalde Albiol i els membres del
tribunal qualificador per les suposades irregularitats en el procés de selecció de dotze places
de policia local de Badalona.
Atès que les preguntes aparegudes en premsa que formaven part de la prova de cultura
general d’aquest concurs són, sense cap mena de dubtes, del tot inaudites.
Atès de la sospita raonada que genera el fet que dels prop de 500 aspirants, només una
vintena va aprovar i, d’aquests, les cinc millors notes –molt destacades– les van obtenir
aspirants que tenen alguna relació familiar amb agents del cos alguns dels quals, segons
noticies aparegudes en premsa, formen part de la seguretat personal de Garcia Albiol.
Atès que de les explicacions públiques donades per el govern municipal podem compartir que
els membres del tribunal qualificador són experts reconeguts de diverses institucions però no hi
ha hagut per part del govern municipal cap intenció d’investigar si alguna persona relacionada
amb l’Ajuntament de Badalona que hagués tingut accés a les preguntes de l’examen hagués
filtrat les mateixes.
Donada la naturalesa dels fets, que al parer del grup municipal sotasignant no ha estat aclarit
de forma clara i taxativa, proposem al Ple de l’Ajuntament de Badalona, la presa dels següents
ACORDS
Primer. El Ple Municipal acorda la creació en el seu si d’una Comissió d’investigació especial
de caràcter no permanent, per tal d’investigar i dictaminar sobre els fets denunciats.
Segon. La composició de la comissió serà proporcional al nombre de regidors i regidores que
cada grup municipal té al ple municipal, en base a això estarà formada per 3 regidors del Grup
Municipal del Partit Popular, 2 regidors del Grup Municipal Socialista, 1 regidor del Grup
Municipal de Convergència i Unió i 1 regidor del Grup Municipal d’ICV-EUIA.
Tercer. Els Grup Municipals comunicaran a l’Alcalde els seus representants en la Comissió i els
possibles substituts en cas de que algun d’ells no pogués assistir a les reunions. Aquesta
comunicació s’haurà de realitzar en un període no superior a tres dies hàbils desprès de
l’assoliment d’aquest acord.
Quart. La Comissió serà convocada per l’alcalde qui l’haurà de reunir en un termini no superior
a 8 dies hàbils després de l’assoliment d’aquest acord.
Cinquè. La Comissió elegirà la presidència, entre una de les regidores o regidors de l’oposició,
actuant de secretari qui ho és per part de la Corporació o funcionari en qui delegui.
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Sisè. La Comissió decidirà el seu funcionament, determinant en tot cas el caràcter públic o
reservat de les seves sessions, el calendari de reunions i la llista de compareixents siguin
aquests treballadors públics o no.
Setè. La llista de compareixents podrà ser ampliada en qualsevol moment si així ho decideix la
majoria de la comissió en funció de l’evolució dels treballs.
Vuitè. La Comissió elaborarà un dictamen que haurà de ser elevat al Ple Municipal en la sessió
ordinària del mes de gener de 2015.
Novè. Si els treballs de la Comissió excedissin el temps previst al punt anterior, per acord de la
majoria dels seus membres podrà demanar al Ple Municipal una pròrroga del temps dels seus
treball que haurà de ser aprovada pel Ple Municipal.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:

AP-2014/3005
Moció que presenten els grups municipals d'ICV-EUiA i PSC, per impulsar l'activitat
econòmica i el comerç local creant el programa borsa de lloguer accessible de locals
comercials.
Atès que des de l’iniciï de la crisi estem veient els estralls en el sector productiu i comercial de
la nostra ciutat, amb la destrucció de moltes petites i mitjanes empreses i dels llocs de treball
associats a aquestes.
Atès que un dels efectes és l’increment de locals comercials i naus industrials buits, ara molts
d’ells, en mans d’empreses que busquen fer inversions especulatives.
Atès que el preu del lloguer dels locals comercials és un obstacle important per animar o
promoure la ubicació de noves activitats tant comercials com industrials, la creació de nous
projectes d’emprenedoria, d’autoocupació o pel manteniment de l’activitat encara existent.
Atès que hi ha l’experiència, a través de les polítiques d’habitatge amb la Llei pel Dret a
l’Habitatge, de la creació de la Borsa Social d’Habitatge que promou l’accessibilitat al lloguer i
la reducció del seu preu a través de la intermediació de l’Administració, que disposa l’aval
lloguer i garanties per a mobilitzar el parc buit d’habitatges.
Atès que de les partides que el govern municipal ha destinat durant aquest mandat a ajudar
l’autoocupació i l’emprenedoria, inexplicablement, han sobrat diners tot i l’elevada taxa d’atur
de la ciutat.
Atès que des del grup municipal d’ICV-EUiA creiem que davant aquesta crisi cal moure i oferir
tots els instruments, els recursos i les capacitats que des de l’Ajuntament tenim a les nostres
mans per a promoure accions de xoc, combat i resistència front als efectes negatius del
moment.
Atès que des del el grup municipal d’ICV-EUiA creiem en els beneficis econòmics, socials i
territorials que el comerç tradicional i de proximitat genera a la ciutat de Badalona enfront el
model de grans superfícies comercials.
Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple Municipal els següents acords:
1-Crear en el termini de tres mesos el programa de Borsa de lloguer accessible de locals
comercials que permeti a través del sistema d’aval lloguer la disminució del preu del lloguer,
l’accessibilitat al mateix i la mobilització del parc buit de locals existents a la nostra ciutat per a
garantir la creació de nova activitat econòmica i comercial.
2-Dotar el pressupost ordinari de 2015 amb 200.000 euros per una partida anomenada Borsa
de lloguer accessible de locals comercials per tal de poder iniciar un programa d’aval del
lloguer per aquelles persones aturades de Badalona que vulguin impulsar un petit comerç.
3-El programa Borsa de Lloguer Accessible Comercial avaluarà els projectes presentats en una
mesa formada per representants de l’administració i la Federació de Comerciants de Badalona.
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4-Comunicar aquests acords als sindicats de la ciutat, la Federació d’Associació de Veïns de
Badalona, la Federació de Comerciants de Badalona i l’Assemblea de persones aturades de
Badalona.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:

20 PRECS I PREGUNTES
_________________________________________________________________
OBSERVACIONS

_________________________________________________________________
S'aixeca la sessió a les ________ hores.
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