
PERE SIÓ PUIG, major d'edat, veí de Badalona amb domicili al carrer Juli Galve Brusson 108-124 de Badalona amb
D.N.I. 38.721.862-M, en la seva qualitat d'Administrador de la Fundació Badalona Capaç,

COMPAREIX  I EXPOSA:

1. Que pel pròxim dia 25 de gener a les 19 hores al Museu de Badalona l’ajuntament ha convocat un acte
de presentació pública del projecte d’equipament de Montigalà.

2. Que aquest projecte no pot fer referència, en cap cas, a la ubicació del Nou Centre Ocupacional de la
Fundació atès que el compromís de l’equip de govern amb la Fundació, expressat el mes de setembre,

era doble: d’una banda cercar una ubicació alternativa a la proposta de Morera, sempre que acomplís els
mateixos requeriments que la Fundació havia aconseguit en aquesta, i  d’altra banda que la ubicació

alternativa fos acceptada per la Fundació.

3. Que  la  Fundació  ha  manifestat  reiteradament  que  no  accepta  la  ubicació  alternativa  de  Montigalà

perquè no acompleix els requisits que s’han aconseguit en la ubicació inicial de Morera.

4. Que  l’Ajuntament  està  en  el  seu  dret  de  presentar  projectes  de  millora  urbana,  però  no  pot

instrumentalitzar la fundació amb finalitats i interessos partidistes.

Per això vol fer-li avinent el següent:

1. Que la Fundació és sobirana per a prendre decisions sobre la seva ubicació, la seva activitat i el seu
normal funcionament i entenem que la col·laboració amb l’Ajuntament ha de donar-se en un marc de

respecte de l’autonomia d’una entitat de la ciutat.

2. Que l’Ajuntament no respecta la voluntat de la Fundació pel que fa a la ubicació del Nou Centre i està

vulnerant el seu compromís i, encara més, l’Ajuntament utilitza tota la seva capacitat de pressió per tirar
endavant una proposta sense tenir en compte la Fundació.

En consideració, doncs de tot l’exposat 

DEMANA

Que en cap cas s’utilitzi el nom de Badalona Capaç per a justificar l’equipament de Montigalà.

Que es consideri, com es va expressar en el compromís del mes de setembre, la ubicació de Morera per al Nou

Centre Ocupacional de la Fundació. 

El que li comuniquem per al seu coneixement i als efectes de preservar els drets de la Fundació.

Badalona, 20 de gener de 2017.

Sra. M. Dolors Sabater - ALCALDESSA DE BADALONA.
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