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Telèfons d’interès
Ajuntament
93 718 22 16
OAC
93 693 33 00
Inst. Esportives
93 718 36 54
Serv. Mun. Ocupació 93 718 16 62
Biblioteca Municipal 93 719 03 94
Of. Benestar Gen.
93 718 01 58
Casal de Joves
93 729 46 51
Casal dels Infants
93 718 77 58
Mercat Municipal
93 718 66 14
Ecoteca
93 718 40 51
Notaria
93 719 08 61
ADIGSA
93 228 71 00
Atenció Ciut. Generalitat
012
Guàrdia Civil
93 719 3610
Policia Nacional
93 724 75 00
Prefectura Trànsit
93 298 65 00
Bombers
085 // 080
Emergències
112
IES Badia del Vallès 93 718 75 06
IES Fed. Montseny 93 718 51 14
CAP (informació)
93 719 26 00
CAP (urgències)
93 719 26 01
CAP (progr. visites) 93 728 44 44
Hosp. Parc Taulí
93 723 10 10
Creu Roja
904 106 106
Veterinària
93 729 03 27
FECSA (avaries)
900 770 077
Repsol Butano
901 12 12 12
Gas Natural
900 760 760
Sorea (aigua)
93 718 24 12
Renfe
902 240 202
Taxis Badia
93 729 44 34
Mossos d’Esquadra
088
Policia Local
902 01 04 08

Editorial

Badia del Vallès va ser creada per
Llei del Parlament de Catalunya
el 14 de abril de 1994. Aquesta
llei va suposar el reconeixement
de la independència reclamada
per la majoria de la ciutadania,
va ser el resultat del treball col·
lectiu, de la lluita d’un poble, de
la qual molts de vosaltres vareu
ser testimonis i protagonistes.
La lluita col·lectiva ens identifi·
ca, ens crea una identitat pròpia
que no hem de perdre perquè
tenim un avui difícil i un demà
ple d’incerteses, perquè “Si el
presente es de lucha, el futuro es
nuestro”.

Desembre de 2013
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Ara més que mai, la unitat
que va presidir i protagonitzar
la nostra història ha de presi·
dir el nostre present i construir
el nostre futur, perquè a tots
els regidors i totes les regidores
d’aquest Ajuntament, ens mou
el mateix objectiu: aconseguir el
millor per la nostra ciutat. I da·
vant aquest objectiu, els partits
polítics només tenim un color,
només tenim una veu: la vostra.
I amb aquesta única veu, re·
clamem al Parlament de Cata·
lunya que reconegui Badia del
Vallès com a municipi de carac·
terístiques especials que fan que

necessiti un finançament singu·
lar i que aquest ha d’estar reco·
negut per llei. Demanem un fi·
nançament especial per poder
gaudir de serveis públics simi·
lars als de la resta de municipis
de Catalunya.

I aquesta proposta ha de poder ser
avaluada per la ciutadania i amb el
suport i la força que dóna la veu de
tot un poble, anirem al Parlament
de Catalunya perquè la incorpori a
la Llei de creació del municipi de
1994.

Perquè la raó, la justícia i l’equi·
tat ens assisteixen, perquè Badia
del Vallès també és Catalunya,
hem elaborat una proposta de
sistema de finançament millor,
més just, basat en arguments
objectius que demostren que
Badia del Vallès necessita aquest
sistema per ser igual que la resta
de ciutats.

Davant d’aquesta situació hem de
ser valents, obstinats i no fer cap pas
enrere. Cal fer front a aquesta situa·
ció amb optimisme, serenitat i de·
cisió. Hem de caminar plegats per
aconseguir l’autosuficiència. I en
aquest procés, necessitem que cami·
neu amb nosaltres, perquè tots i to·
tes som la ciutat, els ciutadans i les
ciutadanes som l’Ajuntament. n
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Acord de Junta de Portaveus per demanar al Parlament de
Catalunya la modificació de la Llei 1/1994, de 22 de febrer,
de creació del Municipi de Badia del Vallès, per establir un
sistema de finançament específic que permeti la consolidació
de Badia del Vallès com a municipi independent
Mitjançant la Llei 1/1994, de 22 de febrer, es va crear el muni·
cipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de
Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès.
En el moment de la seva creació ja es detallen les característi·
ques especials socio-econòmiques i territorials que concorren en
el nucli de Badia i que justifiquen la seva independència. A l’es·
mentada Llei es determina, per raons d’interès públic i social, un
finançament transitori especial, que es desenvolupa a la Dispo·
sició Transitòria Tercera. Aquest període transitori es va establir
en deu anys, en els que l’Administració de la Generalitat es feia
càrrec del finançament dels serveis no obligatoris existents a l’en·
trada en vigor de la Llei.
Una vegada finalitzat aquest període de 10 anys, l’Ajuntament
de Badia del Vallès va manifestar que es mantenia la situació
d’insuficiència de la hisenda municipal i va sol·licitar a la Ge·
neralitat de Catalunya l’aprovació d’una fórmula transitòria de
finançament fins a l’aprovació definitiva d’un nou sistema de fi·
nançament especial per garantir la viabilitat econòmica del mu·
nicipi.
El 31 de juliol de 2007 es va formalitzar un Conveni entre la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badia del Vallès,
relatiu a la pròrroga del sistema de finançament establert per a
aquest municipi per la disposició transitòria tercera de la Llei
1/1994. A l’expositiu sisè ambdues parts expressaven que consi·
deraven convenient l’establiment d’un nou sistema de finança·
ment compensatori, que haurà de preveure la llei i que substitu·
eixi la reiterada disposició transitòria tercera de la Llei 1/1994.

Badia del Vallès té un dèficit de finançament estructural des de
la seva creació que continua inalterable i que afecta seriosament
a la prestació dels serveis a la ciutadania, essent la causa principal
la insuficiència de base fiscal del municipi. L’anàlisi de l’evolució
de la hisenda local durant aquests anys, comparada amb d’altres
municipis semblants a la nostra ciutat, mostra que el principal
problema del finançament de Badia del Vallès rau en la insufici·
ència de base fiscal del municipi i que aquesta ve motivada per:
La tipologia del total dels habitatges de la nostra ciutat
Analitzant la base fiscal del principal dels impostos obligatoris
locals, el Impost de Bens Immobles (IBI), podem constatar que
Badia del Vallès té actualment un Valor cadastral mig per habi·
tant de 16.184 euros. Aquesta valoració està directament rela·
cionada amb la qualificació, qualitat i antiguitat del 100% de
les edificacions, donant com a resultat el municipi amb caracte·
rístiques urbanes de menor valor cadastral per habitant de Ca·
talunya. La mitjana de Catalunya dels municipis de 10-20.000
habitants es situa en 59.593 euros. Aquest dèficit de capacitat
fiscal respecte de l’IBI no es pot compensar dintre del munici·
pi com es fa a la resta de municipis de Catalunya, generant una
situació de desequilibri injust des de tots els punts de vista, i ex·
cepcional i únic respecte de la resta del país, que necessita sens
dubtes, una solució en termes de cohesió territorial per part del
Parlament de Catalunya.
2.- Insuficiència del terme municipal
Analitzant la resta d’impostos podem constatar que el munici·
pi no té en aquests moments zones d’activitat econòmica que

permetin la localització d’activitats que per dimensió estiguin
subjectes a l’IAE i que no pot tenir-les amb caràcter significatiu
per a la recaptació, per la manca de terme municipal (0,96km2).
L’ICIO és pràcticament residual al municipi i l’impost de vehi·
cles (IVTM) no presenta particularitats destacades, llevat de les
relacionades amb la renda de la seva població.
3.- Renda disponible mitjana
La renda disponible mitjana de Badia del Vallès equival apro·
ximadament al 84% de la renda mitjana del conjunt dels mu·
nicipis agrupats segons el Servei d’informació econòmica de la
Diputació de Barcelona en el grup 5.1, amb característiques
semblants a Badia del Valles en quant a població i renda, com·
portant un esforç en prestació de serveis per part de l’adminis·
tració local.
4.- Inadequació a la legislació vigent
La pertinència d’un nou sistema de finançament específic pel
municipi ve avalat també implícitament per allò establert per la
legislació vigent, en concret el que disposa el l’entrada b) de l’ar·
ticle 7.1 sobre segregació per crear un nou municipi del Decret
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució
i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats muni·
cipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya,
quan estableix com a requisit que el nous municipis hauran de
tenir com a mínim una capacitat fiscal igual o superior al 95%
dels municipis existents del seu tram de població.
Per tot això, tots els portaveus dels grups municipals (PSC,
AEB-CAV, PP, ICV-EUiA, CiU i PxC) acordem:

Acord de Junta de Portaveus
Primer.- Determinar que a la nostra ciutat persisteix un dèficit
de finançament estructural des de la seva creació i que continua
inalterable, que afecta seriosament a la prestació dels serveis a
la ciutadania i que té la causa principal en la insuficiència de
base fiscal del municipi, sent estructural i permanent, en la me·
sura que no es pot superar per l’acció ni les decisions de l’admi·
nistració municipal. Aquest dèficit ve condicionat per la realitat
territorial i socioeconòmica del municipi, reconeguda i accep·
tada per la pròpia llei de creació i que fa de Badia del Vallès un
municipi especial molt diferenciat de la resta de municipis de
Catalunya. El dèficit de capacitat fiscal genera una situació de
desequilibri injust des de tots els punts de vista, excepcional i
únic respecte de la resta del país, que necessita sens dubte, una
solució en termes de cohesió territorial per part del Parlament
de Catalunya
Segon.- Demanar al Parlament de Catalunya la modificació de
la Llei 1/1994, de 22 de febrer de creació del municipi de Badia
del Vallès que ratifiqui la independència del municipi de Badia
del Vallès i que estableixi un sistema de finançament específic
que permeti la seva consolidació i permeti que el nivell de serveis
del municipi sigui equivalent al de municipis semblants:
És a dir, reclamem una solució estructural i permanent que re·
culli de forma ordinària els compromisos de la Llei de creació
i faci possible l’acompliment dels principis constitucionals i de
règim local sobre la suficiència dels recursos del municipi. Pre·
tenem per tant, un nou sistema de finançament diferenciat que
garanteixi la suficiència financera del municipi per fer efectius
els drets que l’Estatut de Catalunya, la Constitució Espanyola i
la Carta Europea d’Autonomia Local reconeixen a tots els ciu·
tadans.
En concret, els punts a modificar són:
a) modificació de l’article 1, apartat 1, que quedarà redactat de
la següent forma:
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“Es crea un nou municipi, per segregació d’una part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès, que té, per
raons d’interès públic i social, un finançament diferenciat derivat de
la seva insuficiència de base fiscal que li provoca un dèficit de finançament estructural i permanent.
b) L’article 3, queda redactat de la següent forma:
“El nou municipi ha de prestar els serveis que, segons la legislació
vigent, li corresponen”.
c) incorporació d’un nou article 6:
-“Apartat 1: En compliment del article 1.1 el finançament diferenciat derivat de la insuficiència fiscal serà el corresponent al dèficit
estructural permanent de cada any, i que haurà de tenir el seu reflex
en el pressupost de l’administració de la Generalitat de Catalunya
de cada exercici, i es calcularà en base a la següent fórmula:
DE= (VChH-VChB)x PF*nh
VChH= Valor cadastral mig per habitant dels municipis del mateix
estrat de població (municipis de 10.000 a 20.000 hab.)
VChB=Valor cadastral mig per habitant del municipi de Badia del
Vallès
PF= Pressió fiscal en %*
nh= Nombre d’habitants de Badia del Vallès.
*Als efectes de determinar la pressió fiscal es tindrà en compte el tipus mig d’IBI dels municipis del grup 5.1 del GSIEM o del grup
en que es trobi inclòs Badia del Vallès segons la classificació que determini la Diputació de Barcelona o administració competent. Si el
tipus de l’IBI vigent a Badia del Vallès és superior al de la mitjana
s’aplicarà el tipus vigent a Badia del Vallès.
Els resultats d’aplicar aquesta fórmula a les dades disponibles de
2012 figura com Annex a la proposició.”
“Apartat 2.- Es crea un comissió paritària amb tres representants de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i tres del Municipi
de Badia . La Comissió serà copresidida pel Consellera de Governació i per l’alcalde o alcaldessa president/a de l’ajuntament de Badia

del Vallès, i es garantirà la presència d’un representat de la Conselleria d’Economia i Finances. “Aquesta comissió es reunirà al menys
un cop l’any i haurà de:
-Valorar anualment el dèficit estructural (DE) permanent del
Municipi de Badia, que es calcularà en base a fórmula establerta.
-Vetllar perquè els pressupost de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i el Fons de Cooperació Local de Catalunya tinguin la
partida necessària en els termes fixats en l’article 1.1 i que resulti de
la aplicació de la fórmula de article 6.1.
-Vetllar pel compliment d’aquesta llei”.
d) Nova disposició addicional quarta:
“La Generalitat de Catalunya i l’Institut Català del Sòl, per tal de
potenciar la capacitat fiscal del municipi faran efectiva la cessió urgent, gratuïta i lliure de càrregues, de tots els terrenys del terme municipal de Badia del Vallès que formen part de l’annex I del conveni
de 31 de juliol de 2007 signat entre la Generalitat de Catalunya
i l’Ajuntament de Badia del Vallès, relatiu a la pròrroga del sistema de finançament establert per a aquest municipi per la disposició
transitòria tercera de la Llei 1/1994”.
Aquest nou sistema de finançament que reclamem s’ha de basar
en la corresponsabilitat fiscal entre la Generalitat de Catalunya
i Badia del Vallès. Per això, l’ajuntament de Badia del Vallès es
compromet a uns increments progressius i assumibles de la càr·
rega impositiva, per arribar en un termini de cinc anys al tipus
mig dels municipis amb característiques similars a Badia del Va·
llès, que es situa en 2012 en el 0,78.
Tercer.- Sotmetre aquesta decisió sobre el futur del municipi a
l’opinió de la ciutadania. Per a fer-ho possible, ens comprome·
tem a treballar per consensuar durant el mes de setembre un
procés d’informació i participació ciutadana de caràcter vin·
culant. Aquest acord de Junta de Portaveus serà ratificat en un
Ple Extraordinari un cop acordat el calendari del procés parti·
cipatiu. n

6 l'informatiu

Febrer de 2014

de Badia del Vallès

Per què demanem un millor finançament?
Els qui vivim en una ciutat estem acostumats que moltes coses funcionin
automàticament: la neteja, l’enllumenat, les clavegueres, la jardineria, les
oficines municipals, les escoles, el complex esportiu, els serveis socials...
Hi estem tan acostumats que ni tan sols recordem que tot això costa molt
diners.
I és que realment, una ciutat té moltes i moltes despeses.

4. Les relacionades amb serveis a la ciutadania: Complex Esportiu, Mercat Municipal, Oficina d’Aten·
ció a la Ciutadania, oficina de consum, informació i premsa, gestió de documents i certificats, gestió de
permisos i llicències, casaments, suport al comerç i gestió dels locals comercials...
5. Les relacionades amb les polítiques adreçades a les persones: serveis socials (suport a les famílies amb
dificultats, beques, ajuts, protecció infància en risc), gent gran (tramitació de la llei de dependència,
casal d’avis, servei d’atenció domiciliària, servei de teleassistència, activitats físiques, petita infància i
infància (espais familiars, casal dels infants, casals d’estiu), adolescència (programa d’acompanyament
educatiu a adolescents); educació (suport als centres escolars, programes de lluita contra el fracàs esco·
lar, programes d’acompanyament per a la creació d’itineraris educatius personals, suport a l’educació
d’adults, formació ocupacional), ocupació (suport i acompanyament a les persones aturades, promoció
de l’activitat econòmica, plans d’ocupació), igualtat (promoció de la dona, suport a les dones víctimes
de violència de gènere), diversitat (treball per una ciutat plural i cohesionada), promoció de la participació ciutadana i desenvolupament comunitari, promoció de la salut, cultura (suport a les associacions i
iniciatives, programació cultural, biblioteca, auditori, festa major, cicle festiu...).
6. La pròpia estructura municipal: material de brigada, personal de secretaria, administració, econo·
mia i recursos humans, material informàtic i d’oficina, etc.

Quines despeses té Badia?
1. Les relacionades amb l’espai públic, places i carrers: l’enllumenat, el
manteniment de carrers, pintura viària, voreres, places, jardins, el mobiliari
urbà (bancs, parcs, senyals…) el bon estat de les clavegueres, la neteja dels
espais públics, la recollida d’escombraries i reciclatge, la desratització, de·
sinsectació, tractament de plagues, els animals abandonats, protecció medi·
ambiental, salut pública, seguretat alimentària…
2. Les relaciones amb la seguretat: policia local, seguretat privada...
3. Les relacionades amb els edificis públics: manteniment, neteja, llum,
aigua, gas, reparacions, consergeria (Ajuntament, Mercat Municipal, Instal·
lacions Esportives, Casal d’Avis, biblioteca, Casal d’Infants, Casal de Joves,
El Molí, l’edifici Antonio Machado, Auditori, escoles de primària…).

Gràcies a que ens gastem aquests diners...
...la ciutat funciona i a Badia
- hi ha llum a la nit al carrer
- es recullen les escombraries
- el Complex Esportiu està obert
- la biblioteca funciona
- tenim policia local
- tenim Festa Major
- podem donar suport a les famílies amb dificultats
- podem reduir el número de nois i noies que deixen l’escola
- les famílies tenen suport a l’hora de criar els fills
- els infants en situació de risc no estan desprotegits
- les dones víctimes de violència de gènere poden ser ateses
- ...i tantes altres coses
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Ara bé, totes aquestes despeses:

quant sumen?

El 2012 Badia ha tingut una despesa d’aproximadament 11.500.000 €, el que corres·
pon al voltant de 850 euros1 per habitant i any.
Si ens comparem amb municipis catalans amb característiques similars al nostre
(entre 10.000 i 20.000 habitants i renda inferior a la mitjana2), estem un pèl més
avall, ells tenen una despesa anual per habitant que es troba al voltant dels 900 euros.

D’on surten els diners per pagar aquests
850 euros?
Els ingressos dels ajuntaments vénen bàsicament de quatre fonts:
Ingressos propis
Impostos que l’Ajuntament cobra als ciutadans: IBI, IAE, circulació.
Taxes i preus dels serveis (escombraries, Complex Esportiu, ocupació via pública, lli·
cències...).
Ingressos patrimonials: en el cas de Badia, sobretot provenen del lloguer dels comer·
ços, que són municipals.
Aportacions d’altres institucions
Subvencions de l’Estat, Generalitat, Diputació...

Com es reparteixen aquestes quatre fonts
d’ingressos?
Podem veure una important diferència en la provinença dels ingressos entre Badia i
els altres municipis: els ingressos propis són molt inferiors.
Podem veure també que Badia es diferencia dels altres municipis similars bàsicament
en tres coses:
1. La ciutadania de Badia paga molts menys IBI, en concret 4,33 vegades menys que
els municipis similars.
2. Badia rep 508 €4 per persona i any, de subvencions i els municipis semblants, 282 €. És a dir, Badia rep 1,84 vegades més subvenció, en virtut de
la subvenció que atorga la llei de creació del municipi de Badia del Vallès.
3. Els preus i taxes són més baixos que els dels municipis similars.
1
2
3
4

844€ el 2012; mitjana darrers tres anys: 874 €
Badia, Canet de mar, Canovelles, Esparreguera, les Franqueses, la Llagosta, Malgrat, Montornès, Olesa de Montserrat, Parets, Sant Celoni, Santa
Perpètua, Tordera, Vilanova del Camí. Però fins i tot així, Badia té una renda un 26 % inferior a la mitjana d’aquests municipis, tot i que la seva
despesa sol és al voltant d’un 7% inferior. Font
Dades 2011
Dades 2011

Comerciant,
anuncia’t a

l'informatiu
truca’ns i t’informarem

654 368 974
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Per què hi ha aquestes diferències entre
Badia i els altres municipis?
1. Com que l’habitatge de Badia és 100 % protegit, la seva valoració cadastral és del 30 %
respecte als municipis entre 10.000 i 20.000 h. i per tant l’IBI és baix5.
2. El territori de Badia és tan petit, malgrat els esforços fets per la ciutat per tal d’ampliar
el territori, que no permet pràcticament activitat econòmica. Així, l’IBI industrial i l’IAE
(impostos que permeten molts ingressos a ciutats amb molta activitat econòmica o amb
polígons industrials) són molt baixos.
3. Els preus i taxes dels serveis públics són més baixos (un 25 % respecte als del grup de
referència). Però la renda per càpita també és un 25 % més baixa6.

Els ingressos propis són per tant, insuficients per cobrir les despeses de la ciutat.

Aleshores, com pot la ciutat sobreviure, tenir un nivell de despesa similar a altres municipis i arribar a
pagar a aquests 850 € persona/any?
Gràcies a l’aportació econòmica que atorga la Generalitat en base a la Llei de creació del municipi de Badia del Vallès.
Si Badia deixés de rebre aquesta subvenció, els ingressos caurien tant que les despeses per habitant haurien de
baixar al voltant de 600 €, pràcticament un terç menys que ara. Això impediria que la majoria dels serveis
que ara tenim seguissin funcionant.
Ara bé, segons la Llei de creació del municipi de Badia del Vallès, l’aportació econòmica de la Generalitat
ha d’anar progressivament reduint-se i fins i tot podria desaparèixer.

Es pot canviar aquesta situació i dependre menys de l’aportació econòmica de la
Generalitat?
Només podríem fer quatre coses:
Apujar l’IBI: però ara mateix el valor de mercat no és superior al valor administratiu dels pisos. Per tant, ni seria just (donades les característiques dels habitatges), ni solucionaria
el problema.
Augmentar l’activitat econòmica: es pot fer (amb les dificultats que afegeix la crisi), però això sempre seria limitat, ja que Badia no té territori on ubicar empreses i fins i tot amb
la zona econòmica a ple rendiment no arribaríem als ingressos necessaris.
Apujar els preus i taxes: per molt que els apugéssim tampoc arribaríem a la quantitat necessària d’ingressos.
Deixar de donar serveis: Badia passaria a tenir una despesa per habitant d’un 66 % dels municipis similars, és a dir un terç menys. Les persones que viurien en aquesta Badia seri·
en ciutadans de segona, discriminats respecte a la resta de catalans. La majoria dels serveis actuals no es podrien mantenir: Complex Esportiu, biblioteca, serveis socials, millora de
l’educació, programes per a la gent gran, manteniment edificis i via pública...

És a dir: cap d’elles solucionaria el problema
5

6

El valor cadastral a Badia és de 16.184 euros de mitjana per habitat, mentre que la mitjana arreu de
Catalunya en municipis de 10 a 20.000 habitants és de 59.593 euros. El consistori explica que això és
conseqüència de la qualificació, qualitat i antiguitat de les edificacions.
SIEM 2008
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Què podem fer, doncs?
ATENCIÓ: cal recordar que això passa per les característiques singulars de Badia,
característiques que ens diferencien de la resta de municipis catalans:
1. Tenir sols un km quadrat, sense espai per a activitats econòmiques ni noves cons·
truccions.
2. Tenir la totalitat dels habitatges amb un valor cadastral baix.
Per aquestes dues raons, Badia té el que anomenem un

dèficit estructural

:
És a dir, que fem el que fem (apujar impostos, reduir despesa, apujar preus, augmentar
l’activitat econòmica, apujar els lloguers dels comerços), mai arribarem a generar els
ingressos suficients per garantir que una despesa per habitant sigui digna i similar a la
resta de ciutadans catalans.

Aleshores, quina solució hi ha?
L’única solució passa perquè la Ge·
neralitat, com a institució que ha de
garantir la igualtat de la ciutadania
de tot el país, assumeixi per sempre
aquest dèficit i compensi la nostra
manca d’ingressos equiparant-los a la
mitjana.

Aquesta solució és estranya?
Això passa en ciutats similars a la nostra, per exemple a França, on l’Estat francès co·
breix el seu dèficit estructural per assegurar que els seus ciutadans tinguin la mateixa
qualitat de vida que la resta de francesos.
Per aconseguir que la Generalitat assumeixi aquest dèficit per sempre i per tant , que
Badia pugui mantenir un nivell de despesa similar a la resta del país, cal modificar la
Llei de creació del municipi de Badia
Si la Llei no es modifica, els ingressos de Badia no estan garantits i per tant, la despe·
sa municipal per habitant tampoc.

Què passaria si no ho aconseguim?
Les alternatives que ens quedarien són:
- l’Increment dels ingressos a partir de la pujada d’impostos: Com ja hem apuntat
abans, la població de Badia es veuria abocada a pagar uns impostos molts superiors per
poder augmentar els ingressos de la ciutat, amb tot el que això suposaria en pèrdua de
serveis i qualitat de vida
- la reducció dràstica de les despeses per habitant: la ciutadania de Badia tindria una
despesa de com a mínim, un terç menys que la resta de catalans/es, disposaria de molts
menys serveis i seria discriminada i s’empobriria.
Per evitar-ho, totes les forces polítiques presents a l’Ajuntament s’han posat d’acord per
aconseguir la modificació de la Llei.

Què es farà ara?

1. Informar la ciutadania de la situació i
la proposta de modificació de la Llei de
creació del municipi de Badia: s’editaran
materials, un vídeo, es faran reunions a
cada comunitat de veïns/es i en d’altres
espais públics.
2. Demanar a la ciutadania opinions i propostes sobre la modificació de la Llei.
3. Demanar a la ciutadania l’adhesió al document.
4. Dur al Parlament una proposta de modificació de la Llei amb el suport ampli de la
ciutadania.

Què podem fer tots i totes?
En aquest moment tan important de la seva història, Badia necessita el suport de tots
els badiencs i totes les badienques. Per això:
- participa als debats que es faran a la teva escala
- fes propostes sobre el text
- signa l’adhesió al document de modificació de la Llei

Participa, Badia et necessita!
Ens hi juguem el futur!
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Juan Antonio Lancho Aceituno
Grup Municipal PSC

Dentro de poco hará 20 años que Badia se convirtió en municipio inde·
pendiente. La independencia de nuestra ciudad fue el fruto de la lucha
ciudadana asentada en la esperanza y el convencimiento de lograr un
futuro mejor. Después de 20 años, muchos han sido los avances que
se han producido en nuestra ciudad, el esfuerzo ha merecido la pena,
porque a pesar de las dificultades pasadas, presentes y futuras, hay un
sentimiento que se mantiene firme, Badia debe seguir siendo INDE·
PENDIENTE.
Desde el PSC siempre hemos defendido la independencia de Badia.
Durante estos 20 años hemos trabajado sin descanso en la mejora del
sistema de financiación de nuestra ciudad. Siempre desde la negociación
y el diálogo de la mano de la mayoría de fuerzas políticas del consistorio.
De esta manera, acordamos la prórroga del sistema de financiación del
año 2007 y conseguimos que la Generalitat reconociera la existencia de
un déficit de capacidad fiscal, y que se comprometiera a establecer un
sistema de financiación más estable en la propia ley de creación del mu·
nicipio. Somos conscientes de los errores y aciertos en este proceso, pero
sobre todo de lo que nos sentimos orgullosos es de haber podido con·
tribuir a la mejora progresiva, aunque no suficiente del modelo. Por eso
ahora reclamamos un SISTEMA DE FINANCIACION MAS JUSTO.
El sistema de financiación de nuestra ciudad, debe mejorarse, ya que
no otorga la autonomía suficiente como para tener una independencia
completa. Hasta el momento, los recursos dependen de la voluntad
política del gobierno de turno. Como muestra ha sido el impago por
parte de la Generalitat del convenio de financiación de 2012 y que se
ha prolongado prácticamente durante todo el año 2013, un hecho que
provocó que nuestra ciudad tuviera problemas importantes de pago a
proveedores comprometiendo gravemente el desarrollo de los servicios
públicos.
Todos los Grupos municipales estamos unidos en un único frente para
defender de forma conjunta los intereses de nuestra ciudad y de nues·
tros vecinos y vecinas. Porque todos hemos trabajado UNIDOS en la
construcción de un nuevo sistema de financiación para Badia, que que·
de recogido en la Ley de creación de nuestra ciudad, que tiene en cuenta
nuestra realidad socioeconómica, territorial y la capacidad de generar
ingresos, y que garantiza la viabilidad económica de Badia del Valles.
Cuando nuestra Alcaldesa, ante el reto de cerrar de forma definitiva este
proceso y para defender el futuro de nuestra ciudad, se siente frente a la
Generalitat y con los grupos parlamentarios, lo hará con todas las fuer·
zas políticas del municipio.
Ahora iniciamos un proceso de participación ciudadana, ahora toca que
hable la ciudadanía, porque la propuesta que finalmente llevaremos al
Parlament será la del conjunto de la sociedad Badiense, y será una re·
afirmación de la firme voluntad de ser un municipio verdaderamente
independiente.

Quim Duran
Grup Municipal AEB

Antonia Escrivá
Grup Municipal del PP

BADIA INDEPENDENT AMB PRESSUPOST (IN)SUFICIENT

NUESTRO FUTURO!

El Parlament de Catalunya aprovà la Llei d’Independència de Badia el
1994 amb un període de 10 anys d’aportacions de la Generalitat pels
serveis no obligatoris (1994-2004), sense contraprestacions econòmi·
ques de Barberà i Cerdanyola, i amb un terme municipal minúscul.
El 1996 ja es va veure que en els termes que s’havia definit, Badia no po·
dia ser viable econòmicament. Les característiques dels habitatges i co·
merços i el terme municipal no permetien que l’ajuntament aconseguís
els recursos propis necessaris per finançar els serveis que la ciutadania
necessitava, ni allargant els 10 anys previstos. Des de l’AEB vam co·
mençar a dir que calia re-negociar la llei perquè els números no sortien
ni sortirien sense canviar les regles de joc, però la postura majoritària a
l’ajuntament va ser esperar i callar.
L’any 2000 es va crear una comissió del Parlament per estudiar el cas de
Badia, però en quatre anys no van prendre cap decisió.
El 2004 es prorroga a corre-cuita la subvenció (sense obligació per part
de la Generalitat), per obrir un període de negociació d’un nou finança·
ment. L’AEB va fer les seves propostes als esborranys de la nova llei simi·
lars a les demandes actuals.
El 2007 s’aprova, amb l’única oposició de l’AEB, un conveni amb la
Generalitat vigent fins a 2018 que revisa el finançament a la baixa, que
empobreix la ciutat en 100.000€ menys cada any i que no defineix que
passarà després d’aquesta pròrroga. Amb tot, és prop del 30% del pres·
supost municipal.
En poc temps d’aplicació del conveni, es fa evident que Badia no és au·
tosuficient econòmicament ni pot arribar a ser-ho i pertoca a la Gene·
ralitat de Catalunya, institució creadora del municipi, assumir la funció
de compensació del dèficit fiscal de la ciutat.
Les coses es podrien haver fet millor des de l’Ajuntament, però tot i així,
avui no seríem autosuficients ja que, amb les bases establertes el 94, era
impossible.
Ara, tots els partits a Badia estem d’acord en que la insuficiència de la
hisenda municipal (per insuficiència de base fiscal, de terme municipal i
de renda disponible mitjana) genera un dèficit de finançament estructu·
ral i permanent que s’ha de corregir perquè afecta seriosament a la pres·
tació de serveis als ciutadans i ciutadanes de Badia.
L’AEB sempre ha defensat la independència de Badia, però no estem
disposats a acceptar ni promoure que sigui a costa que els seus ciutadans
i ciutadanes n’hagin de pagar el sobrecost de la creació deficitària, ni
amb impostos injustos ni amb dèficit de serveis i inversions a la ciutat.
Per tot això, l’AEB dona suport a la presentació al Parlament de Catalu·
nya d’una proposta de nou finançament per a Badia que solucioni d’una
vegada per totes la insuficiència econòmica del municipi i donem la mà·
xima importància a l’acord de tots els grups que Badia no presentarà res
al Parlament de Catalunya que no sigui avalat per la ciutadania en un
ampli procés participatiu al que convidem a tothom a ser-hi.

Badía del Vallés, es un municipio atípico en muchos aspectos.
Como bien sabemos todas las viviendas son de protección oficial y están
protegidas al 100%.
Los ingresos del municipio son INSUFICIENTES para cubrir los gas·
tos que genera.
Entre ellos y últimamente más crecientes los que generan la ayuda a las
personas, servicios sociales, becas, infancia, gent gran, soporte a las mu·
jeres víctimas de malos tratos, diversidad cultural, etc…
Servicios a los vecinos como polideportivo, OAC, mercado, locales,etc..
Espacios y edificios públicos, seguridad, en fín todos los servicios que
recibimos y a los cuales no estamos dispuestos a renunciar puesto que
son nuestro derecho como cualquier otro municipio.
Se cubren escasamente, gracias a la subvención/aportación que recibi·
mos de la Generalitat, según acuerdo del 2007, y que solucionó buena
parte del problema desde su creación en 1994.
Este acuerdo llega a su finalización en el 2018, y tenemos el futuro a la
vuelta de la esquina y el problema de la continuidad o futuro de Badía.
Las posibles soluciones para paliar la situación y generar ingresos, o no
son suficientes o generarían una subida excesiva de impuestos que, tam·
poco solucionarían el problema.
La única solución al problema financiero del municipio, y que además
es un acto de responsabilidad por parte de todos aquellos que trabaja·
mos por y para el municipio en la financiación es:
LA CREACIÓN DE UNA LEY PARA BADIA, que le permita prestar
servicios y mantener una dignidad como municipio. Una Ley que nos
permita mirar al futuro con tranquilidad y sin sobresaltos ante el retraso
de una subvención que, por otra parte tiene un tiempo de caducidad,
el 2018.
Para la presentación de esta NUEVA LEY en el Parlament de Catalunya,
hemos de ir todos de la mano puesto que es nuestra casa, nuestro muni·
cipio, y el mantenimiento del mismo lo que está en juego.
Partidos políticos, entidades, comunidades, colectivos, comerciantes,
paradistas, vecinos, familias…… en definitiva todo el tejido social, cul·
tural, económico y político del municipio de la mano para reivindicar
un derecho, no una limosna. Reivindicar nuestro futuro.
Para ello solicitamos la colaboración de todos en los debates que se reali·
zarán, las aportaciones a los textos, FIRMAR la adhesión al documento
de modificación de Ley, que se trasladará al Parlament de Catalunya.
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Eusebio Argueta
Grup Municipal ICV-EUA

Carme Mateu i Sala
Grup Municipal CiU

Raúl Ortiz
Grup Municipal de Plataforma per Catalunya

BADIA SE MERECE OTRA OPORTUNIDAD

LA BADIA DEL FUTUR

POR UNA BADÍA MEJOR

Desde la creación en 1994 como municipio independiente la sombra de la desaparición

Badia del Vallés ja fa 19 anys que camina sola des de que es va segregar
dels municipis de Barbera i Cerdanyola del Vallés. L’any 1994 mitjan·
çant la Llei 1/1994 del 22 de Febrer va assolir la seva preuada indepen·
dència, això si donades les seves característiques econòmiques i territo·
rials que afecten Badia, amb una dependència econòmica del govern de
la Generalitat de Catalunya que es feia càrrec per un temps determinat
del finançament dels serveis no obligatoris existents a l’entrada en vigor
de la LLei.
Que va passar l’any 2007? Donat que la situació de Badia no havia can·
viat en quan al seu dèficit econòmic afegida a la situació d’insuficiencia
de la hisenda municipal es va aprovar amb la Generalitat una formula
transitòria de finançament fins trobar la solució definitiva que garantís
la viabilitat econòmica del municipi.
Tots sabem que per molt empeny i ganes que hi pugui posar l’adminis·
tració municipal les característiques socioeconòmiques especials hi son,
el que fa de Badia un municipi molt diferenciat dels de la resta de Ca·
talunya.
Tenim molt clar que el problema del finançament de Badia ve donada
per la insuficiencia de base fiscal del municipi el que ens dóna una man·
cança financera molt important.
En aquests moments Badia tampoc té zones d’activitat econòmica que
puguin ajudar a la hisenda local i per les seves característiques territorials
difícilment les podrà tenir en un futur.
Quines solucions tenim?
- No podem apujar impostos, la renda per capida de Badia és un 75%
mes baixa que la majoria de municipis del nostre país.
- No podem augmentar l’activitat econòmica/ industrial, la limitació
territorial és evident.
- No podem reduir despesa.
I el mes important no es poden deixar de donar serveis en els ciutadans.
El consens, acord i voluntat de tots els grups polítics amb representació
municipal, desprès de mesos de feina conjunta ens ha portat a l’única
solució que veiem viable i que passa perquè la Generalitat de Catalunya
garanteixi la igualtat de tota la ciutadania del país assumint per sempre
aquest dèficit i traslladar al Parlament de Catalunya la petició de la mo·
dificació de la Llei 1/1994.
Els portaveus de tots els grups municipals ens comprometem a iniciar
un procès informatiu conjuntament amb la participació dels ciutadans,
associacions i entitats, envers la modificació del finançament de Badia i
que la ciutadania pugui ser actora del seu futur.
Amb aquesta iniciativa és demostrara que tots anem plegats per lluitar
per un mateix objectiu: LA PROPOSTA QUE CONSOLIDARA DE·
FINITIVAMENT UNA BADIA INDEPENDENT.

Hace ya dieciocho años que Badía consiguió ser un Municipio independiente
y desde Plataforma per Catalunya esperamos que pueda seguir cumpliendo
muchos años más como Municipio. Por eso mismo el pasado mes de Julio
todos los Grupos Políticos de este Ayuntamiento firmaron una propuesta de
acuerdo para poder garantizar el futuro de Badía sin tener que dejar de pres·
tar servicios de los que ahora disfrutan sus ciudadanos, y también empezar
un proceso participativo donde todos los badienses puedan dar su opinión
y aportar sus ideas, a la vez de disponer de toda la información de como se
esta llevando a cabo este proceso que sin duda será uno de los objetivos más
importantes de esta legislatura.
Badía tiene sus ingresos propios como pueden ser los impuestos, tasas...etc,
pero también recibe parte de sus ingresos de la Generalitat de Catalunya ya
que tiene un convenio de financiación firmado en el año 2007 y cuya fina·
lización será en 2018. Sin embargo creemos que este convenio debe mejorar,
y para ello hay que modificar la Ley de Creación de Municipios de Badía, si
esto no lo conseguimos no esta garantizado que Badía siga siendo un muni·
cipio independiente.
Para conseguir que Badía siga siendo la Badía de hoy durante muchos años
más tenemos que ir todos juntos con una sola voz para llevar nuestras ideas
al Parlamento de Catalunya y hacer ver al Gobierno de la Generalitat que
nuestra Badía es un Municipio con características especiales respecto al res·
to de Municipios vecinos.
Para que los badienses puedan participar en este proceso histórico y decisi·
vo los diferentes Grupos Políticos nos hemos comprometido a llevar a cabo
debates en las diferentes Comunidades de vecinos, será a la vez un proceso
de dar información y de recibir información, para finalmente culminar con
la firma de adhesión de todos al documento que finalmente se presentará
como propuesta de modificación de la Ley de Creación de Municipios de
Badía.
Sin mas y llamando de nuevo a la colaboración ciudadana esperemos que
nuestra propuesta como no puede ser de otra forma, salga hacia delante y
podamos seguir trabajando por una Badía más fuerte y mejor para todos.
Muchas gracias.

de Badia del Vallès como tal no ha parado de planear sobre su futuro. Nada ha sido fácil
ni sencillo; algunas veces a causa de la ley que generó un municipio falto de los mínimos
imprescindibles para asegurarle un futuro viable (territorio, recursos compensatorios sufi·
cientes,…). La ley 1/1994 por la que se creaba un nuevo municipio no era la base fuerte
y sólida sobre la que poder asentar un edificio nuevo previsto para una larga duración.
Otras veces, nuestros propios errores de gestión o divisiones estériles nos han debilitado
como municipio frente al resto de administraciones y municipios vecinos. En definitiva,
han pasado 18 años y el municipio ha alcanzado la mayoría de edad, pero todavía no
puede decirse que se haya emancipado. La situación actual, con un convenio de financia·
ción firmado en 2007 que garantiza unas aportaciones económicas y en patrimonio hasta
el 2018, nos obliga a trabajar con esa última fecha en la que Badia del Vallès tendrá que
demostrar a su institución creadora, el Parlament de Catalunya, cómo ha gestionado las
aportaciones en desarrollo económico, social e institucional.
Esta legislatura es vital para garantizar una posibilidad de futuro para Badia como muni·
cipio independiente porque con ella pasaremos el ecuador entre el inicio del actual con·
venio y su finalización. Este paso de ecuador, como prueba de fuego, solamente puede
ser afrontado desde el consenso y la aceptación del punto de vista del otro como propio.
Sin este ejercicio de acuerdo y tolerancia por parte de todos, el futuro de Badia será toda·
vía más difícil y oscuro. Desde el inicio, allá por los años 80, de la aparición de un sen·
timiento de ser badienses y empezar a hablar de Badia como municipio, ICV (entonces
PSUC) hablábamos de una “Badia independiente, pero con un presupuesto suficiente”.
Seguimos creyendo que el camino de la independencia no debería tener marcha atrás y
que las dificultades económicas pueden ser solventadas con voluntad política, correspon·
sabilidad de la ciudadanía y una gestión eficiente. La voluntad política pasa por modificar
la ley que creó Badia en 1994 como municipio en los términos escritos en la propuesta
de acuerdo del pasado mes de julio. La corresponsabilidad de la ciudadanía se tendrá que
construir a través del proceso participativo iniciado estos días. Un proceso que ha de ser
más que informativo, pues la ciudadanía ha de poder aportar todo lo que enriquezca e
impulse el acuerdo de julio. Para ICV la independencia es el único negocio posible que
Badia tiene: cualquier otro sería aún peor para sus ciudadanos. Lo que nos ocupa ahora es
el balance de este negocio; he ahí, el lugar en el que nos encontramos. En este momento,
debemos establecer una conexión total entre ciudadanía, movimiento asociativo y orga·
nizaciones políticas para blindar un acuerdo por el futuro de Badia. El déficit estructural,
el dinero que Badia no puede crear para pagar los servicios que sus ciudadanos necesitan,
podrá ser uno u otro, se podrá abordar con una ley que garantice ingresos de manera
constante o intermitente, se podrá pactar cuál ha de ser la presión fiscal y qué servicios
nos podemos permitir. De todo se deberá hablar y debatir, pero finalmente tendremos
que poner enormes dosis de imaginación en la gestión y en el uso de los recursos disponi·
bles, dándole a la ciudadanía un valor y responsabilidad cómo en ningún otro municipio
se le ha dado. Todas estas dificultades no nos pueden hacer dudar del objetivo y el cami·
no a seguir: conseguir la viabilidad económica para garantizar el futuro de Badia como
municipio. Este es nuestro planteamiento sobre este tema, dejando de lado las diferencias
en la gestión y organización de los recursos del municipio. Aquí no cabe lugar a la crítica
política, a la desunión entre vecinos o a la desintonía entre representantes y representa·
dos. Badia ha de sonar como una voz única y armónica en la demanda de una nueva ley
que nos garantice recursos suficientes. Cualquier otro planteamiento, desde nuestro pun·
to de vista, sería un error sin posible marcha atrás.
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Procés participatiu de la modificació de la Llei
de creació del municipi de Badia del Vallès
El 29 de juliol de 2013 els i les nostres representants polítics a l’Ajuntament, sense cap excepció, es van posar d’acord
per defensar la legitimitat de subsistir com a poble: s’aprovà en Junta de Portaveus sol·licitar la modificació de la Llei
de creació del municipi de l’any 1994. Aquesta modificació demana al Parlament de Catalunya un finançament just que
garanteixi la independència de Badia.
Històricament Badia del Va·
llès s’ha caracteritzat per les se·
ves mobilitzacions. El movi·
ment veïnal dels anys 70, 80 i
90 va unir les persones que llui·
taren per una ciutat més digna,
defensant la posada en marxa
de serveis com ara l’ambulato·
ri (actualment CAP) o les líni·
es d’autobusos, entre d’altres
exemples.
A l’actualitat ens trobem en pro·
cessos amb un bon nivell de
participació. El PEE (Pla Edu·
catiu d’Entorn) o el PDC (Pla
de desenvolupament Comunita·
ri) són alguns exemples actuals.
Els i les nostres representants
volen portar aquesta modifica·
ció al Parlament de Catalunya
acompanyada d’un suport real
de tota la ciutadania de Badia
del Vallès, perquè aquesta té
dret a decidir el futur del seu
municipi.
Els objectius del procés partici·
patiu són clars: explicar aquesta
modificació de la llei a totes les
persones que viuen a Badia i ar·
ribar a aconseguir el màxim su·
port ciutadà.

Però... com arribar a tota la
ciutadania? No és fàcil arri·
bar a tothom, cadascú té les se·
ves prioritats i problemàtiques
del dia a dia. Quantes vegades
hem rebut una informació de
l’Ajuntament a la nostra bústia
i directament ha anat a la pape·
rera? Quan posem atenció a les
pancartes i cartells informatius?
Per tot això, tècnics de l’Ajun·
tament, conjuntament amb els
representants dels grups muni·
cipals i un grup de ciutadans,
han començat a treballar en un
procés participatiu real, eficaç i
eficient que arribi a la gent de
totes les edats i cultures que
conformen el total de veïns i
veïnes de Badia del Vallès, amb
uns objectius clarament com·
partits:

gestant, ja que pensem que ha
de ser un procés dinàmic i can·
viant. Fomentem, que la ciuta·
dania proposi canvis en qualse·
vol moment per millorar la seva
adequació a la situació real en la
qual vivim.

- Fer arribar la informació de la
modificació de la Llei de cre·
ació de Badia a tota la ciuta·
dania
- Aconseguir un ampli suport
ciutadà a la modificació de la
Llei de creació de municipi

Com s’ha fet el grup motor?

Aquest procés participatiu
ha començat fa ara un parell
de mesos, però encara s’està

PRIMERA FASE
La primera fase té dos mo·
ments importants: el primer és
la creació d’un “grup motor” o
“grup de consulta” (ja creat) i
el segon és la creació de mate·
rials informatius orientats a di·
ferents edats i nivells culturals,
per explicar en què consisteix
la modificació de la llei, on el
grup motor experimentarà els
materials per poder donar opi·
nió als tècnics i als polítics.

A partir de l’opinió dels tècnics i
tècniques municipals més acos·
tumats a treballar amb la gent
de Badia del Vallès en proces·
sos participatius, es va elaborar
un llistat de persones amb una
tradició participativa a la ciutat,
on s’ha tingut en compte la seva
edat, la seva tradició cultural i

la participació en projectes an·
teriors o actuals al nostre muni·
cipi. El llistat va ser portat a la
Junta de Portaveus (espai de re·
unió dels portaveus de totes les
forces polítiques representades a
l’Ajuntament), s’hi van propo·
sar algunes persones més i es va
consensuar.
El grup està format per un to·
tal de 29 persones, on la més
jove té 16 anys i la més gran
92; entremig tenim representats
tots els grups d’edats que con·
formen la població badienca i

Membres del Grup Motor

moltes sensibilitats diferents.
Representants de les AMPA,
persones actives en activitats de
diferent mena o organitzadors
d’esdeveniments com ara el Ba·
dia Street Festival, són algunes
de les persones que estan parti·
cipant en aquest procés.
Què fa el “grup motor”?
A dia d’avui s’han fet dues re·
unions per començar a tre·
ballar. La primera va ser una
presentació del model de par·
ticipació que hem dissenyat i

El Procés

d’aclariment de qüestions tan
simples com ara: “què es farà en
aquest grup?” o “per què som
aquí?”. La segona va consistir
en començar a treballar un dels
materials per explicar per què es
demana una modificació de la
llei per a Badia.
A partir d’ara, el grup motor
serà la guia principal d’aquest
procés, en el qual finalment,
s’estima que hi participi tota la
població del municipi, cadascú
al nivell i implicació que deci·
deixi.
Cada vegada que tinguem un
nou material, seran els encarre·
gats d’estudiar-lo, i opinar per
saber si seguim el camí ade·
quat; podran fer els canvis que
vegin oportuns i fins i tot es re·
colliran directament les propos·
tes d’aquest grup perquè tècnics
i polítics facin realitat les seves
aportacions.
Quins materials s’utilitzaran
en aquest procés?
Materials pedagògics
L’experiència tècnica i l’ajuda
del “grup motor” ens fa saber
que la informació en paper no
arriba a tothom. Més endavant
es presentarà un vídeo on s’ex·
plicarà de forma molt entene·
dora tot el procés d’arribar al
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Parlament de Catalunya amb
la nova modificació de la llei.
També s’està estudiant la pos·
sibilitat de fer un díptic i di·
versos materials per treballar a
les escoles i instituts. Xerrades
amb entitats, col·legis, instituts
i punts de trobada com el Casal
d’Avis o el Casal de Joves seran
de condició obligada per arri·
bar al màxim de població. Vo·
lem arribar d’una forma entene·
dora a totes les edats i diferents
nivells culturals de les persones
de la nostra ciutat; perquè tots
sabem que la percepció d’un
adolescent és molt diferent a la
d’una persona de 30 anys amb
fills i responsabilitats diàries.
Per suposat, aquesta modifica·
ció de la llei, també estarà dis·
ponible i a l’abast de tothom en
el seu format més ampli, on qui
tingui paciència i ganes podrà
tenir tota la informació més de·
tallada.

SEGONA FASE
La segona fase, inclou el mo·
ment actual, és a dir, posada en
marxa de materials, difusió polí·
tica directa, suport ciutadà i lliu·
rament de la modificació de la
llei al Parlament de Catalunya.
Els materials aniran arribant
als habitatges, centres escolars,

associacions i entitats en els pro·
pers mesos, quan tothom, o si
més no la majoria tingui la in·
formació sobre què és la modi·
ficació de la llei, o per què s’ha
elaborat. Els i les nostres re·
presentants engegaran una de
les actuacions més importants,
probablement, de la seva vida
política. A Badia tenim aproxi·
madament unes 144 comunitats
de veïns; els i les representants
de totes les forces polítiques del
nostre Ajuntament organitzaran
reunions informatives on expli·
caran de primera mà la modifi·
cació de la llei i la situació actual
de Badia del Vallès com a mu·
nicipi. Per tant, ens trobem da·
vant un model participatiu molt
proper i que sens dubte, no ha
tingut precedents al nostre po·
ble. La voluntat política és cla·
ra: tenir contacte directe amb la
ciutadania per trobar un suport
real per garantir la subsistència
de Badia del Vallès com a poble
independent.
Però... I com a ciutadans,
com podem donar suport a
aquesta nova modificació de
la llei?
S’està gestant un document
amb adhesions, és a dir, tothom
que estigui d’acord amb aques·
ta modificació de la llei, podrà
signar el document, el qual serà

lliurat al Parlament de Catalu·
nya en el mateix moment de la
presentació de la modificació .
A través d’aquest gest, ens asse·
gurem no només de portar un
document que demana una fi·
nançament just per al municipi
(que ja és molt), a més tindrem
un suport ciutadà, molt impor·
tant per poder fer més força da·
vant del Parlament.
Què podem fer com a ciutadans i ciutadanes de Badia?
Hem de pensar que és un mo·
ment molt important per a la
nostra història conjunta com a

poble, per això en tot moment
es demana la col·laboració de la
ciutadania i el suport de cadas·
cuna de les persones que formen
aquest municipi. Es demana a
tothom un mínim d’implicació,
ja sigui participant als debats
que els i les nostres represen·
tants organitzaran a les escales
de veïns, fent propostes sobre
la llei i el més important: signar
l’adhesió al document de la mo·
dificació de la llei.
Participem tots en aquest mo·
ment tan especial per al nostre
poble, Badia ens necessita, ens
hi juguem el futur! n
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Existeixen d’altres ciutats com Badia?
Badia del Vallès, com és sabut, va néixer com a resposta al creixement demogràfic i, en conseqüència, de l’augment de la
demanda d’habitatge a l’àrea de Barcelona. Fruit d’això, es va planificar la construcció d’un conjunt de blocs de pisos en
els termes municipals de Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès, els quals ens recorden a molts altres barris i fins i tot a
d’altres ciutats.

Sarcelles

Realment és fàcil trobar simi·
lituds entre Badia del Vallès i
altres barris de diferents ciu·
tats espanyoles, però el que pot
semblar difícil és identificar
ciutats amb característiques si·
milars.
És hora de cercar ciutats amb
semblances amb Badia del Va·
llès i per aquest motiu, es bus·
quen quatre característiques
que compleixin altres munici·
pis, les quals són:
- Habitatges de tipus bloc d’en·
tre 4 i 16 plantes, on la majoria
siguin habitatges públics.
- Un creixement poblacio·
nal elevat i intens durant un

període temporal curt seguit
d’un procés de decreixement i
estancament poblacional.
- Taxa d’atur elevada en compa·
ració amb l’estatal i una mitja·
na de renda disponible més bai·
xa que la catalana.
- L’activitat econòmica princi·
pal del municipi és el comerç
seguida de l’Administració pú·
blica.
A cop d’ull, pot semblar que
la primera característica sigui
la més fàcil d’identificar, però
en realitat no ho és tant si par·
lem que ha de ser la caracterís·
tica predominant al municipi.
Les altres tres, necessiten una

lectura de dades i estadístiques,
però són bastant accessibles i
comparables. Tenint en comp·
te aquestes consideracions, fem
la primera aproximació als mu·
nicipis de l’Estat espanyol i ob·
servem que realment Badia del
Vallès és un municipi amb ca·
racterístiques que el fan bas·
tant particular a Espanya. Així
doncs, deu ser veritat que Ba·
dia del Vallès és única? Però
que passa si focalitzem la mi·
rada cap al país veí? Si dirigim
la mirada cap als municipis del
país veí més pròxim, França,
trobem que hi ha moltes més
‘Badies’ del que ens podria sem·
blar després de l’experiència
espanyola. I és que a França, i
fent ús de dades i estadístiques
juntament amb una mica d’his·
tòria, hem pogut identificar
sis municipis que apleguen les
quatre característiques anteri·
orment esmentades.

Behren-lès-Forbach

Aquest municipis són:
- Sarcelles
- L’Île-Saint-Denis
- Orly Val de Marne
- Canteleu
- Woippy
- Behren-lès-Forbach
Les tres primeres ciutats de la
llista (Sarcelles, L’Île-Saint-De·
nis i Orly Val de Marne), a més
de complir amb les caracterís·
tiques establertes, iguals que
Badia del Vallès, formen part
d’una gran àrea metropolita·
na, que en aquest cas és la de
París. Així, la funció principal
d’aquests municipis en aquest
context metropolità és la resi·
dencial, a excepció d’Orly Val
de Marne, que té una activitat
econòmica un mica més deslli·
gada de les relacionades amb les
funcions residencials.

Si repassem la llista de ciutats,
trobem els municipis de Can·
teleu i Woippy, aquestes dues
ciutats formen part d’altres àre·
es metropolitanes de rang in·
ferior que són Rouen, per a la
primera ciutat i de Metz, per a
la segona. Igual que les altres,
tenen els trets comuns expo·
sats.
La darrera ciutat és Behrenlès-Forbach, aquesta a diferèn·
cia de les altres i de Badia del
Vallès, no està integrada dins
d’una aglomeració urbana i està
molt lligada a l’evolució de l’ac·
tivitat minera de la zona. No
obstant aquest lligam amb una
activitat econòmica primària, la
ciutat aplega els trets identifica·
dors buscats.
Si bé és cert que podem tro·
bar diferències entre les ciutats
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franceses i Badia del Vallès, el
cert és que totes elles han tin·
gut una evolució socioeconò·
mica i urbana similar, és a dir,
són municipis amb un fort
creixement poblacional que ha
suposat la implantació d’un
model urbanístic similar, on
predomina l’edificació vertical
entre zones i espais verds col·
lectius. A més, aspectes socials
i econòmics són també alhora
similars.

Percentatge dels ingressos que provenen d’aportacions d’altres administracions sobre els ingressos totals de cada municipi
l’any 2010.
Behren-lès-Forbach

73,11%

Sarcelles

44,37%

Canteleu

34,33%

Orly Val de Marne

30,00%

Badia del Vallès (Aportació Econòmica Generalitat) (2013)

27,6%

Woippy

27,03%

L’Île-Saint-Denis

22,16%
Finalment, hi una altra característica no
comentada anteriorment i que és sem·
blant a Badia del Vallès. Es tracta del per·
centatge que representa la dotació de l’Es·
tat en els pressupostos municipals. El pes
d’aquesta dotació estatal representa de mit·
jana per a aquests ajuntaments, d’un terç
del pressupost total, xifra similar a la de
Badia del Vallès. n

L’Île-Saint-Denis

Canteleu

Woippy

16 l'informatiu

Opinió

Febrer de 2014

de Badia del Vallès

Mònica Escolà
Directora de Nova Badia

Carmen Morales
Presidenta del Voluntariado

Badia del Vallès és un municipi
amb unes característiques espe·
cials. No disposa d’indústria ni
fons de finançament propi que
li permeti ser autosuficient com
d’altres pobles veïns com Barbe·
rà del Vallès o Sabadell. D’im·
postos no pot sobreviure un
municipi i menys el nostre amb
un dels índex més alts d’aturats
de Catalunya. Per aquest motiu, considero que sí és un
pas endavant que tots els grups polítics a l’Ajuntament
vagin a una per lluitar per la modificació de la llei, ja que
l’autofinançament del municipi no és viable per les seves
característiques socieconòmiques i territorials. Però amb
això no serà suficient perquè des de la Generalitat ens es·
coltin. Serà necessària la intervenció del ciutadans. Badia
sempre s’ha caracteritzat per ser un poble lluitador des
dels seus inicis quan es va reclamar un Centre d’Atenció
Primària o les escoles. Aquesta és l’autentica realitat d’un
municipi que des del seu naixement s’ha vist obligat a
reclamar els seus drets. Que ens tinguin en compte ara,
més que mai, abans de què finalitzi el termini de finan·
çament és vital per la supervivència del nostre poble o
haurem de tornar a sortir al carrer perquè se’ns escolti la
nostra veu. n

El hecho de dejar de ingresar
los recursos de la Generalitat,
sería fatal para Badia. Yo estoy
en el Voluntariado y sé la can·
tidad de personas que están ne·
cesitadas y que dependen de la
ayuda de los Servicios Sociales.
Si los servicios sociales se que·
dan sin dinero ¿Qué hacen to·
das estas personas? Sé muy bien, de antemano que les
ayudan mucho. Llevo muchos años en el Voluntariado y
sé la necesidad que hay, los problemas que nos cuentan.
Hay chicos muy jóvenes que nos vienen a buscar comida
... me asusta pensar en lo que pasaría si no ingresáramos
el dinero que nos toca por el Convenio de Finançament.
Si no hay dinero no se puede hacer nada. Veo perfecto
que se unan los políticos. Creo que hay que hacer un
esfuerzo entre todos. Así los ciudadanos verán que los
políticos se están implicando en algo que es bueno para
Badia. n

Mariana Torres
Presidenta asociación Mujeres Gitanas Tumenge
Calí
El único problema que veo en
este proceso es que hay muc·
ha desconfianza por parte de
la gente. Mi consejo hacia
los políticos es que se hagan
muy visibles, que lo expli·
quen por todos los lados, con
stands por la calle, en el
facebook, a través de las entidades, etc. Porque el tema
de la independencia de Badia es un problema de todos.
Badia es una ciudad bastante pobre, hay un índice de
paro muy elevado. Hacen falta recursos para arreglar al·
gunos equipamientos municipales como el Machado y
espacios para las entidades.
Creo que es muy necesario que todos vayamos a una,
independientemente de los colores políticos, y pidamos
lo que es justo para Badia. Por el beneficio de todos los
ciudadanos. n
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Juan Sánchez
Presidente de la Federació d’Entitats Culturals

Eva Rueda
Presidenta de la Asociación de Comerciantes

Si nos denegaran la subvenci·
ón sería un retroceso significa·
tivo, volver a depender de otros
municipios, los cuales estarían
siempre primero que nosotros.
Ya sabemos que en Badia de·
pendemos de las subvenciones
de otras administraciones, por·
que no tenemos recursos propi·
os. Creo que tendríamos que tener una seguridad y una
claridad de cómo vamos a subsistir. Pienso que hay que
encontrar alguna fórmula estable con la Generalitat, ya
que tenemos los mismos derechos que cualquier otra po·
blación. Lo ideal sería modificar la ley de creación del
Municipio y para ello habría que tirar de toda la ciuda·
danía, hacer un frente común. Tenemos que luchar para
no ser ciudadanos de segunda, que nos reconozcan que
tenemos los mismos derechos que cualquier otro ciuda·
dano de otra ciudad.
Este proceso que se va a iniciar, me recuerda al proceso
que se hizo cuando Badia se independizó como muni·
cipio. En Badia hay un colectivo ciudadano, asociativo,
gente muy movilizada. Casi un 80 % de los ciudadanos
de Badia están relacionados con otros, a través de entida·
des, etc. Sería conveniente que los políticos se persona·
ran en esas entidades, comunicándolo previamente.
Nosotros vivimos cuando Badia no era independiente.
Pertenecíamos a tres municipios, divididos por sectores
¡Era un caos! Badia era el patito Feo de las demás ciuda·
des. Lo último que deberíamos hacer es perder la inde·
pendencia de Badia, aunque hay mucha gente que ya lo
da por hecho. Se dice que Badia pasará a Sabadell. Pero
Badia será lo que los ciudadanos queramos que sea. Así
que veo esta iniciativa muy positiva y muy buena. n

Si se extinguiera el Convenio de
financiación y Badia del Vallès
perdiera su independencia, daría·
mos un paso atrás. Hay que bus·
car la viabilidad como sea, sino
¿De quién formaremos parte? ¿De
Cerdanyola? ¿De Barberà? ¿De Sa·
badell? Habiendo ya probado ser
una ciudad independiente no me gustaría volver atrás.
Una de las particularidades de Badia es que todo el co·
mercio que hay en Badia, los locales son propiedad del
Ayuntamiento. El comercio tiene una relación muy direc·
ta con el Ayuntamiento y no solo en materia de dinami·
zación, que en cuestión de unos años se está logrando ac·
tivar y se están obteniendo respuestas muy satisfactorias.
Si dependiéramos de otro municipio, no me imagino la
facilidad o cordialidad que habría para tratar determina·
dos temas con la administración que tocara. Ahora hemos
resuelto el tema de los alquileres de los locales comerciales,
que estaba implantado desde el año 1975 y había empeza·
do a ser inviable. Ahora se ha logrado tener un único in·
terlocutor. Para la Asociación de Comerciantes eso es muy
importante porque aunque haya sido difícil de franquear,
ahora ya queda todo establecido. Yo pienso que desde la
perspectiva del comercio es mucho más conveniente que
Badia siga siendo un municipio.
Tal como está el panorama de España, de Cataluña, y tal
como está todo, es muy importante que la gente confíe en
los políticos. Así es que el acercamiento al ciudadano es
básico. Sé que supone un esfuerzo, pero es muy importan·
te para la población. Saber hacia donde vamos. Además,
Badia ya tiene experiencia en la lucha, en las reivindica·
ciones de mucha gente que ahora no está, pero que han
dejado un patrimonio. Es muy importante que la clase
política dé la talla, porque si algo tenemos en Badia es la
proximidad con los políticos. n

Comerciant,
anuncia’t a
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truca’ns i t’informarem

654 368 974

l'informatiu 17

José Ruiz
Presidente de la Associación de Parados en
Activo de Badia del Vallès
Como vecino de Badia desde hace
36 años, me complace que to·
das las fuerzas políticas de nues·
tro ayuntamiento, se hayan puesto
de acuerdo para crear este proceso
participativo y sean los ciudadanos
los que decidan y opinen sobre esta
modificación de la ley.
El proceso participativo pienso que es positivo y puede
ser una buena herramienta para informar a todos los ve·
cinos de nuestro municipio. Si no se aprobara esta modi·
ficación de la ley, creo que corremos el riesgo de perder
nuestra independencia y pasar como en otra época, a de·
pender de otros municipios cercanos.
Badia, por no tener recursos económicos propios, como
por ejemplo una zona industrial, no creo que pudiera
mantenerse, ya que solamente tendríamos ingresos a tra·
vés de los impuestos que pagamos los ciudadanos y de
los alquileres de los locales.
Como presidente de la Asociación de Parados en Activo
de Badia, me preocupa y mucho, que no se hayan bus·
cado formas de financiación propia. Sé que por nuestras
características es difícil pero algo se podría haber hecho
en todos estos años. Este proceso es importante para nu·
estro pueblo, pero yo, estoy realmente preocupado por
nuestros vecinos y por el alto nivel de paro que tenemos
en Badia. n
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Què és i com funciona
un PRESSUPOST MUNICIPAL
Què és un pressupost municipal?

Econòmicament, un Ajuntament és com una
casa gran
Imaginem que cap al novem·
bre, a casa nostra, ens asseiem
i ens preguntem: quants diners
tindrem l’any que ve i en què els
gastarem? Com ho farem per sa·
ber-ho?
Probablement començarem su·
mant tots els diners que pre·
veiem que entraran a casa nos·
tra: sous, prestacions, pensions,
aquelles feinetes extres que fa·
rem, potser alguna cosa que
hem pensat vendre... És a dir,
calcularem quants diners aca·
barem tenint per gastar o es·
talviar. Aquesta part –per des·
gràcia- probablement no ens
costarà gaire.
Un cop calculat quants diners
tindrem, ens tocarà decidir en
què ens ho gastarem. Però això
ja no és tan fàcil! De segui·
da veurem que una part de les
nostres despeses són fixes, inevi·
tables i força previsibles (sobre·
tot si sabem què ens hem gastat
en anys anteriors): hipoteca, ai·
gua, llum, gas, transport, men·
jar, roba... És a dir, les despe·
ses bàsiques. Després trobarem
altres despeses més variables,
en alguns casos, més evitables i
menys previsibles: vacances, re·
gals, extres, lleure i cultura, re·
paracions, manteniment de la
casa, mobles... Trobarem mol·
tes i molt diverses despeses.
Com veiem, quan parlem de les

despeses, tenim una part fixa i
una més variable. Amb la part
fixa podem jugar-hi relativa·
ment poc, ja que es tracta de
despeses que no podem evi·
tar. Per descomptat, podem ser
més eficients i fer ajustaments
(ser més curosos en l’estalvi
energètic, passar-nos a bombe·
tes de baix consum, variar hà·
bits, reciclar, acostumar-nos als
productes de segona mà, tenir
horts urbans a casa...).
Però pel que fa la part varia·
ble, escollint en què gastem és
com definim com volem viure a
casa nostra, és a dir, a què do·
nem més importància i priorit·
zem. Això sempre que tinguem
uns ingressos que ens permetin
cobrir alguna cosa més que les
despeses fixes i bàsiques, i per
desgràcia, moltes famílies ba·
dienques no els tenen. De tota
manera, per molt que tinguem
ingressos, els diners disponibles
sempre seran limitats i haurem
de decidir com els gastem. Tri·
arem gastar-los en roba? A te·
nir la casa bonica? A menjar
allò que ens agrada? En salut i
alimentació ecològica? En ta·
bac? En un cotxe que ens agra·
da? A sortir? A assegurar activi·
tats educatives per a la canalla?
A tenir tecnologia últim mo·
del? En esports? A estalviar per
comprar-nos una casa fora...?

DESPESES
Fixes:

Variables:

- són inevitables
- són força previsibles
- podem gestionarles millor però no
evitar-les

- podem gastar-hi més
o menys
- poden variar molt
d’un any per l’altre
- marquen el tipus de
vida que escollim

Des del punt de vista econòmic,
un ajuntament no és gaire di·
ferent d’una casa i per això, en
moltes ciutats se l’anomena casa
gran. Cada any, quan elaborem
el pressupost municipal fem igual
que en una casa:
• Calculem quants ingressos
tindrem
• Analitzem quines despeses fi·
xes tindrem i què ens quedarà
per a les despeses variables.
• Proposem com gastar aquests
diners.
De fet, el pressupost d’un ajun·
tament no és més que un

document que recull les despe·
ses i els ingressos de l’ajuntament
durant un any concret. Un do·
cument que ens informa sobre:
- quants diners es preveu que
obtindrà l’ajuntament durant
aquell any
- d’on provindran aquests di·
ners
- quants diners es gastaran
- en què es gastaran
Com a qualsevol casa, un pres·
supost es divideix en dues grans
parts: ingressos i despeses, que
en els pressupostos municipals
s’anomenen capítols:

Part 1.
Capítol d’ingressos

Ens informa de quants diners es pre·
veu que l’Ajuntament aconseguirà ingressar durant l’any: impostos, taxes,
llicències, lloguers (per exemple de lo·
cals comercials), subvencions d’altres
administracions

Part 2.
Capítol de despeses

Ens informa de quants diners es pre·
veu que l’Ajuntament gastarà durant
l’any i en què es gastaran

El pressupost és sempre una
previsió: no podem estar se·
gurs de quants ingressos tin·
drem (els ingressos depe·
nen de les subvencions que
rebem, dels impostos i taxes
que acabarem recaptant...).
Ara bé, hi ha una cosa segu·
ra: no podem gastar més del que
pensem que tindrem. De fet, les
lleis obliguen que els pressu·
postos s’aprovin sense dèficit
inicial. Les lleis també posen
molts límits i moltes normes
a l’hora de crear i executar un
pressupost. En el cas de Badia,
com que rebem una aportació
econòmica molt important per
part de la Generalitat (en virtut
de la Llei de creació del muni·
cipi), tenim a més, un control
extern extra sobre els nostres
comptes.
Quan l’Ajuntament hagi calcu·
lat quants ingressos tindrà aquell
any, també es trobarà, com a
casa vostra, amb unes despeses
fixes: enllumenat dels carrers,

subministraments dels edificis
municipals, neteja, personal,
despeses bancàries... i amb unes
despeses variables (arranjament
dels carrers i places, jardins, es·
port, educació, serveis socials,
informació...).
Això és important, perquè a ve·
gades es pensa que l’alcaldessa o
l’alcalde i el govern municipal
poden fer el que vulguin amb
tots els diners de l’ajuntament.
Però això no és així, ja que fi·
nalment, la part variable del
pressupost municipal no és tan
gran.
I com a casa vostra, amb les
despeses fixes (que són mol·
tes), l’únic que pot fer realment
l’Ajuntament és gestionar-les
de manera eficient i sostenible:
fent una gestió millor i redu·
int-les allí on es pugui. Tam·
poc sempre és fàcil: com sabeu
a casa vostra, a vegades per re·
duir la despesa elèctrica cal can·
viar totes les bombetes i com·
prar-ne de molt més cares.

Acabarem estalviant a mig ter·
mini, però d’entrada hem de
gastar més. I a vosaltres, com a
l’ajuntament, això no sempre li
va bé fer-ho, perquè com que
anem molt justets, no s’ha po·
gut estalviar prou.
Passem a les despeses variables:
com a casa vostra defineixen
quin estil de vida es vol o es pot
portar. Al pressupost municipal
defineixen quin estil de ciutat
volem. Per això, cada partit po·
lític fa una proposta diferent de
com gastar aquests diners, po·
sant l’accent en coses diferents,
segons quin sigui el seu projec·
te de ciutat. Finalment, són els
ciutadans i ciutadanes qui de·
cideixen, a les eleccions, quin
projecte els agrada més i per
tant, com volen que es gastin
els diners. Però igualment cada
any, la proposta de pressupost
que fa l’equip de govern ha de
ser aprovada pel Ple Municipal.
És responsabilitat de les forces
polítiques fer propostes de pres·
supost honestes i realment exe·
cutables. És a dir, que les des·
peses que es proposin tinguin
assegurades diners per pagar-les
i tinguin en compte les limi·
tacions que imposen les lleis i
les despeses fixes que l’Ajunta·
ment haurà de cobrir necessà·
riament. També és responsabi·
litat seva explicar correctament
a la ciutadania la seva proposta
de pressupost.
D’altra banda, en una demo·
cràcia, és un dret de la ciutadania estar ben informada de tot
allò que li afecta. I un pressu·
post municipal li afecta molt:
una part de les qüestions rela·
cionades amb serveis, entorn,
oportunitats, seguretat... en de·
penen. Altres (ocupació, sani·
tat, escola...) depenen d’altres
institucions. Per això la ciuta·
dania té dret a entendre com
funciona un pressupost. Només
així poden comprendre’s les di·
ferents propostes dels grups
municipals, per poder opinar
amb coneixement de causa so·
bre el present i el futur de la
seva ciutat. n
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La participación ciudadana:
imprescindible!!

Una estratègia per
a Badia del Vallès

Estamos viviendo, a nivel mun·
dial, una crisis organizada, que
está afectando esencialmente, a
la ciudadanía con menos medi·
os económicos.
Pero creo que es también una
crisis de crecimiento. Es decir,
una crisis/coyuntura histórica·
mente interesante, si sentida,
entendida como tal, se aprovecha para provocar un cambio
social profundo.
Una coyuntura que yo llamo de
“LO NUEVO”.

Hay que crear, LO NUEVO,
porque la mayoría de las organi·
zaciones, culturas, sistemas edu·
cativos, formas de hacer políti·
ca…ya no sirven, no tienen ya
nada que ver con la realidad de
un siglo XXI que, como dice la
socióloga Adela Cortina: “ …O
es ciudadano o no será”.
Ser ciudadano de Badía, no es
igual que ser vecina-o, habitan·
te.
Una vecina-o, habitante de Ba·
día, habita en Badía.
Una ciudadana-o de Badía,

además de habitar, vive, partici·
pa en los procesos, actividades,
potenciales, problemas… de
SU pueblo.
NO, como usuario, cliente, pa·
ciente, beneficiario de los ser·
vicios públicos y/o privados de
Badía.
SÍ, como colaborador, corres·
ponsable de ellos. Participando
en su calle, plaza, escuela…
Participar, quiere decir: “sentir·
se parte de”, “tomar parte en”.
Cuando alguien toma parte
en alguna propuesta, la siente
suya.
Siente orgullo de su pueblo. Va
conviviendo, no sólo “estando”
en él, con sentimiento y conci·
encia de comunidad viva.
La ciudadanía, además de pe·
dir, reivindicar… ofrece, pro·
pone.
Siempre, pero fundamental·
mente en esta coyuntura de LO
NUEVO, la participación ciu·
dadana, no sólo es necesaria,
conveniente, democrática. ¡¡¡Es
IMPRESCINDIBLE!!!
A la hora de participar, no hay
suplentes. Nadie puede partici·
par por ti!!!.
El cambio de ley que se propo·
ne plantear desde Badía al go·
bierno de Catalunya, es cosa de
todas, ¡¡¡de todos!!!. No sólo del
ayuntamiento. n

Badia del Vallès es troba en una
situació de cruïlla, que definirà
sens dubte el futur del munici·
pi i potser la seva existència ma·
teixa. Per molts motius, gairebé
dues dècades després, els objec·
tius i instruments que van por·
tar a la creació per llei del muni·
cipi, s’han de renovar. El model
de finançament del municipi
n’és l’exemple més singular i re·
llevant.
Les dades mostren tossudament
tres veritats:
-	 La despesa per habitant a Ba·
dia no és superior a la resta de
municipis, de manera que no
hi ha cap ‘privilegi’ en el seu
finançament actual.
-	 La base fiscal, és a dir, la ri·
quesa que pot ser gravada amb
impostos per garantir el funci·
onament dels serveis locals és
i serà en el futur, notablement
inferior que la de la resta de
municipis.
-	 La pressió fiscal, és a dir, la
quantitat de riquesa que final·
ment es recapta per impostos,

és notablement inferior a la de
la resta de municipis, fins i tot
si considerem la menor renda
existent a Badia.
La viabilitat financera del mu·
nicipi està seriosament qüesti·
onada. En aquestes situacions,
sincerament, no val a badar,
com si el tema ja es solucionés
sol d’alguna manera, ni val a
autoenganyar-se, pensant que
són principalment tercers els
qui tenen la responsabilitat de
presentar o donar solucions.
L’acord unànime dels grups
municipals per a la modificació
de la Llei de creació és per això
un excel·lent punt de parti·
da, perquè planteja solucions i
responsabilitza tothom, tant la
Generalitat com Badia del Va·
llès. És un acord que ha de me·
rèixer el debat seriós i el suport
conscient dels veïns i de les ve·
ïnes. La unitat i un horitzó que
no faci el municipi dependent
són els requisits.
Diuen que, a les batalles on les
forces són molt desiguals, els fe·
bles només disposen de la intel·
ligència com a arma per reequi·
librar el combat i tenir alguna
possibilitat d’èxit. La política
hauria de possibilitar l’expressió
de la intel·ligència col·lectiva de
la comunitat de Badia del Va·
llès, que falta ens farà en uns
moments com els actuals. n

