
 

Acta núm.02/2016
expte. 374/2016

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA  24 DE FEBRER DE 2016

Badia del Vallès, vint-i-quatre de febrer de 2016

El Ple de la corporació quan son les 18:40 hores, es reuneix a la sala de sessions de l'edifici de  
l'Ajuntament, en sessió ordinària sota la presidència de la Sra. Eva Menor Cantador.

Hi concorren els regidors següents:

Sr. Rafael Moya Camarón PSC

Sra. Montserrat Jiménez Molina PSC

Sr. Josep Martínez Valencia PSC

Sr. Iván Sanz Pérez PSC

Sra. Maria Encarnación Rodrigo Morales PSC

Sr. Antonio Rodríguez Yañez PSC 

Sra. María José Granados Martínez PSC

Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo AEB

Sra. María Teresa Carceller Labaleta AEB

Sr. Alvaro José Pacheco Comino AEB

Sra. Ruth Escolà Sánchez AEB

Sr. Miquel Rodríguez Rosillo AEB

Sra. Elisabet Ruiz Romero BeC-E

Sr. José Pérez Jiménez BeC-E

Sra. María Pilar Paz Sierra BeC-E

Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudéns que certifica, i l’interventor senyor Raúl 
López Borras. 

No assisteix la senyora Saray Muñoz Contreras.

Abans de començar la sessió  l'alcaldessa llegeix l'acord adoptat en Junta de Portaveus en 
relació als treballadors/res de Delphi.

«Davant  l’anunci  del  tancament de la planta de Delphi  a Sant  Cugat del  Vallès,  el  ple del  
consistori de l’ajuntament de Badia del Vallès vol manifestar el següent:
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1.  Traslladar el  nostre suport i  solidaritat a la plantilla de treballadors i  treballadores de 
Delphi  arran de l’anunci de tancament de la planta de Sant Cugat de l’empresa de 
components automobilístics Delphi.

2.  Manifestar  el  nostre  rebuig  que  l’anunci  s’hagi  fet  sense  explotar  altres  vies  de 
negociació per donar una sortida viable que salvaguardi els llocs de treball i demana al  
govern de la Generalitat que faci de mediador per tal d’evitar els acomiadaments.

3. Reclamem que en cas que el tancament sigui efectiu, les institucions es posin al servei  
dels treballadors i treballadores per tal d’acompanyar-los en la seva reinserció laboral.

4. Una vegada més, posem de manifest l'impacte negatiu que la vigent reforma laboral ha 
tingut en l'àmbit industrial, especialment en la rebaixa dels sous i en l'acomiadament 
massiu de treballadors i treballadores.

5.  Entenem que es fa necessari que les Administracions competents posin els recursos i 
tota la seva capacitat per revertir les deslocalitzacions de les empreses i actuïn d’acord 
amb La “Declaració del Vallès – Cap a la segona reindustrialització”, signada el passat 
24  d’abril  de  2015  pel  conjunt  de  les  Administracions  Locals  de  la  Comarca, 
Universitats, Cambres de Comerç, Sindicats i Organitzacions Empresarials.»

A continuació pren la paraula un treballador de l’empresa Delphi que parla en nom dels seus  
companys, qui diu: “Buenas tardes a todos y a todas. Primero de todo un agradecimiento desde 
todos los trabajadores de Delphi por el manifiesto de soporte y solidaridad que el Pleno del  
ayuntamiento tiene a bien aprobar. Estamos pasando una etapa francamente difícil. El anuncio 
de Delphi de cese de actividad, como bien dice la propia resolución, pues no ha permitido 
finalizar el explorar todas las vías que deberíamos para evitar el perder la industria, y nuestro 
objetivo principal es el mantenimiento de la industria y el mayor número de puestos de trabajo, 
es la reivindicación que le estamos haciendo a Delphi, no estamos discutiendo absolutamente 
otra cosa. Es cierto que todavía no se ha presentado el expediente, no se ha registrado el  
expediente, pero tenemos mucha presión por parte de la corporación que quiere presentar el  
expediente lo antes posible. Nosotros hemos hecho mucho trabajo en el sentido de que hace 
meses que estamos en un proceso de reindustrialización buscando alternativas  y  posibles 
inversores que quieran quedarse con las instalaciones de Delphi y mantener el mayor número 
de empleo posible dentro de estas instalaciones. Pero este proceso no ha finalizado, necesita  
tiempo, a los inversores no le podemos meter prisa. Los inversores que quieran instalarse allí 
marcarán también sus propios plazos y necesitan sus tiempos para tomar sus decisiones. Hoy 
hay empresas que han mostrado su interés, pero no tenemos una oferta vinculante cerrada 
todavía. Y no se puede presentar un expediente de cierre de la planta sin tener explorado y  
finalizado este proceso. De hecho hay una empresa especialista contratada para hacer este 
servicio que tiene contrato hasta finales de abril y nosotros le estamos diciendo a la corporación 
que en ningún caso presente el expediente antes de finales de abril, porque entendemos que 
hay posibilidades reales de poder mantener la industria y de mantener el mayor número de 
empleo posible, pero la corporación está presionando y estamos viendo que probablemente en 
cualquier  momento  pueda  presentar  este  expediente.  Qué  estamos  pidiendo?  Estamos 
pidiendo tiempo, estamos pidiendo el poder mantener la industria, no estamos hablando de 
indemnizaciones, no estamos haciendo huelga,  estamos única y exclusivamente intentando 
buscar una alternativa para mantener la industria de la mejor manera posible, y creemos que es 
viable. Por tanto a las administraciones lo que les pedimos es que de manera unida toda la 
comarca,  sabemos  que  se  ha  vuelto  a  poner  en  marcha  el  plan  para  la  “segunda 
reindustrialització de la comarca”, a veces las cosas malas tienen también su parte buena, los  
medios dicen que un poco gracias o a través del conflicto de Delphi se vuelve a iniciar, pero la 
comarca tiene un goteo constante de pérdida de industria que tenemos que parar. Hay cosas 
que tenemos que hacer, hay infinidad de propuestas que desde los sindicatos hemos realizado 
en el plan “Més indústria” a nivel de Cataluña, o en el plan de la “Segona reindustrialització”  
que  se  tienen  que  poner  en  marcha.  Hay  cuestiones  que  se  pueden  hacer,  y  las  
administraciones en esto tenemos que estar conjuntamente buscando una salida para que los 
empresarios  entiendan que no  podemos seguir  destruyendo industria  en este  país  de esa 
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manera. El país lo podremos tener de una manera o de otra, pero el debate no es qué país 
queremos, si no qué tipo de país queremos, y si queremos un país de servicios o queremos un 
país  por  industria.  Yo  no  veo  un  país  de  servicios.  Un  país  sin  industria  no  es  país, 
independientemente de que  sea  de un tipo o  sea  del  otro.  Por  tanto  tenemos  que  poner  
mecanismos que garanticen que la industria deja de desaparecer de Cataluña, de España, etc. 
Tenemos que buscar sistemas, y los hay, y hay propuestas, y hay mecanismos que se pueden 
coger y se pueden aplicar que hoy por hoy no se están llevando a cabo. Por tanto, hemos de  
cambiar un poco el debate que muchos tenemos sobre qué modelo de país, sino sobre qué 
queremos que sea este país en un futuro y sobre todo qué queremos en esta comarca porque 
es una comarca puramente industrial  a la que le estamos haciendo mucho daño. Nosotros  
estamos trabajando en esa línea, en ese sentido, en el sentido de buscar la mayor implicación  
de todas las administraciones y por eso nuestro agradecimiento al pleno del ayuntamiento de 
Badia,  precisamente  por  este  sentido.  Nosotros  estamos  trabajando  en  la  vía  de  que  la  
industria es fundamental. De que la planta de Sant Cugat que tiene 54 años de historia situados 
en Sant Cugat no puede desaparecer. Hemos vivido por cuatro nombres diferentes de cuatro 
multinacionales diferentes. A mi me da igual el nombre que ponga en la fachada, me da igual el  
producto que esté fabricando, me da igual fabricar una cosa que fabricar otra. A mi lo que me 
interesa  es  que  siga  habiendo  industria  y  seguir  teniendo  empleo.  La  indemnización  se 
acabará. Podré negociar una muy buena indemnización que de hecho está negociada, porque 
nosotros la tenemos regulada para salvarnos de la reforma laboral y para protegernos. Siendo 
previsores pactamos en su día, en el año 2011 unas muy buenas indemnizaciones en el caso 
de ajustes de plantilla. Y que están ahí, y que sabemos que nos pagarán. Pero el dinero se 
acaba. Nosotros no queremos vivir de rentas ni vivir del dinero que nos puedan dar. Queremos  
trabajo. Y por tanto, creemos que esa posibilidad existe y le pedimos a Delphi y le insistiremos 
en  que  nos  de  el  tiempo  necesario  para  que  los  inversores  puedan  tomar  sus  propias 
decisiones con los plazos que realmente necesitan. Por tanto no solicitamos nada que no sea 
perfectamente  factible.  Probablemente  estemos  hablando  de  2  ó  3  meses  y  no  estemos 
hablando de grandes plazos, que una multinacional como Delphi tiene que ser perfectamente 
capaz de asumir, para evitar un sangrado más de la industria en esta comarca. Por tanto me 
reitero  una  vez  más,  en  el  agradecimiento  que  os  he  dado.  Evidentemente  cualquier 
información que queráis, estamos a vuestra disposición para facilitarla. Tampoco creo que sea 
el foro para explicaros todo el proceso que es francamente largo. Muchas gracias y buenas 
tardes a todos”.

A continuació la senyora alcaldessa diu: “Bé, moltes gràcies. Ara si, també abans de començar 
amb l’ordre del dia del Ple, hem d’aprovar dos punts que han entrat per urgència, per la via 
d’urgència. Primer votarem la urgència de la proposta d’acord a propòsit del “Dia Internacional 
de les Dones”. 

S’aprova per unanimitat la proposta.

La senyora alcaldessa continua dient: “I la segona urgència “Moció del grup BeC a l’ajuntament 
de Badia per revisar el  Pla de gestió del districte de conca fluvial  de Catalunya 2016-2021 
(PGDCFC)”.

També s’aprova per unanimitat.

Una vegada verificada per la secretària la vàlida constitució del Ple, donat que es compleix 
l’assistència  mínima  d’un  terci  del  número  legal  de  membres,  l'alcaldessa  obre  la  sessió, 
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent ordre del dia:
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I. PART DISPOSITIVA

1. Acta de la sessió anterior

2. Suport als treballadors/res processats pel dret de vaga i per la derogació de l'article 315.3 del 
Codi Penal (expte. 430/2016)

3. Creació de Fitxer de Dades de Caràcter Personal Connecta'm (expte. 2665/2015)

4. Ampliació delegació de competències de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i 
altres ingressos de dret públic en la Diputació de Barcelona (expte. 144/2016)

5. En defensa de l’escola pública (expte. 363/2016)

6. Moció BeC: Per nomenar Badia del Vallès ciutat promotora de la renda garantida ciutadana

7. Assumptes sobrevinguts

II. CONTROL A L'EQUIP DE GOVERN

1. Donar compte de les Resolucions de l'alcaldia

2. Precs i Preguntes

I. PART DISPOSITIVA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

S'aprova  sense  necessitat  de  lectura  prèvia  atès  que  tots  els  membres  de  la  Corporació 
disposaven del text, l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 27 de gener de 2016. 

2. Suport als treballadors/res processats pel dret de vaga i per la derogació de l'article 
315.3 del Codi Penal

Per indicació de la senyora alcaldessa, la secretària municipal llegeix la proposta d’acord.

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu: “Gracias 
alcaldesa. Bueno, antes de nada, agradecer las propuestas que ha hecho, nos ha hecho llegar 
BeC, como también la conformidad a priori de AEB. Bueno, la reforma de este artículo 315.3 
del  Código Penal,  no es  más que otra de las zancadillas que parece que quiera poner  el 
Gobierno del Estado, sobre todo desde un punto de vista de la presión que puedan hacer las  
empresas.  El  derecho a huelga como ya  sabéis  es  un derecho fundamental  que tenemos 
reconocido todos los trabajadores y que por ello los poderes públicos deben garantizarlo y no 
erradicarlos.  Cuando hay  huelga,  la  derecha  siempre  nos  reclama el  derecho  a  no  hacer 
huelga, y el derecho a no hacer huelga ya existe, porque existe el derecho al trabajo. Pero  
claro, coaccionar, cuando dicen de coaccionar, cuando hablan de coaccionar, por parte de los 
piquetes informativos no es una coacción. La coacción la tienen las empresas cuando te ponen 
en el  punto de mira cuando haces huelga y pretenden echarte.  Cuando te obligan por  tus 
circunstancias personales a ir  a trabajar, o cuando la propia empresa te obliga a no hacer  
huelga. No nos olvidemos que el derecho a huelga fue un gran derecho que se reconoció en  
1978 con la aprobación de la Constitución, y tuvimos la suerte hace unos días de estar en la 
Biblioteca, donde se ponían de manifiesto nuevas maneras de reivindicarse, y no debemos 
olvidar, no por ello no debemos olvidar la reivindicación del derecho a huelga, una cosa que ya 
está tipificada y que no tiene por qué eliminarse o minimizarse ese derecho. Por todo ello, el  
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grupo municipal socialista votará a favor de esta propuesta. Gracias”.

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli  Ruiz, qui  diu: “Moltes 
gràcies senyora alcaldessa. Bien. Nuevamente en un contexto de crisis en el que muchísimas 
personas padecen la miseria y la precariedad, nos encontramos no solamente ante un contexto 
no solamente de minimización de los movimientos sociales, si no también de los movimientos 
sindicales. Este artículo, el 315.3 no es otra cosa más que una vuelta de tuerca, porque cuando 
los de abajo se mueven, los de arriba se tambalean y entonces los de arriba no saben qué 
hacer y es cuando se las ingenian e inventan artículos y leyes que son todavía más represivas  
de las que antes existían. De hecho el artículo 315 forma parte de ese tipo de artículos que 
vienen a quitarles un poquito el miedo a los que están arriba para que nosotros no podamos 
defender nuestros derechos. Un ejemplo de ello es la ley mordaza y gran parte de nuestros  
amigos  tanto  de  movimientos  sociales  como  de  movimientos  sindicales,  están  sufriendo 
directamente las represalias. De hecho tenemos el claro ejemplo del compañero Gordillo y los 
compañeros del SAT, que de esas 300 denuncias que tienen, gran parte son de ellos por actos  
realmente pacíficos que no ponían en riesgo la vida ni la seguridad ciudadana ni la vida de 
ninguna persona. Por tanto, Bec, evidentemente, apoyará todo tipo de cuestiones que vayan en 
empoderamiento de la ciudadanía para defender sus derechos y sobre todo en el marco de las 
relaciones laborales, sabiendo que siempre la coacción viene del empresario y nunca de los  
trabajadores, que son los obreros los que tienen realmente la sartén bajo el mango, cuando les 
obligan a no hacer huelga como el ejemplo del Sr. Roig de Mercadona, etc. Solamente decir  
que el derecho de huelga es un derecho fundamental, no es cualquier tipo de derecho, es la 
máxima, como dice la propia moción, la máxima expresión democrática ante un conflicto social 
y sin este tipo de derecho de revuelta de reclamación de nuestros derechos, este derecho 
efectivo a la huelga,  sin eso no hay democracia,  ni  estado social  ni  democrático.  Muchas 
gracias”.

Seguidament  l’alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Miguel  Rodríguez,  qui  diu:  “Gràcies 
senyora alcaldessa. Seré breu per no repetir tot lo que s’ha comentat, tant en la moció com a 
nivell  de  les  forces,  creiem  que  totes  estem d’acord,  perquè  bueno,  nosaltres  com  l’AEB 
evidentment també donarem suport, per lo que representem i per lo que lluitem, com totes. Un 
cop més queda patent  i  demostrat  que la decisió d’unes minories legislen en contra  de la 
majoria, legalitzen unes mesures per privar les llibertats de totes. Un cop més la majoria ha de 
patir  i  veure  impotent  com  s’expropien  els  drets  humans,  com  s’assetja  y  queden 
desprotegides. Un cop més la majoria ha d’esperar i veurem si aquesta setmana continuarem 
patint  més retallades a tots els nivells,  si  començarà a canviar  les coses o si  continuarem 
esperant  i  esperant  unes noves eleccions al  juny.  Un cop més, votarem a favor  d’aquesta 
declaració  d’intencions  per  un  govern  en  funcions  que  difícilment  farà  res  en  contraposar 
aquestes pèrdues de llibertats quan les va posar en aquesta llei. Gràcies”.

Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat el següent acord:

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 430/2016, relatiu a Proposta d’acord al  ple municipal  de Suport als i  les 
treballadors/es processats/des pel dret del vaga i per la derogació de l’art. 315.3 del Codi Penal

II. Relació de Fets

1. L'article 28.2 de la Constitució Espanyola reconeix els treballadors i  treballadores el 
dret de vaga per a la defensa dels seus interessos. Aquest dret es troba reconegut amb 
el  títol  "Dels  drets  fonamentals  i  de  les  llibertats  públiques",  el  que  li  atribueix  un 
caràcter i una protecció especial i, per tant, no es tracta només, d'un marc de llibertat 
de vaga. Així, el dret fonamental de vaga significa l'aixecament de les prohibicions i  
també que l'Estat ha de romandre neutral i deixar les conseqüències del fenomen a 
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l'aplicació  de  les  regles  de  l'ordenament  jurídic  sobre  infraccions  contractuals  en 
general i sobre la infracció del contracte de treball en particular.

2. Cal subratllar que el sistema que neix de l'article 28.2. de la Constitució és un sistema 
de «dret de vaga». Això vol dir que determinades mesures de pressió dels treballadors i 
treballadores  davant  els  empresaris  són  un  dret.  És  dret  dels  treballadors  i  
treballadores  ubicar  el  contracte  de  treball  en  una  fase  de  suspensió  i  d'aquesta 
manera limitar la llibertat de l'empresari per a per exemple dur a terme arbitràriament el 
tancament de l'empresa.

3. D'altra banda, no cal dir també que ja el Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, sobre  
relacions de treball, reconeixia el dret dels treballadors en vaga a efectuar publicitat de 
la  mateixa.  De  nou,  el  mateix  Tribunal  Constitucional  ha  confirmat  en  nombroses 
ocasions  la  legalitat  dels  piquets  informatius  insistint  que  el  "requeriment  pacífic  a 
seguir la vaga" forma part del dret que manifesta l'article 28.2 de la Constitució. Així, la  
prohibició i sanció d'aquesta activitat de difusió de la vaga vulneraria el dret reconegut  
en l'article 28.2 de la Constitució, en fer-ho impracticable i  desposseir-lo de la seva 
necessària protecció i efectivitat.

4. Tenint en compte els drets fonamentals a la vaga i a la llibertat sindical ordenats a la 
Constitució,  i  considerant  l'  esmentada jurisprudència  del  Tribunal  Constitucional,  la 
regulació penal  avui  vigent  -la criminalització dels  piquets  informatius de vaga amb 
l'objectiu de dissuadir els treballadors i treballadores vaguistes del seu dret a estendre 
l'efectivitat  de la vaga -,  que té el  seu origen en el  Codi  Penal  de 1928 (en plena 
dictadura de Primo de Rivera), i que va ser recuperada en el Codi Penal modificat l'any 
1976, mantinguda després en el Codi penal de 1995, i que la reforma al Codi Penal de 
l'any 2015 s'ha mantingut, no té un altre objectiu que el de promoure la intimidació de 
les  organitzacions  sindicals  i  dels  treballadors  i  treballadores  més  activament 
compromesos i especialment reivindicatius, en l'organització i  desenvolupament dels 
piquets informatius de vaga.

5. Aquesta regulació, que afirma en el seu article 315.3 que "els que actuant en grup o  
individualment,  però  d'acord  amb  altres,  coaccionin  a  altres  persones  a  iniciar  o  
continuar una vaga, han de ser castigats amb la pena de presó d'un any i nou mesos  
fins  a  tres  anys  o  amb  la  pena  de  multa  de  divuit  mesos  a  vint-" ha  estat 
instrumentalment  utilitzada  amb  l'única  finalitat  de  reprimir  als  treballadors  i 
treballadores en les seves actuacions d'organització i extensió de la vaga.

6. Perquè no cal oblidar que el Codi Penal vigent ja contempla el delicte de coaccions en 
els seus articles 172, 172 bis i 172 ter. Així, el tipus penal agreujat de coaccions en cas  
de l'exercici del dret de vaga no només no és necessari, sinó que és contrari als drets 
fonamentals de vaga i de llibertat sindical. Aquest tipus penal agreujat de coaccions es  
correspon, en el millor dels casos, amb un moment històric en què la vaga únicament 
era una llibertat dels treballadors davant la llibertat de treballar, però és contrari al dret 
de vaga com un dret fonamental , tal com estableix la Constitució de 1978.

7. El ministeri fiscal, sobre la base del tipus agreujat de coaccions en cas de vaga que 
regula  l'article  315.3.  del  Codi  Penal,  segueix  considerant  que  els  treballadors  i 
treballadores que integren els piquets informatius de vaga actuen en gran part dels 
casos, de manera coactiva, quan en la realitat de les relacions laborals, la situació és 
exactament la inversa. Són moltes les sentències de la jurisdicció social i fins i tot les 
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sancions administratives que declaren la conducta antisindical d’alguns empresaris a l' 
impedir o obstaculitzar l'exercici del dret a vaga. 

8. Per tant podem concloure que la via penal és la que prioritàriament s'utilitza davant de 
l'actuació dels treballadors i treballadores en vaga i dels piquets informatius, sense que 
en  conseqüència  sigui  aquesta  tractada  en  el  pla  de  les  relacions  contractuals  o 
administratives. 

El ple de l’ajuntament de Badia del Vallès manifesta que:

1. Atès que amb l’arribada del PP al Govern de l’Estat s’inicià un procés constant i sistemàtic 
del  desmantellament  de  les  llibertats  laborals  i,  especialment,  d’aquelles  que  afecten  a  la 
manifestació pública del desacord amb les polítiques econòmiques del Govern de l’Estat.

2. Atès que la darrera reforma laboral va excloure la negociació col·lectiva dels treballadors/es i 
va devaluar altres drets dels treballadors/es. A més, s’han aprovat altres mesures que ataquen 
directament a les mesures que exterioritzen el conflicte, com la Llei de seguretat ciutadana i 
l’article 315.3 del Codi Penal.

3.  Atès  que els  darrers anys les sancions per  l’exercici  del  dret  de manifestació s’han vist  
incrementades, hi ha hagut un increment de les condemnes a pena privativa de llibertat i s’ha  
desenvolupat la reforma per l’enduriment dels delictes contra l’ordre públic.

4. Atès que els atestats o informes que redacten les forces i cossos de seguretat de l’Estat  
presenten notes com la consideració de totes les actuacions com “preconcertades”, element 
essencial per a que sigui d’aplicació la forma agreujada de coaccions establertes en l’article 
315.3 del Codi Penal, sobre la més atenuada de coaccions genèriques, encara que la majoria 
dels casos els fets no puguin ser entesos com a violents o coactius i, en conseqüència, com un 
risc per a la integritat de les persones o dels béns o instal·lacions on es desenvolupen.

5. Atès que considerem que a través d’aquesta aplicació de la llei es tracta de dissuadir als  
ciutadans d’exercir el seu dret a la vaga i, en conseqüència, a la seva llibertat sindical. La vaga 
és un dret fonamental, sent la màxima expressió democràtica del conflicte social quan no s’ha  
pogut resoldre per la via del diàleg. Sense dret efectiu a la vaga, no hi ha democràcia ni Estat  
social.

6. Atès que existeixen en aquest moment prop de 90 expedients oberts en els serveis jurídics  
de les organitzacions sindicals més representatives que afecten de manera directa a prop de 
300 sindicalistes objecte de procediments sancionadors penals o administratiu amb peticions 
de penes de presó per part de la Fiscalia de prop de 90 anys. Actualment s'estan tramitant,  
entre d'altres, procediments penals, en aplicació de l'article 315.3 del Codi Penal, a Andalusia 
(Cadis, Granada, Màlaga, Huelva i Sevilla), a Aragó (Saragossa), a les Balears, a Cantàbria, a 
Castella la Manxa , (Albacete i Ciudad Real), a Castella Lleó (Àvila, Lleó, Soria i Valladolid), a 
Catalunya, a Galícia, a la Rioja, a Múrcia, a Madrid i a la Comunitat Valenciana, i, en tots ells, 
resulta determinant l'actuació del Ministeri Fiscal.
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7. Atès que aquestes actuacions no s’ajusten a les previsions que estableix el nostre sistema 
constitucional  ni  a  les  obligacions  de  l’Estat  com  a  signant  dels  acords  de  l’Organització 
Internacional del Treball. 

III. Fonaments de dret

1r. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per l'article 22.2 de la Llei  
2/1985 de 7 d'abril, reguladora de les bases del regim local.

Per tot això, s’acorda:

Primer. Manifestar solidaritat amb els treballadors i les treballadores que han estat processats 
per  portar  a terme accions relacionades amb la convocatòria,  organització i  participació de 
vagues.

Segon. 

1. Comunicar  al  Govern  de  l’Estat  l’oposició  a  l’enduriment  del  Codi  Penal  i  a  la 
qualificació  com a  delicte  dels  actes  de  resistència  i  protesta  pacífica,  al  tenir  els 
cossos policials i  els jutges els mecanismes suficients per  lluitar contra les actituds 
violentes.

2. Demanar al Govern de l’Estat que garanteixi l’exercici del dret a la vaga dels i de les 
treballadores,  tal  i  com  estableix  la  Constitució,  sense  buidar-lo  de  contingut  i 
assegurant als treballadors d’aquest instrument per la defensa dels seus interessos.

3. Demanar al  Govern de l’Estat  la derogació de l’apartat  3 de l’article 315 de la Llei  
Orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal

4. Instar el  Ministeri  Fiscal perquè, en els procediments penals en curs, presenti escrit 
sol·licitant l'arxiu definitiu de les actuacions.

5. Instar a la revisió dels procediments en què a instància del ministeri fiscal es dicta una 
sentència condemnatòria per tal que, un cop s'hagi derogat l'  esmentat apartat 3 de 
l'article 315 del Codi Penal, es procedeixi a la seva anul·lació.

6. Instar que el ministeri fiscal promogui la revisió de totes les situacions penitenciàries 
que hi pugui haver derivades de l'aplicació de l'apartat 3 de l'article 315 del Codi Penal,  
i promogui els expedients d'indemnització pels perjudicis soferts derivats de la privació 
de llibertat que s'haguessin seguit per aquesta causa.

Tercer. Ens comprometem a utilitzar tots els mitjans al nostre abast per seguir defenent al dret 
de  vaga  i  la  resta  dels  dret  dels  treballadors  i  de  les  treballadores  així  com  la  llibertat 
d'expressió del ciutadans i les ciutadanes. 
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Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del  
Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament del Catalunya i a la “Comissió 
Internacional en defensa dels 300 processats per vaga a Espanya”

3. Creació de Fitxer de Dades de Caràcter Personal Connecta'm

Per indicació de l’alcaldessa, la secretària llegeix la proposta d’acord.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Montserrat  Jiménez, qui  diu:  “Gracias 
señora alcaldesa. Bueno, el Connecta’m es un aplicativo informático que permite compartir las 
diferentes acciones que se llevan a cabo con los jóvenes. En este aplicativo se genera un 
fichero de datos de carácter personal de los jóvenes participantes y es por esto que debemos 
registrar debidamente este fichero a tenor de lo dispuesto en la ley de protección de datos de  
carácter personal, únicamente. Gracias”.

Seguidamente  la  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  a  la  senyora  Ruth  Escolà,  qui  diu: 
“Gracias señora alcaldesa. Desde AEB nos abstendremos en este punto, porque a día de hoy 
no disponemos de la información precisa para poder tomar una decisión. Gracias”.

La senyora alcaldessa diu: “Doncs només per aclarir. Jo crec que la informació s’ha donada. Un 
altre cosa és que si s’ha d’estendre més en parlar del projecte, però em consta que el projecte  
en si que dona lloc a aquest aplicatiu es va parlar a alguna comissió informativa i està dintre del 
propi  expedient, però bueno, no obstant això, si consideren que necessiten més informació 
estem a disponibilitat per donar-la”.

Sotmès a votació, l’acord s’aprova amb els següents vots:

Vots a favor: 11 (8 PSC i 3 BeC)

Abstencions: 5 (AEB)

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2665/2015, relatiu a la Creació de Fitxer de Dades de Caràcter Personal  
Connecta'm

II. Relació de Fets

Des de l'àrea d'acompanyament a les persones s'emet informe per part del  coordinador de la 
mateixa  ,  proposant  la  creació  d'un  fitxer  de  recollida  de  dades  personals  de  l'aplicatiu 
informàtic “Connecta'm” amb l'objecte  de l'acompanyament  educatiu i el treball en xarxa a 
Badia del Vallès per tal de millorar els resultants educatius del jovent del municipi, potenciant el 
treball  conjunt  dels  diferents  agents  educatius,  en el  marc del  projecte europeu “Comenius 
Regio; Facing youth Unemployment from its very beggining (FYEVB)

Vist  l'informe  del  tècnic  informàtic  en  relació  a  la  justificació  d'allotjament  de  l'aplicatiu 
“connecta'm en servidor extern.
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Atès l'informe-proposta de Secretaria, i de conformitat amb allò que estableix l'article 20 de la  
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 

El Ple aprova l'adopció del següent acord:

PRIMER. Crear de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal,  i  en concordança amb els articles 52 i següents del  Reial 
Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal el  
fitxer que es contempla a l'annex i sol·licitar la seva inscripció en el Registre de Protecció de 
Dades. 

SEGON. Publicar íntegrament el contingut de l’acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.

TERCER.  Notificar  la  creació  d'aquest  fitxer  de  dades  de  caràcter  personal  a  l'Autoritat  
Catalana de Protecció de Dades, per a la seva inscripció en el Registre de Protecció de Dades , 
en el termini de trenta dies des de la publicació d'aquest acord de creació en el Butlletí Oficial  
de la Província.

4. Ampliació delegació de competències de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
tributs i altres ingressos de dret públic en la Diputació de Barcelona

Es deixa sobre la taula pendent d'aprovació l'acord d'ampliació de delegació de competències 
de gestió, liquidació, inspecció i  recaptació de tributs i  altres ingressos de dret públic en la  
Diputació de Barcelona.

5. En defensa de l’escola pública

Per indicació de l’alcaldessa, la secretària llegeix la proposta d’acord.

A continuació la senyora alcaldessa diu: “En principi qui defensava la nostra moció és el regidor 
d’Ensenyament,  el  senyor  Iván  Sanz,  però  té  una  malaltia  que  l’impedeix  ara  mateix 
expressar-se. Em donaré la paraula a mi mateixa, que da lleig, en principi per seguir l’ordre que 
fem fins ara del  grup proposant,  no és ben bé grup proposant perquè aquesta moció està 
consensuada per tots plegats, però per seguir una mica el torn de paraula que fins ara.... bueno 
no, donaré la paraula als altres grups..... és igual, és per explicar una mica en què consisteix  
aquesta proposta. Sobre todo para que el público asistente... contextualizar un poco los que no 
sepáis todo lo que está pasando y animaros a añadiros a nosotros en esta reivindicación. A raíz 
de toda la política de recortes que está habiendo en todos los servicios públicos, en los temas 
de enseñanza, sobre todo a nivel local, lo que está pasando en primaria es que la caída de la 
natalidad y del  número de niños que están censados en cada uno de los municipios, está 
sirviendo de excusa para que el Departament cierre líneas de P3 y en muchos municipios está 
siendo la verdad que bastante dramático. Eso unido a una serie de incumplimientos en cuanto 
a inversiones en equipamientos públicos, que están afectando gravemente a la calidad de la 
educación pública. Cuando no se está tratando con la excusa de la no existencia de recursos 
económicos de la misma manera la enseñanza concertada. A raíz de toda esta problemática,  
todos los municipios del entorno, hemos empezado 3 ó 4 municipios pero ahora mismo se han 
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añadido un montón de ciudades, plataformas, sindicatos y personas a título individual y lo que 
hemos  leído  como  propuesta  de  acuerdo  es  un  manifiesto  que  está  consensuado  por  
organismos que representan tanto a profesores, como a centros escolares, como a partidos  
políticos, como a sindicatos, para ir con una única voz a exigir que se pare toda esta política de 
recortes.  Manifestaros  que  a  título  individual  os  podéis  añadir.  La  plataforma  es 
www.cepvoc.wordpress.com. Si queréis mañana que estará colgado el acuerdo en la página 
web del  ayuntamiento podéis  acceder  al  link  y  firmarlo  a  título  individual  si  lo  consideráis 
conveniente, porque esto se está traduciendo en nuestra ciudad en que la reducción de la 
natalidad  está  haciendo  cerrar  líneas  de  P3 que  condena  en  muchas  ocasiones  al  cierre 
posterior de centros escolares como estamos viendo. Y si no vamos todos juntos a presionar al  
Departament  para que esto se pare,  pues  no conseguiremos que esta  política de recortes 
salvaje y a veces sin ni siquiera criterios economicistas se pare, porque al fin y al cabo lo que 
se está haciendo es perjudicar el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. En el caso de 
nuestra ciudad es una pena, porque creo que en Badia del  Vallés los últimos años hemos 
hecho los deberes como ciudad y como comunidad educativa, incrementando los resultados en 
las pruebas de competencias básicas, mejorando en un 20% las graduaciones en secundaria. 
Ahora tenemos un montón de chavales que están yendo a la postobligatoria y yo creo que esto 
es porque se ha hecho un buen trabajo por parte de nuestras escuelas públicas y yo creo que 
las tenemos que proteger. Os animo a que todas las personas que conozcáis que tengan a sus 
hijos en P3 las animéis a que preinscriban a sus hijos en las escuelas públicas de Badia, que 
es la mejor manera de proteger nuestra escuela pública y que no se cierren líneas, porque 
desgraciadamente tenemos también mucha fuga de alumnado hacia otros municipios porque 
piensan que van a recibir  una mejor  educación que en nuestra ciudad y hacia  también la  
enseñanza concertada porque también existe la percepción, creo que equivocada, de que la 
enseñanza concertada ofrece mejor servicio que la enseñanza pública. Os animo por tanto a 
que defendáis nuestra escuela, la escuela de Badia a la que van nuestros hijos y nuestras 
hijas, que a todo el mundo que conozcáis, reitero, que está en proceso de preinscripción en P3, 
que les animéis a que preinscriban a sus hijos en las escuelas de Badia y que defendamos a  
nuestras escuelas con una única voz porque es la única manera de parar todo esto. También 
quiero agradecer a todas las personas que generosamente han capitaneado este proceso y 
creo que es justo también agradecer al señor Quim Duran el trabajo que ha hecho a la hora de  
unificar voces, unificar criterios, el esfuerzo también a veces que conlleva poner de acuerdo a 
formaciones  políticas  diferentes,  a  organizaciones  sindicales  y  bueno y  a  organismos  que 
hablan... en el fondo decimos lo mismo pero con distintos lenguajes y a veces va bien tener un  
traductor  que  haga  unívoco  ese  mensaje.  Yo  creo  que  de justicia  es  agradecérselo.  Este 
viernes tenemos un encuentro en Barberá para seguir perfilando a ver qué acciones se van a 
hacer  hasta  ahora y  lo que si  que sobre todo los  que tengáis  hijos en colegios  de Badia 
implicaros en las AMPAS y ofrecer vuestra ayuda, porque ahora mismo yo creo que va a ser  
muy necesario”.

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli  Ruiz, qui diu: “Muchas 
gracias  señora  alcaldesa.  Desde  BeC  no  podemos  estar  más  de  acuerdo  en  defender  la 
escuela pública, la escuela inclusiva, de calidad, la de todas. Sin duda alguna la educación es  
un  instrumento de empoderamiento y  transformación  social  como no  hay  otro  instrumento 
posible que no sea la educación, es un acto realmente revolucionario y por eso, como acto tan  
revolucionario siempre se ceban en los que menos tienen. Por qué digo esto? Porque mientras  
no se suprimen los  conciertos  a  las  escuelas  de élite  que segregan por  sexo,  en cambio  
nosotros, la escuela pública, la escuela de todos, no se está garantizando, se está echando 
dijéramos los edificios están en mal estado y nuestros hijos, incluso Barberá por ejemplo llevan 
dos  años  los  niños  del  instituto  yendo con chaquetas  porque  no tienen ni  para poner,  no 
pueden poner la calefacción, entonces es algo vergonzoso. No quiero ser mal pensada, pero 
hay un cierto mapa sobre los recortes que coinciden con cierto posicionamiento de votos, sobre 
todo municipios que votan a la izquierda, es un poco similar al mapa de los recortes de la  
sanidad pública y como persona de bien pobre, pues me fastidia, porque por eso, porque da la 
sensación que la educación debe ser algo para realmente para los pobres y los ricos tener una
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especie de escuela distinta, elitista, exclusiva donde nosotros no podamos ni siquiera acceder. 
Mi sueño como ser humano y como persona es que el ser humano nunca tenga barreras, que 
pueda  ir  allá  donde  quiera  ir  y  actualmente  no  podemos  ir  donde  queremos  porque  la 
universidad pues es cara y las becas no son suficientes, las escuelas no sé por qué motivo hay 
cierto  auge  en  que  los  niños  se  matriculen  fuera  de  Badia  del  Vallés,  pensando que  las  
escuelas son mejores que aquí y realmente no es así, porque aquí tenemos una escuela de 
calidad y realmente es así y bueno, decir que el conocimiento nos hará libres y eso es lo que 
ellos más temen y por eso la educación es el instrumento de revolución absoluta que tenemos  
que defender con uña y dientes. Muchas gracias”.

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran, qui diu: “Gràcies 
senyora alcaldessa. En primer lloc agrair el seu reconeixement, encara que tot plegat doncs és 
una goteta en mig de l’oceà. Sempre ens agrada dir que la millor escola és l’escola pública que 
tens més a la vora de casa i és un plantejament que hem defensat i que continuem defensant i  
encoratgem els nostres veïns a que matriculin als seus alumnes o als seus fills i filles a l’escola  
pública que tinguin més a la vora de casa. Dit això, el que no podem fer és posar el llop a  
cuidar del ramat, perquè si tu poses un llop a cuidar del ramat què és el que passa? Que el llop  
tard o d’hora primer es menja una ovella, després es menja una altra ovella, i mica en mica el  
ramat queda escapçat. Això ha passat en diversos serveis públics com ara l’educació, on el  
president  de govern de la  Generalitat  anterior  va  posar  al  capdavant  de la  Conselleria  de 
Sanitat a l’exgerent dels hospitals privats i així ens va amb la sanitat. I el mateix sembla ser que 
volen fer ara el nou govern de la Generalitat amb el tema de l’educació, on posen al capdavant 
de l’educació pública com a delegada d’ensenyament a una persona que ha estat escolaritzada 
en una escola de l’OPUS i que mai no ha fet ni una sola classe. És clar, sempre els diferents 
partits polítics arreu del planeta parlen de l’educació com si fos el futur i mentre a la resta del 
planeta lluiten i incentiven perquè cada vegada hi hagi una millor educació per a tots i totes,  
aquí sembla que anem al contrari i  cada vegada el que fem és menjar-nos una ovella, una 
enguany, una l’any que ve o una d’aquí dos anys i així ens va. En realitat aquesta proposta 
d’acord en defensa de l’escola pública, si perquè el que estem vivint o el que assistim és una  
privatització encoberta de l’educació, el mateix que va passar amb la sanitat. És a dir, si tu vas 
traient un trosset, un trosset, un trosset, el que fas és d’alguna manera degradar el servei para 
què qui pugui s’ho pagui i se’n vagi a un altre tipus de centre. Què més? Des de l’any 2010 hi  
ha hagut 475 retallades de línies de P3, 475,  i gran part d’elles d’aquest tancament de línies de 
P3 s’ha donat evidentment a l’escola pública. Què és el que diu el govern? Hem d’aprofitar si  
no hi ha nens, llevem les línies de P3 i nosaltres el que diem és, si no hi ha nens, aprofitem 
aquest pic demogràfic, per què? doncs per reduir les ràtios. És a dir, no és el mateix tenir 27  
nens a l’aula que tenir-ne 22 i no és el mateix tenir-ne 22 que tenir-ne 18. Evidentment si això  
es concentra com a Badia en centres que tot són CAEP, és a dir, centres que haurien de tenir  
una  educació,  una  atenció  preferent  també  per  la  dinàmica  sociocultural  i  econòmica  del  
municipi, escolta reduïm ràtios, doncs no. Sembla ser que la línia que vol  tirar endavant el  
Departament d’Ensenyament és simplement ens estalviem línies de P3 i tanquem. Tant és la 
qualitat  educativa,  tant  és  els  projectes  educatius  de centre  o  els  projectes  educatius  que 
puguin  tenir  els  diferents  municipis,  simplement,  escolta,  tu  avui  tens  100  per  distribuir  a 
l’escola  pública  i  ja  t’apanyaras  perquè hi  hagi  bo social.  L’any  que ve  en  tindràs  90 i  ja  
t’apanyaras.  La  resta  no  hi  compta.  Nosaltres  lluitem pel  manteniment  de línies,  nosaltres 
lluitem perquè no hi hagi concerts a les escoles d’èlit i en general els concerts, ni tampoc que hi 
hagi concerts amb escoles que segreguen per sexe. Com bé ha comentat l’alcaldessa s’ha 
constituït aquesta Coordinadora d’Ensenyament Públic del Vallès Occidental, que amb diversos 
ajuntaments, que avui se sumarà amb tota probabilitat l’ajuntament de Badia, el que intentem 
és lluitar per l’escola pública. Diumenge hi ha una convocatòria a la plaça Sant Jaume, a les  
11:30 h., del MUCE que és la comunitat educativa en el seu conjunt per defensar justament 
aquesta retallada dels serveis públics i en aquest cas de l’escola. Acabar dient que nosaltres el 
que hem de fer és incentivar una vegada més, no únicament a la matriculació dels nens i nenes 
a l’escola de Badia, sinó incentivar la lluita de pares i mares del nostre municipi per defensar  
allò que és seu, i allò que és seu és un principi tan simple com que els diners públics, els diners 
de tots han d’anar única i exclusivament a l’escola pública. Moltes gràcies”.
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A continuació  la  senyora  alcaldessa  diu:  “Gràcies.  També  abans  de  passar  a  la  votació, 
informar-vos que demà es comença a celebrar el 40 aniversari d’una de les nostres escoles, de 
l’escola La Sardana, amb una exposició. Que ve la directora de Serveis Territorials del Vallès 
Occidental, que jo crec que és una bona oportunitat també per dir-li el que pensem al respecte 
de tot plegat. Amb la qual cosa us convido a venir a veure l’exposició. Primer per conèixer el  
projecte educatiu de l’escola, que jo crec que és molt interessant i després per si podem tenir la 
oportunitat  en  acabar  la  trobada  d’explicar  o  manifestar  el  nostre  malestar  respecte  els 
tancaments de les línies de P3 i exigir que s’obrin les 6 línies que estan previstes, pues cuantos 
más seamos, pues más presión haremos. Al final del acto, porque es un acto de celebración de 
la propia escuela y tiene que ser la escuela la protagonista”.   

S’aprova per unanimitat el següent acord:

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 363/2016, relatiu a la Defensa de l'escola pública

II. Relació de Fets

Atès que els darrers cursos s’han tancat línies i centres d’educació pública a Catalunya.

Atès que també s’han posat en evidència mancances de manteniment i d’adequació d’espais i 
una  falta  greu  d’inversions  en  centres  per  substituir  barracons  i  espais  poc  dignes  per  a 
l’educació pública a l’Europa del segle XXI.

Atès que aquestes inversions en centres i  equipaments públics han de ser una prioritat del 
departament d’Ensenyament de la Generalitat, com a administració competent en la matèria.

Atès que el pressupost en educació pública a Catalunya es manté retallat en xifres per sota de 
les de l’any 2010.

Atès que a aquests fets els hem de sumar un altre de no menys importància: el pic demogràfic 
de moltes poblacions de la nostra comarca comportarà la necessitat de creació de noves línies 
a secundària.

Atès que l’aplicació de polítiques de retallades realitzades des del departament d’Ensenyament, 
justificades  en el  marc  sociopolític  de la  crisi,  estan contribuint  a  empitjorar  la  situació  de 
l’escola pública ja que gairebé la totalitat d’aquestes mesures afecten els centres públics.

Atès que hi ha altres elements essencials lligats a la preservació de la qualitat educativa: el 
nombre d’alumnes per aula i el desviament d’alumnat cap a centres privats sostinguts amb fons 
públics.

Atès que l’increment de les ràtios als centres (permès per Reial Decret fins a 30 alumnes a  
primària,  per  exemple)  comporta  la massificació de moltes  aules,  amb conseqüències molt  
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negatives per la tasca educativa, alhora que dificulta el manteniment de línies per no arribar un  
nombre mínim d’alumnes massa elevat.

Atès que les decisions del Departament que plantegen reduir grups només a l’Escola Pública  
comporten desigualtat i manca d’equitat.

Atès que la defensa de l’Educació Pública precisa del suport de tota la comunitat educativa, 
dels moviments socials, i dels governs locals i ajuntaments, que ha aconseguit frenar a algunes 
poblacions la pèrdua de línies públiques previstes pel Departament.

Atés que a Badia del Vallès ens trobem davant la possibilitat de que la previsió dels Serveis  
Territorials per aquest curs vinent 2016-2017 sigui la de la supressió d'una línia a de P3.

Atesa la petició de les nostres escoles de primària a oposar-nos fermament a la supressió de 
cap línia de P3 i a demanar als serveis territorials la reducció de ratios a 20 nens/es per aula.

Per tot això, el Ple adopta els següents acords:

Primer. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Ensenyament i als 
Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament del Vallès Occidental, a: 

- Posar en valor i respectar la co-responsabilitat dels ajuntaments i els governs locals en la 
planificació educativa. La llei atorga competències a aquests en matèria de zonificació, reserva 
de places per a alumnes amb necessitats educatives especials o l’establiment de ràtios, a més 
d’altres polítiques educatives que es porten a terme a cada poble o ciutat.

- Mantenir totes les línies a la preinscripció.

- Reduir les ràtios per a garantir el manteniment de grups i la millora de la qualitat educativa.

-  Elaborar  un  pla  calendaritzat  urgent  de  millores  dels  edificis  i  equipaments  dels  centres 
educatius públics de la comarca.

- Elaborar un Pla calendaritzat, d’acord amb els ajuntaments, de construcció de centres públics 
que garanteixi una oferta de places públiques suficient per a tot l’alumnat amb especial atenció 
a la formació professional i contínua.

- Suprimir els concerts a les escoles d’elit que segreguen per sexe.

Segon. Reclamem als serveis Territorials del Vallès Occidental que per aquest curs 2016-2017 
es mantinguin les 6 línies de P3 ofertades fins ara, reduint la ratio de P3 a 20 alumnes per aula,  
donant suport i fent costat a la veu en una mateixa direcció de les escoles de primària de Badia 
del Vallès.

Tercer. Instar el Govern de la Generalitat a obrir un procés obert a tota la comunitat educativa  
per revisar l’actual model educatiu i consensuar un nou marc legal fruit d’un gran pacte per 
l’educació que organitzi el sistema educatiu a Catalunya, adaptat a la nova realitat política i a  
l’actual context econòmic, social i demogràfic.
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Quart.  Adherir  aquest  ajuntament  a  la  Coordinadora  Ensenyament  Públic  Vallès  Occiental 
promotora  del  Manifest  en  defensa  de l’escola  pública  als  municipis  del  Vallès  Occidental 
(www.cepvoc.wordpress.com).

Cinquè. Fer arribar una còpia dels presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al  
Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  al  Serveis  Territorials 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya al Vallès Occidental, als grups parlamentaris del  
Parlament de Catalunya, als grups polítics de la Diputació de Barcelona, als grups polítics del 
Consell  Comarcal del Vallès Occidental i a les direccions i AMPAs dels centres de titularitat 
pública del municipi.

6.  Moció BeC:  Per  nomenar  Badia  del  Vallès  ciutat  promotora  de  la  renda garantida 
ciutadana

Per indicació de l’alcaldessa, la secretària llegeix la proposta d’acord.

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  a  la  senyora  Pilar  Paz,  qui  diu:  “Gracias  señora 
alcaldesa. La moción que presentamos BeC es un intento más de lucha contra el lastre de la 
pobreza  y  la  exclusión  social.  La  renda  garantizada  de  ciudadanía  es  el  derecho  a  una 
prestación de 664 euros para garantizar que nadie viva por debajo del umbral de la pobreza. 
Nace de una iniciativa legislativa popular de la que se recogieron 121.191 firmas. Nace de la 
necesidad  de  proporcionar  la  posibilidad  de  la  salida  de  la  pobreza  radical  ligada  a  la 
precariedad y la explotación laboral. Consiste en repartir la renta producida por el trabajo a 
partir de la ampliación de derechos a la ciudadanía. No se trata de una limosna, lo que propone 
es el reparto de la riqueza para proporcionar un colchón básico que debe fundamentarse en el 
reparto del trabajo hacia el empleo digno. La renta garantizada de ciudadanía posibilita que 
cualquier persona pueda acceder a unas condiciones de vida dignas. Pretende impulsar un 
nuevo modelo de sociedad más justa y equilibrada. BeC presentamos esta moción en aras de 
una sociedad del siglo XXI, progresista, en la que ideas como la igualdad y justicia sean los 
pilares de la sociedad que muchas aspiramos a construir. Y damos las gracias a los grupos 
municipales por el apoyo de esta moción. Gracias”.

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Teresa Carceller,  qui  diu: 
“Gràcies senyora alcaldessa. Des del grup municipal de l’AEB creiem que implementar a la 
renda garantida o de mínims, contribuiria a superar la pobresa, a generar cohesió social i a 
reduir la desigualtat, i per tant, votarem a favor d’aquesta moció”.

La senyora alcaldessa diu: “Gràcies. Nosaltres també des del  PSC donarem recolzament a 
aquesta moció presentada. De fet a aquest ple i el  27 de febrer de 2013 vam aprovar una 
moció donant recolzament a la iniciativa legislativa popular que ara mateix es troba en trámites. 
Esperamos que algún día se apruebe, ha estado dando un montón de vueltas en el Parlament. 
En principio en una época de crisis económica que nos está destrozando como sociedad, yo 
creo que es una de las acciones que son absolutamente fundamentales desde la perspectiva  
de la dignificación de las personas, desde la perspectiva de la lucha contra la pobreza, pero es 
que además nosotros consideramos que puede ser hasta una medida económica, pero claro,  
supongo que quienes tienen que tomar esta decisión no son los que tienen que incrementar los 
gastos en sus partidas presupuestarias para ayudar a todas estas familias que están pasando 
unas situaciones terribles. Somos las administraciones locales las que estamos compensando 
todo aquello a lo que no se llega ni con prestaciones ni con la inexistencia de trabajo, que  
desgraciadamente en ciudades como la nuestra han golpeado. Y yo creo que si sumáramos 
todas esas prestaciones que de manera directa o indirecta se están dando a la ciudadanía para 
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compensar  estas  situaciones  de  pobreza,  presupuestariamente  creo  que  sería  hasta  una 
medida económica y daría mucha más dignificación, quitaría la estigmatización y la dureza que 
conlleva a las familias vivir  en un estado...  que en el  fondo lo que hacemos es un estado 
paternalista y prestacional, cuando este tipo de medidas son unas medidas de dignificación y 
de empoderamiento y de autonomía de las personas que es lo que quieren, tener una vida 
digna y autónoma sin necesidad de tener que estar constantemente llamando a las puertas de 
ningunos  servicios  sociales  ni  municipales  ni  autonómicos.  Por  lo  tanto  nosotros  muy 
convencidos,  además es  una  medida absolutamente  necesaria  en  los  tiempos  en los  que 
estamos viviendo, votaremos a favor de esta propuesta”.

S’aprova per unanimitat el següent acord:

Són moltes les veus que al llarg del temps han defensat la idea d'un model social més just i  
equilibrat en el que totes les persones puguin desenvolupar-se en igualtat de condicions.

Basant-nos en aquest plantejament, hi ha multitud d'opcions i propostes per a realitzar accions 
de repartiment de la riquesa dins de l'escenari social i   polític actual. D'entre totes aquestes 
opcions n'hi ha una que destaca i que ha estat avalada per diferents personalitats del món 
acadèmic, polític i social: La Renda Garantida Ciutadana.

La Renda Garantida Ciutadana és el dret a una prestació econòmica mensual i periòdica de 
664 € per  garantir  que tothom tingui uns ingressos econòmics per damunt del  llindar de la 
pobresa.

La Generalitat de Catalunya és l'administració que té la competència de la posada en marxa de 
la Renda Garantida de Ciutadania, i ha de procurar els recursos per a la seva implementació.  
Els recursos per finançar l’aplicació poden procedir de diverses fonts com per exemple dels 
pressupostos  de  la  Generalitat,  de  les  ajudes  socials  que  serien  innecessària  un  cop 
substituïdes per l'aplicació de la RGC, de l'estalvi  de les despeses públiques innecessàries 
(escoles de l'Opus, sous alts càrrecs ... ).

A Catalunya  hi  ha  una  proposta  de  finançament  i  viabilitat  de  RGC  desenvolupada  pel 
catedràtic en economia de la Universitat de Barcelona, Jordi Arcarons.

El 20 de desembre de 2013 es van presentar al Parlament de Catalunya 121.191 signatures de  
recolzament a una ILP a favor de debatre i implementar una Renda Garantida de Ciutadania,  
presentant-se al Ple del Parlament el 26 de març de a 2014 per la via d'urgència sense arribar  
a ser-ne debatuda.

Al juliol de 2015 la comissió promotora de la ILP sobre RGC va promoure una marxa per donar  
visibilitat a la iniciativa. Aquesta va fer parada a diferents municipis, entre ells Badia del Vallès, 
en el seu camí al Parlament de Catalunya.

A més,  el  passat  23 de juliol  de 2015,  set  forces  polítiques  catalanes  (ICV,  EuiA,  Podem, 
Procés Constituent, CUP, PSC i Barcelona en Comú) signaren la   Declaració de la Comissió 
Promotora de la ILP de Renda Garantida Ciutadana “Una Catalunya sense pobresa és urgent, 
possible i necessària” en la qual posaven de manifest que la millor resposta davant la greu 
situació  de  pobresa  severa  que  viu  la  societat  catalana  avui  és  la  Renda  Garantida  de 

Ajuntament de Badia del Vallès

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042



 

Ciutadania, que garanteixi uns mínims per a la vida digna en els termes previstos en l'article 
24.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya quan diu:” Les persones  o famílies que es trobin en  
situació de pobresa tenen dret a accedir a una Renda Garantida de Ciutadania que el asseguri  
els mínims d'una vida digna, d'acord amb les condicions que legalment s'estableixen”.

Dit això, ens reafirmem en el plantejament que, la Renda Garantida de Ciutadania, és un primer 
pas cap a un model social més just i sostenible i cap a una forma d'entendre la  societat des 
d'una perspectiva comunitària i integradora.

Defensem la RGC, perquè aporta solucions reals a moltes de les realitats socials que patim 
actualment ja que:

1. Permet als treballadors i treballadores negociar unes condicions laborals dignes. 

2. Permet suplementar les pensions fins a la quantitat de 664 € i que la persona sense 
feina amb ingressos inferiors a aquesta quantitat pugui accedir a una oferta de feina en 
condicions dignes. 

3. Permet facilitar l'accés als estudis als joves de famílies on hagin membres que percebin 
la RGC. 

4. Permet  fer  front  de  forma  més  eficaç  i  integradora  complementària  a  les  actuals 
prestacions, a les situacions de pobresa. 

És per això que el Ple Municipal adopta els següents acords:

Primer. Declarar Badia del Vallès ciutat promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.

2. Requerir a la Generalitat  la promoció, estudi i difusió del concepte de  Renda Garantida de 
Ciutadania

3. Requerir a la Generalitat la realització d'un estudi de viabilitat i aplicació sobre RGC

4. Requerir a la Generalitat de Catalunya a iniciar els tràmits per l'aplicació  de la RGC com a 
garantia i dret social elemental de la ciutadania.

5. Promoure el concepte de la RGC entre la ciutadania i obrir espais de debat i discussió, tallers 
i xerrades sobre RGC a Badia.

6. Treballar conjuntament amb teixit associatiu i ciutadania per defensar la RGC.

7.  Donar  suport  a  les  iniciatiaves  sobre RGC que es  desenvolupin a  la  ciutat  i  facilitar  la 
participació de personalitats del món acadèmic i l'acció social en aquestes activitats..

8.  Comunicar  aquests  acords  al  Consell  Comarcal,  la  Diputació  de  Barcelona,  als  grups 
parlamentaris  del  Parlament  de  Catalunya,  a  la  Generalitat  de  Catalunya,  a  la  Comissió 
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Promotora de la ILP, als mitjans de comunicació locals i a les entitats socials del municipi.

Finalitzats  els  punts  de  l'ordre  del  dia  i  prèvia  votació  de  la  seva  urgència  s'aproven  els 
següents acords:

Assumptes sobrevinguts

7. A propòsit del  Dia Internacional de les Dones: Lluita contra el masclisme i per un 
treball digne i un salari just per justícia de gènere

Per indicació de l’alcaldessa, la secretària llegeix la proposta d’acord.

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli  Ruiz,  qui  diu:  “Merci  
senyora alcaldessa.  Voy a leer un comunicado que no es mío, pero creo que llegará a todas 
nosotras.  “Da  igual  que te  peguen,  que  te  desangres  en  un  aborto  clandestino.  Da  igual,  
porque  para  ellos  somos números.  Nuestros  cuerpos  sólo  nos  pertenecen  a  nosotras,  no  
pueden ser registrados, marcados ni maltratados. Por todos estos motivos, hoy como ayer, nos  
une el 8 de marzo para alzar nuestras voces y volver a reivindicar nuestros derechos que nos  
han vuelto a expropiar. Con un anteproyecto de ley del aborto que nos aboca a cuerpos más  
precarios, con una ley de violencia machista que acumula mujeres asesinadas y aún tienen la  
cara de decir que hasta que no estés apaleada no puedes denunciar, situación que se agrava  
si eres mujer e inmigrante, puesto que te expones a la deportación. Con una reforma de ley  
sobre los derechos sexuales y reproductivos que nos dicen que tienen que ser heterosexual y  
normativa para tener hijas. Con una precariedad laboral intrínseca por el mero hecho de nacer  
mujer, no digamos a las personas trans y no nos olvidemos de las que deciden dedicarse a la  
prostitución libremente. Así hoy, como ayer, gritamos todas juntas, porque nos une la lucha  
contra la precariedad laboral, económica y el desempleo generado por el capitalismo, dado que  
se  están  destruyendo  a  pasos  agigantados  derechos  laborales,  económicos,  sociales,  
sexuales, degradando la calidad de vida y el bienestar de todas. Por todo ello, transpasamos  
leyes, barreras y normas sociales impuestas por el género, por el sexo y la raza. Visibilizamos  
la  diversidad  afectiva,  sexual,  transgrediendo  las  leyes  que  nos  segregan  y  relegan  a  
posiciones de subordinación. Desde esta mirada, hacemos un guiño a la despatologización de  
los derechos de las personas trans como un claro ejemplo de la resistencia transfeminista.  
Somos  transfeministas  de  clase,  de  raza,  de  diversidad  funcional,  somos  jóvenes,  viejas,  
dispersas. Somos las otras, las que deseamos, las que amamos, las que retozamos, las que  
no, las que queremos ser madre o no. Somos boyeras, somos trans, somos migrantes, somos  
prostitutas, somos locas, somos las que somos y las que queremos ser. Así estamos y por eso  
aquí seguimos. Basta ya de cazas de brujas como la de Rita Maestre por los inquisidores del  
régimen. Basta ya del patriarcado y del amor romántico que se lleva cada día a cientos de  
nosotras. Sin feminismo, no puede haber revolución, porque la historia nos ha demostrado que  
es la última de las luchas”. Y por último decir, que la violencia de género no solamente es de 
golpe sino también es económica, están basadas en un sistema patriarcal y basadas en una 
dependencia  que  nosotras  tenemos  de  tipo  económico.  Con  esa  dependencia  económica 
jamás  nos  podemos  liberar  de  nuestro  agresor  y  bueno,  decir  que  la  devaluación  y  la 
precariedad laboral está muy basada en el sistema patriarcal capitalista. Muchas gracias”.

A continuació la senyora alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Mª José Granados, qui diu:  
“Gracias alcaldesa. El  8 de marzo es  una fecha para la conmemoración,  la denuncia y la  
reivindicación de la plena igualdad entre mujeres y hombres. En todos los ámbitos: sociales, 
culturales,  laborales  y  económicos.  Un  año  más  celebramos  el  día  internacional  de  los 
derechos  de  la  mujer,  como  una  jornada  reivindicativa  de  reconocimientos  a  las  grandes 
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aportaciones de muchas mujeres y también algunos hombres, para concienciar y denunciar las 
discriminaciones de género. Estamos aún lejos del objetivo, como lo evidencian los datos de 
ocupación laboral y la realidad salarial. Las mujeres seguimos siendo explotadas, seguimos 
sufriendo violencia de género, seguimos siendo ciudadanas de segunda. La feminización de la 
pobreza es un hecho. Llevamos más cargas a nivel familiar, que hace de la conciliación familiar 
un  imposible,  dificultando el  desarrollo  tanto  a  nivel  personal  como laboral.  Los  gobiernos 
conservadores,  han  recortado  sistemáticamente  las  partidas  destinadas  a  igualdad  con  la 
excusa de la crisis, y no han priorizado en la lucha contra las desigualdades que sufrimos las 
mujeres.  Desde el  partido  socialista  pensamos  que  la  justicia  de  género  es  una  cuestión 
prioritaria ante la situación de desigualdad respecto a los derechos económicos y laborales que 
sufrimos todas las mujeres cada día. Una mujer trabajando las mismas horas y en el mismo 
puesto  de  trabajo  que  un  hombre,  cobra  un  24,8%  menos,  en  el  año  2016.  Los  puestos 
directivos de las empresas, están ocupados mayoritariamente por hombres, y sigue siendo así.  
Por lo tanto sufrimos desigualdad laboral y económica. Las mujeres trabajamos lo mismo con 
derechos desiguales,  los salarios están muy lejos de equipararse.  Hoy en día las mujeres  
seguimos sufriendo la discriminación a todos los niveles. La lucha que reclamamos hoy es 
contra el machismo, contra la discriminación existente en una sociedad patriarcal y pedimos 
soluciones feministas. Creemos firmemente en la lucha contra el machismo como eje central y 
prioritario de una sociedad justa e igualitaria para todas y para todos. Gracias”.

S’aprova per unanimitat el següent acord:

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 497/2016, relatiu a A propòsit del dia internacional de les dones: lluita contra  
el masclisme i per un treball digne i un salari just per justícia de gènere.

Un any més, volem celebrar el 8 de març, Dia Internacional dels Drets les Dones, com a una  
jornada festiva i reivindicativa de reconeixement a la gran aportació de moltes dones i també 
d’alguns  homes,  per  conscienciar  i  denunciar  les  discriminacions  de gènere.  També volem 
reivindicar amb emoció i orgull la implicació permanent de molts partits polítics i organitzacions  
ciutadanes per crear eines per lluitar contra el masclisme i fer un món més just i igualitari per a 
tothom:  Llei  integral  contra  la  violència  de  gènere,  Llei  d’igualtat,  llei  de  salut  sexual  i 
reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs, Llei de matrimoni entre persones del mateix 
sexe, la llei de LGTBi, la Llei de dependència, el pla concilia, el pla educació 0-3...

Però,  els  governs  conservadors  han  atacar  contínuament  aquestes  polítiques,  justificant 
dramàtiques retallades amb l’excusa de la crisi  encara que els  fets  demostren que és  per  
ideologia, no prioritzen la lluita contra les desigualtats que patim les dones. 

La lluita que reclamem avui es contra el masclisme, contra les discriminacions existents en una 
societat patriarcal i demanem solucions feministes.

Les dones treballem de forma remunerada o no. Fem dobles i triples jornades treballant fora de 
casa o a casa, o a tots dos llocs o, fins i tot, tres quan cal ocupar-se de la cura de familiars  
grans o amb malalties. I ho fem de manera desigual, assumint càrregues desproporcionades i  
que són abordades de forma discriminatòria. Això ha estat així des dels orígens de la divisió 
sexual del treball i, malgrat les conquestes assolides per les lluites feministes, la suposada crisi 
i les seves polítiques pro-desigualtat i austericides ens mostren un balanç devastador sobre els 
drets de les dones. 

Malgrat que la economia només s’ocupa d’un aspecte, els treballs no són només les activitats 
productives sinó també les reproductives que sostenen la vida humana. Atès que el  treball  
productiu o remunerat és central per garantir  els drets econòmics en el sistema actual, les 
dones  continuen  patint  les  pràctiques  discriminatòries  que  aques  sistema  genera  i  ha 
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accentuat; en conseqüència, les desigualtats avancen i els drets i llibertats reculen. La vida, 
doncs,  no és  sostenible.  Aquest  és  el  balanç de tota  la  crisi  generada per  la globalització 
econòmica:  la  insostenibilitat  i  l’esgotament  del  model  capitalista-neoliberal  i 
patriarcal-heteronormatiu. Governs amb programa neoliberal de devaluació i precarització del 
treball  i  del  sistema de benestar  han convertit  les dones,  encara més, en treballadores de 
segona classe. 

Avui, la bretxa salarial és 8 punts més alta que al 2008. La crisi ha devaluat els salaris de les 
classes treballadores i s’ha pronunciat encara més en les dones. Les dones cobrem actualment  
(segons  dades  de  2015)  salaris  un  24,8%  inferiors  als  dels  homes.  Mentre  el  sou  mig  a  
Catalunya dels homes és de 27.836€/any, el de les dones és de 20.931€. La conseqüència 
d’aquest fet és que les dones treballem 79 dies a l’any de forma gratuïta i que deixem de rebre 
entre 6.000 i 9.000€ cada any, en funció del lloc i la categoria laboral. 

La bretxa salarial encara es pronuncia més en sectors d’ocupació on hi ha una major presència  
de dones, com els d’administració i serveis o sanitaris i de serveis socials. El 65% dels llocs de 
treball d’aquests sectors els ocupen les dones i elles cobren entre un 33,21% i 30,33% menys 
que  els  seus  companys  homes.  Les  retallades  de  la  Generalitat  en  l’ocupació  pública  de 
l’Educació i la Sanitat han afectat a més dones. Les retallades a la dependència han provocat 
que les dones hagin d’assumir el rol de cuidadores i perdin els seus llocs de treball, d’altra 
banda, més mal remunerats. 

La Organització Internacional del Treball (OIT) va alertar que Espanya és el país desenvolupat 
on més han augmentat les desigualtats a causa de la devaluació dels salaris i la pèrdua dels  
salaris que entren en una llar. La reforma laboral, les retallades salarials, la destrucció de llocs 
de treball, l’augment dels treballs a temps parcial han tingut efectes directes en l’augment de la 
bretxa salarial  de gènere.  Però factors  com la  segregació  de gènere en els  rols  laborals  i 
familiars, amb atribucions tradicionals a homes i dones, com la manca de recursos i serveis  
públics,  són determinants  en  la  discriminació  per  raó de  gènere  i  la  vulneració  dels  drets 
econòmics de les dones. 

La injustícia de les polítiques que han aplicat els governs de dretes a Catalunya, Espanya i  
Europa, encara són més visibles quan la realitat avança en un sentit  contrari.  És a dir, les 
dones tenen més estudis que els homes, però, només el 66% de les dones tenen un lloc de 
treball remunerat, mentre que ells s’ocupen en un 80%. La diferència entre formació acadèmica 
i  l’ocupació  està  causada per  la  manca de recursos  per  l’atenció  de fills  i  filles  i  la  pitjor  
retribució del sou de les dones. Les polítiques de conciliació han caigut del marc normatiu. La 
corresponsabilitat,  però,  és  essencial  per  abordar  les  desigualtats.  La  maternitat  és,  per  a 
moltes dones, l’inici de la desigualtat laboral. Els permisos per a la criança de fills i filles estan 
lluny  d’esdevenir  una  política  transformadora  quan  no  són  obligatoris,  ni  iguals  ni 
intransferibles.

La justícia de gènere és una qüestió inajornable. La situació de les dones respecte els seus 
drets econòmics constata la vulneració i precarització que genera un model econòmic liberal i 
un  model  social  injust,  que  castiga  doblement,  en  funció  del  gènere.  El  major  repte  que 
afrontem socialment  és  resoldre el  conflicte  capital-vida.  I  això,  comença  en  reconstruir  la 
justícia de gènere. 

Per tot l’exposat, l’ajuntament adopta els següents acords:
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Primer.- Declarar la lluita contra el masclisme, per la justícia de gènere i les polítiques d’equitat  
de gènere com un eix central i prioritari en l’acció institucional de l’ajuntament.

Segon.- Manifestar el  compromís amb la igualtat salarial  i  lluitar contra totes les formes de 
discriminació salarial i laborals que es puguin produir al municipi prenent les mesures oportunes 
d’actuació i denuncia davant l’autoritat competent.

Tercer.- Reforçar els recursos destinats a l’assessorament laboral en els Serveis d’informació i 
Atenció a les Dones.

Quart.-  Revertir  les  retallades  en  els  serveis  de  benestar  i  de  cura  de  les  persones,  
especialment, en les places a l’escola bressol pública i  la llei de dependència.

Cinquè.-  Declarar  el  municipi  de  Badia  del  Vallès  favorable  als  permisos  de  maternitat  i 
paternitat iguals i intransferibles. 

Sisè.-  Demanar  al  govern  de  l’estat  i  al  govern  de  Catalunya,  als  grups  polítics  amb 
representació en el Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats, reformes legislatives i 
programes d’acció encaminats a:

- Impulsar un gran pacte Institucional Polític i Social contra la violència de gènere

- la construcció d’un sistema coeducatiu que garanteixi  la  formació en igualtat  i  amb 
valors no sexista que fomenti noves masculinitats.

- Garantir la igualtat d’oportunitats laborals d’accés, manteniment i promoció.

- La aprovació de una llei d’igualtat salarial i tolerància zero a l’assetjament.

- Defensar  la  llibertat  d’elecció  de  les  dones  sobre  la  seva  maternitat,  reconèixer  i  
respectar els seus drets sexuals i reproductius.

- Fomentar  la  participació  de  les  dones  a  la  política,  visualitzar-les  i  incloure 
transversalment la visií de gènere a totes les propostes i avaluació de polítiques.

- Acabar amb els valors del neoliberalisme patriarcal que usen el cos de les dones com a 
mercaderies.

-

Vuitè.-  Notificar  el  present  acord al  Govern d’Espanya, al  govern de Catalunya i  als  grups 
polítics amb representació en el Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats 

8. MOCIÓ BeC: Per revisar el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 
2016-2021 (PGDCFC)

Per indicació de l’alcaldessa, la secretària llegeix la proposta d’acord.

Seguidament  l’alcaldessa dona la  paraula  al  senyor  José Pérez,  qui  diu:  “Gràcies  senyora 
alcaldessa. En primer lloc demanar disculpes per la llargària d’aquesta moció. Hem intentat 
fer-la una mica més breu, però a mesura que anàvem implementant més dades i més qüestions 
s’ha fet una moció molt llarga de llegir, em sap greu per la Carme i pel públic assistent perquè 
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de vegades fem mocions que són una mica pallissa. Dit això intentaré explicar una miqueta de 
què parlem, perquè quan parlem del pla de gestió de la conca de districte pues a molta gent li  
pot sonar una cosa estranya. Del que estem parlant és un pla que parla de l’aigua, de l’aigua 
que tenim a Catalunya, del  riu Ter, del  riu Llobregat i  com ens l’administrem. Som a l’àrea 
metropolitana,  un  àrea  molt  concentrada  d’indústria,  de  població,  on  rebem,  on  tenim, 
necessitat d’aigua. No hi ha prou amb l’aigua que ve del Besòs, no hi ha prou amb l’aigua que 
tenim en els nostres pous i necessitem aportacions d’aigua. Això que estem parlant avui del pla  
de gestió de districte, li podríem dir així a grosso modo que és el nostre pla hidrològic, el català, 
el nostre, el que fem aquí a Catalunya. Quin és el problema plantejat? El problema plantejat ve 
de lluny, és un problema que ve de lluny. És un problema que ens diu que la conca i lo que és  
el sistema Ter-Llobregat pues té mancança d’aigua. Amb les aportacions que pot fer en l’àrea 
metropolitana i a d’altres llocs que també subministra, pues té mancança d’aigua. Tal i com diu 
la moció pues es parla d’aportacions de 126 m3 d’aigua, etc., etc. I això s’ha agreujat, s’ha 
agreujat perquè durant tot aquest temps, la proposta que havia fet el govern d’entesa entre els 
anys 2004-2010 que era tota una sèrie de mesures de reutilització, d’aprofitament de sistemes 
terciaris, pues no s’ha arribat a fer. I a més a més això s’ha agreujat entre els anys 2011 i 2015, 
que ha coincidit,  curiosament,  amb la privatització  d’Aigues  Ter-Llobregat.  Al  final,  tenim el 
mateix problema, tenim un riu Ter  que el  tenim sobreexplotat des dels anys 60, només cal  
acostar-se a la seva desembocadura a Torroella de Montgrí i veureu que no arriba pràcticament 
aigua. Tenim un riu Llobregat sobreexplotat en els seus aqüífers i pous on hi ha, com diu la 
moció, pous que han estat sobreexplotats i  contaminats, amb tota la problemàtica que això 
reporta per fer aigua potabilitzada, aquest és el problema de fons. I quina és la gran solució que  
ens proposa el govern actual de la Generalitat? Que dic que no ve d’ara sinó que ve de lluny,  
és la gran política de transvasaments. Ells tenen la gran política de transvasaments i diuen,  
mira, com que totes aquestes polítiques no hem implementat la reutilització, l’estalvi, bla, bla, 
bla, pues fem una cosa, portem l’aigua d’un lloc. I d’on podem portar l’aigua? O bé de la conca  
de l’Ebre, o bé de la conca del Roine, que són els dos que tenim més a prop. Evidentment això  
ve a punt ara que estem parlant del nou pla de la conca de l’Ebre, que és el nou pla de la conca 
que ha fet el govern del Partit Popular, que és qui té la competència en aquest tema. Aprofitem 
aquest moment també per plantejar-nos quin és el nostre pla hidrològic. I no és només això, 
sinó que a més de parlar d’aquestes qüestions tècniques de com distribuïm el territori i de què 
fem amb els nostres rius, que també son cosa de futur, del que estem parlant també és d’una  
nova forma d’enfocar el tema de l’aigua. I tal i com diu la moció, quan diu aquí allò de “demanar 
al  govern  de  la  Generalitat  l’impuls  per  convertir  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  en  l’òrgan  
regulador del control públic”, enfoca una nova idea de dir l’aigua és un bé públic, l’aigua és un 
bé necessari, és un bé essencial per a la vida i tots i totes, les persones, la ciutadania, ens hem  
de poder implicar en la seva gestió. I és aquí la part diguem-ne més política d’aquesta moció i  
per això nosaltres pensem que nosaltres com a municipi dintre de l’àrea metropolitana, municipi 
que rebem aigua de la part del Ter i del Llobregat, municipi que estem implicats en això, hem de 
dir la nostra i per això instem al ple d’aquest municipi a dir que creiem que aquest pla s’ha de  
modificar i ha d’anar en una altra línia. Finalitzo dient una cosa molt senzilla que diu, al final,  
s’obre la possibilitat d’instar la Generalitat perquè l’Agència Catalana de l’Aigua es converteixi 
en un òrgan que ens ajudi, que ens assessori en els ajuntaments a fer aquells processos de 
remunicipalització de la gestió de l’aigua. És un tema que està sobre de la taula de molts  
ajuntaments, possiblement anirà a més, perquè durant un temps, també les polítiques s’ha anat  
guanyant  la qüestió,  la idea,  que també era una qüestió també ideològica,  de dir,  això ho  
donem a gestionar a l’empresa privada que ja ho farà prou bé des d’un punt de vista econòmic, 
social i fins i tot tècnic. S’ha demostrat que no, i amb la privatització d’ATLL hi havia molta gent 
que ja vam dir que l’aigua ens sortiria molt més cara. Me’n recordo en un debat en aquesta sala 
de ple on hi havia la representant de CiU que deia que no, que l’aigua no es pujaria, que l’aigua  
no canviaria el seu rebut ni en alta ni en baixa, només hem de veure ara els nostres rebuts 
d’aigua i veure com aquesta privatització, a més a més de no millorar tota la gestió de l’aigua tal 
i com dient en aquí en aquesta moció, ens està constant al ciutadà, a les empreses i a les 
institucions  molt  més  cara  que  fa  uns  anys.  Per  tots  aquests  motius,  els  motius  socials, 
ecològics, econòmics i com no d’igualtats, des del grup de BeC demanem als diferents grups 
municipals suport en aquesta moció que pot significar un plantejament en una nova manera 
d’entendre la nostra relació amb un bé vital com és l’aigua. Moltes gràcies”.
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A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya, qui diu: “Gracias 
alcaldesa. Nosotros en este punto nos vamos a abstener. No vamos a votar en contra, pero nos  
vamos a abstener. Nos vamos a abstener porque hay cosas que no estamos totalmente de 
acuerdo con la moción y porque nos hubiera gustado tener más tiempo para trabajarla y tener 
una posición más consensuada, porque este no es un tema que afecta sólo al municipio de 
Badia, entendemos que es un tema que va al ámbito no ya supramunicipal, sino es un ámbito 
de país, un ámbito de Cataluña. El tema del agua es un tema muy complejo, es un tema muy 
complicado y tenemos que empezar por pensar de quién es el agua. El agua no es de nadie, el 
agua es de todos, pero claro, si defendemos por una parte el no el trasvase del Ebro, el no el 
trasvase del Ter, de dónde sacamos el agua para beber aquí?. El agua tiene que venir de algún 
sitio. Si es de las plantas desaladoras el recibo del agua se va a duplicar o a triplicar, porque el  
mantenimiento de esas plantas y el  consumo energético de esas plantas para poder hacer 
agua potable haría que el recibo pues fuera 2 ó 3 veces más caro, aparte de la amortización de 
esas instalaciones. Otra cosa es que bueno, a nivel de otro tipo de impuestos o a nivel de otro  
tipo de aportaciones del Estado se haga una red de plantas potabilizadoras a coste cero y se 
mantengan de otra manera. Sí  que es verdad que en torno al agua se ha creado un gran 
negocio de diferentes empresas que están en el proceso de la gestión y están haciendo que el 
precio  del  agua  cada  vez  sea  más  caro,  está  claro.  Y ya  no  creo  que  sea  una  cuestión  
municipal, yo creo que tiene que ser una cuestión de país, tenía que haber no una empresa en 
cada municipio, sino tenía que ser una xarxa a nivel de Cataluña, porque si no es la única 
manera de que el ciclo del agua esté más controlado, que cada municipio tenga su empresa,  
que cada municipio tenga sus tarifas y al final el agua es igual para todos y es un bien que es 
para todos. El problema del agua es que cada vez va a ser más cara, cada vez va a ser un bien 
más  escaso,  cada  vez  hay  más  sequía,  cada  vez  hay  menos  agua  y  hay  que  hacer  un 
planteamiento global porque si no al final el agua la pagaremos a precio de oro. Y nada más. Sí  
que estamos de acuerdo que es necesario el cambio de gestión del modelo del ciclo del agua y  
nada más”.

Seguidament  l’alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  José  Pérez,  qui  diu:  “Gracias  señora 
alcaldesa. Veo que me había leído hasta el  pensamiento. No a ver, simplemente podemos 
compartir que no estén de acuerdo con toda la moción, pero hay algunos datos que ha dado el 
señor Rafa Moya que tampoco se ajustan precisamente a la realidad. Decir precisamente que 
el  agua  procedente  de desaladoras  es  el  triple  de cara  que un  agua  que  procede de  un 
trasvase simplemente técnicamente no se ajusta a la realidad. A ver, estamos hablando de 
desaladoras, desalinizadoras que tienen un proceso de amortización, a corto y largo plazo y 
que a más a más, muchas de ellas, como por ejemplo la construida en El Prat que fue como un 
fondo de inversión europeo, tienen sistemas de aprovechamiento energético con el  cual no 
tiene nada que ver con las iniciales, las primeras desaladoras que hicimos. No voy a decir aquí  
que  no  tienen  ningún  problema  ecológico  ni  a  nivel  de  infraestructuras,  es  cierto,  una 
desaladora,  como  cualquier  otra  infraestructura  que  hagamos  en  el  territorio  tiene  sus 
cuestiones contraproducentes. Dicho esto, la cuestión que decimos aquí, es un tema que no 
afecta solamente al municipio de Badia, todos estamos de acuerdo. De hecho nosotros en la 
moción instamos a la Generalitat, no instamos al ajuntament de Badia a hacer nada, pero no 
solamente nos afecta a nosotros. Nos afecta a nosotros como municipio pero también afecta a  
otros  municipios,  es  un  tema de país.  Y digo esto  porque  es  importante  también que  los  
municipios en esto también vayamos diciendo la nuestra porque si no al final parece como que 
el ACA es un ente que está allí fuera y que no tenemos nada que decir y no es cierto, tenemos 
nuestras  posibilidades  de  influir,  tanto  en  las  juntas  del  ACA como  en  el  Govern  de  la 
Generalitat a través de diferentes procedimientos. Y finalizo diciendo una cosa, el agua puede 
ser un bien más o menos escaso, pero si leemos en la moción hay muchas cosas que dice la 
moción que deberíamos haber hecho y que no se ha hecho. Y como no se han hecho, ahora  
tenemos este problema. Por ejemplo se habla del agua de la lluvia. El agua de lluvia, la palabra 
aljive,  a todos nos  suena algo,  el  agua de lluvia tendremos que aprovechar esas grandes  
cantidades de agua que nos van a caer de forma descontrolada en períodos de tiempo y la 
tecnología  nos  tiene  que  dar  la  facilidad  como para  poderlos  aprovechar,  ciudades  como 
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Barcelona ya lo están haciendo. Aprovechan agua de lluvia y la almacenan pues para el riego,  
y si pueden hacerlo ciudades como Barcelona lo deberemos hacer el resto de ciudades para 
empezar a aprovechar un cambio que se está produciendo en el clima, causado por diferentes  
motivos, pero que en el agua va a tener un efecto claro y que lo estamos viendo ya. Por tanto,  
la moción no solamente dice que va a ser más cara porque va a haber menos agua, no, no. El  
agua va a venir de diferente manera. La vamos a tener que administrar de otra forma, vamos a 
tener que controlar mucho más el agua, no entramos a analizar por ejemplo qué aportación de 
agua hacemos hacia la agricultura ni de qué manera hacemos la aportación, que es el gran 
consumidor de agua de este país, no entramos a analizarlo, pero sí como área metropolitana 
decimos que tenemos que empezar a hacer una nueva política referente a este tema, ya que 
no se ha hecho, y como no se ha hecho pues hemos de poner el punto sobre las íes en este 
tema. Y ese es el tema y el asunto de fondo. No se trata de decir no queremos trasvases, pero  
tampoco queremos agua, no es ninguna contradicción. El agua es un bien necesario para la  
vida y por tanto tenemos que saber de qué manera podemos tener ese agua a nivel del que 
necesitemos con unas medidas de control, pero al mismo tiempo sabiendo que no podemos  
estar tampoco perjudicando determinados ecosistemas como por ejemplo el río Ter. El río Ter 
es un ejemplo de lo que no se debe hacer y el otro día si nos manifestábamos en Tortosa 
contra un nuevo trasvase del Ebro y una nueva política, yo creo que también es lícito, que es 
coherente, perdón, que digamos que el río Ter se merece otro trato y que técnicamente es  
posible mejorar esto. Tampoco la moción dice que la aportación de agua del río Ter o del río 
Llobregat al área metropolitana haya de ser cero, en ningún momento lo dice. Lo único que 
está diciendo que las aportaciones que hay ahora y las que se preveen, porque por parte del  
govern de la Generalitat no preveen hacer todo este tipo de inversiones, van a ir en aumento, 
con lo cual lo único que vamos a hacer en vez de mejorar, de solucionar el problema, lo vamos 
a ir empeorando. No pretendo entrar en debate si no simplemente era por puntualizar alguno 
de los temas que se dicen en la moción y algunos detalles con los cuales no coincido con el  
punto de vista del señor Moya. Muchas gracias”.

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafa Moya, qui diu:  “Yo sí que 
hay  alguna  cosa  que  tampoco  estoy  de  acuerdo  ni  comparto.  El  precio  aproximado  de 
tratamiento de 1 m3 de agua en una planta potabilizadora está en torno a 20 céntimos, y en una 
planta desaladora, el tratamiento en torno a 60-70, más o menos. Y luego el tema que también  
se habla en la moción, del agua de lluvia que hay que reutilizar, bueno, pues hay que tener 
cuidado también con el agua de lluvia, porque si estamos hablando de que los acuíferos están 
sobreexplotados y no dejamos que el agua de lluvia haga su ciclo natural, en muchos casos, la 
recuperación  de  los  acuíferos  pasa  por  dejar  que  el  agua  siga  su  cauce  natural.  El  
aprovechamiento del agua de lluvia sí que puede ser, en algunos casos, una posibilidad, pero 
no siempre aprovechar el agua de lluvia nos va a ayudar, al revés, si no dejamos que el agua 
haga su camino natural, y se vayan a repoblar los acuíferos... bueno, todos estos pozos que se 
están extrayendo de agua, el agua que están extrayendo y que se están secando, es agua de 
lluvia. Entonces, sí que en las cuencas o en las zonas costeras que el agua de lluvia al final se  
va a ir al mar, ahí sí que hay que aprovecharla, pero cuidado con el agua de lluvia”.

Sotmès a votació, l’acord s’aprova amb els següents vots:

Vots a favor: 8 (3 BeC i 5 AEB)

Abstencions: 8 (PSC)

«El Govern de la Generalitat està finalitzant la tramitació per aprovar el nou Pla de Gestió del 
Districte de Conca Fluvial de Catalunya 2016-2021 (PGDCFC), el termini d'informació pública 
del qual va finalitzar coincidint amb les eleccions al Parlament de Catalunya de 27 de setembre 
de  2015.  Aquest  pla  és  l'eina  que  determina  les  accions  i  mesures  necessàries  per 
desenvolupar  els  objectius  de  la  planificació  hidrològica  per  a  les  Conques  hidrogràfiques 
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Internes de Catalunya i per a les aigües subterrànies i costaneres associades. El Pla té com a 
objectius: assolir el bon estat ecològic de les masses d’aigua de totes les conques tal com fixa  
la Directiva Marc de l’Aigua tot garantint el seu subministrament.

A l’apartat de balanç de recursos hídrics del Pla de Gestió, i per tal de garantir l'estimació de 
recursos  per  les  diverses  conques  internes  s’afirma  que  el  sistema  Ter-Llobregat  (el  que 
abasteix a la Regió metropolitana de Barcelona però que també inclou els abastaments a les 
comarques gironines) és deficitari, ja a l’any 2015. En conseqüència, es diu que el sistema 
Ter-Llobregat  precisa  d’una  font  complementària  d'aportació  externa  d’aigua.  El  document 
continua afirmant d'aquí 5 anys caldria aportar 126 Hm3 d’aigua externa cada any (és a dir, no  
generada en les pròpies conques del Ter i del Llobregat), i que cap al 2045, d'aquí 29 anys,  
caldria incrementar aquestes "aportacions externes" fins a 189 Hm3 a l’any.

El més sorprenent és que per a satisfer aquestes previsions extraordinàries de demanda de 
major increment de recursos hídrics pel sistema Ter-Llobregat, el PGDCFC proposa "traslladar" 
al  Plan  Hidrológico  Nacional la  solució  de  l'origen  de  l'aportació  complementària  i  el  seu 
finançament. És a dir, demanar que l'augment del  recurs vingui de les conques externes al  
districte fluvial de Catalunya, i l'única conca fluvial propera, capaç de subministrar aquest cabal, 
és la del Ebre o el Roine.

A això s'ha d'afegir unes dades preocupants: des del 2011 fins el 2015, i en especial coincidint 
amb la privatització  de la gestió d’Aigües Ter-Llobregat, s’ha alterat l’ordre de prioritats de les 
fonts  d’aportació de recursos pels  consums no agrícoles  al  sistema Ter-Llobregat,  és a dir 
principalment cap a Barcelona i el seu entorn metropolità, incomplint les previsions del Pla de 
Gestió de les conques internes de Catalunya 2010-2015. Així, les dessaladores (plantes ITAM) 
del Prat de Llobregat -amb capacitat per aportar 60 Hm3 a l'any- i la de Tordera -amb capacitat  
d’aportar altres 20 Hm3 a l'any- només han aportat entre 13 i 23 Hm3 a l'any, mentre que del  
Ter s’han extret cabals d’entre 153 i 206 Hm3 cada any i del Llobregat d’entre 155 i 195 Hm3. 
Alhora s’ha descuidat totalment, fins i tot abandonat, la política de recuperació i reutilització de 
l’aigua procedent del sistema de depuració terciària (d’alta qualitat) de la planta del Prat, i en 
canvi s’han continuat mantenint les extraccions d’aigua dels pous de Cornellà, del Besòs i de la  
Tordera, entre 37 i 39 Hm3 cada any, quan és sabut que els aqüífers de la conca del Llobregat  
estan sobreexplotats i han patit episodis de contaminació. A les mesures antitransvassistes cal 
afegir una nova planta a Cubelles, que podria aportar fins a 60 Hm3 més a l’any, unida a la  
recuperació de cabals procedents de sistemes terciaris de depuració, i a la continuació en les 
polítiques d’estalvi i l’eficiència en la distribució i consum d’aigua, tant per usos domèstics com 
agrícoles i industrials.

Aquestes dades han dut com a conseqüència l'incompliment sistemàtic del "Compromís del  
Ter", reclamat pels ajuntaments i entitats civils de les comarques gironines, i aprovat pel govern 
d’esquerres de la Generalitat que es comprometia a garantir un cabal de manteniment ordinari 
de 4,8 m3/s desembassats al Pasteral. Aquest compromís suposava reduir el transvasament 
d’aigua del Ter a la regió metropolitana de Barcelona fins als 115 Hm3/ l’any 2015, quan en 
realitat, com hem vist, encara s’estan transvasant d’entre 163 a 200 Hm3/any.

En definitiva, si es complissin els plans de gestió, de recuperació, estalvi i eficiència en l'ús de 
l’aigua així com els plans d’inversió que va deixar dissenyats i aprovats pel govern d’esquerres 
en el període 2004-2010, ara no caldria fer emergir el fantasma del transvasament i incloure les 
previsions de recursos extres més enllà de les conques internes mitjançant transvasaments 
d’aigua del Ebre o del Roine.

Per altra banda, des de la dimensió de la governança de l'aigua cal  dir  que la participació 
ciutadana, la transparència i la rendició de comptes en la gestió de l'aigua són claus no només 
per a garantir-ne una gestió més sostenible i propera a les sensibilitats del territori, sinó també 
per  a  la  construcció  d’una  societat  més democràtica i  amb una  ciutadania  apoderada  que 
exerceix els seus drets i deures, partint de la visió de l’aigua com a bé comú.
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Així doncs, davant la incertesa i l’amenaça que suposa la revisió Pla de Gestió del Districte de  
Conca Fluvial  de Catalunya  2016-2021 (PGDCFC),  respecte el  propi  riu Ebre i  el  sistema 
Ter-Llobregat 

El Ple adopta els següents acords:

1. Instar el Govern de la Generalitat a reobrir i revisar el Pla de Gestió de Districte de 
conca fluvial de Catalunya 2016-2021 i garantir l'abastament de totes les poblacions 
prioritzant  l'ús eficient,  l'estalvi  i  els recursos hídrics de cada conca. Per tant,  a no 
executar cap nou transvasament i a implementar un calendari de retorn pel cabal del  
Ter,  donant  compliment  al  Pacte  del  Ter  i  preveient  la  substitució  progressiva  dels 
cabals transvasats gràcies a les aportacions dels nous recursos disponibles en el marc 
del Pla estratègic de disponibilitat dels recursos hídrics en l’àmbit ATLL.

2. Instar  el  govern  de  la  Generalitat  a  recuperar  i  actualitzar  el  Pla  estratègic  de 
disponibilitat dels recursos hídrics en l’àmbit ATLL, aprovat l’any 2010, que preveu la 
utilització adequada de les diverses fonts de subministrament i  la  millor  gestió dels 
aqüífers i de les masses d’aigua tal com demana la moció sobre la gestió de l'aigua  
aprovada al Parlament de Catalunya de 30 d'abril de 2015.

3. Promoure la redacció de plans de recursos hídrics alternatius que promoguin fonts de 
subministrament diferents, contemplant la utilització de l’aigua de la pluja, entre d’altres.

4. Implementar  polítiques  transversals  d’adaptació  als  impactes  del  canvi  climàtic  que 
apunten  a  una  major  sequera  i  una  concentració  dels  episodis  de  pluja  i  la  seva 
afectació tant al previsible augment de la demanda com a la millora de les capacitats 
del sanejament i el drenatge urbà i la capacitat d’emmagatzematge d’aigua de pluja.

5. Demanar  al  Govern  de  la  Generalitat  l’impuls  del  procés  per  a  convertir  l’Agència 
Catalana de l’Aigua en l’òrgan regulador del control públic del cicle integral de l’aigua a 
totes les conques fluvials de Catalunya.

6. Instar el Govern de la Generalitat a presentar un pla d’acompanyament i recursos per a 
la municipalització de l’aigua (PARMA) que inclogui, entre altres mesures, la creació, 
dins l’Agència Catalana de l’Aigua, d’un equip d’assessorament jurídic i si s’escau amb 
el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, a disposició dels municipis que vulguin 
iniciar  la  remunicipalització  dels  serveis  d’aigua  per  a  garantir-ne  la  correcció,  la 
fiabilitat i el bon desenvolupament normatiu.

7. Instar el Govern de la Generalitat a l’actualització el Pla d’usos d’aigua de Catalunya, 
de manera que inclogui mesures de bona gestió, estalvi i eficiència en els diferents  
sectors –agrícola, ramader, industrial, de serveis, lúdic i domiciliari–, per a garantir la 
preservació quantitativa i qualitativa de les masses d’aigua i dels cabals ecològics dels 
rius.

8. Endegar el procés per al Pacte nacional de l’aigua amb una posada en comú entre el  
conjunt de la societat i les administracions relativa a les polítiques de gestió del cicle 
integral de l’aigua i les conques fluvials de Catalunya, tal com demana la moció sobre 
la gestió de l'aigua aprovada al Parlament de Catalunya de 30 d'abril de 2015.

9. Promoure noves formes de control social i de democràcia participativa en la gestió del 
cicle de l’aigua, en què l’ens públic gestor rendeixi comptes de les seves activitats i  
s’asseguri l’accés de tots els ciutadans a la informació, amb l’establiment d’indicadors 
de gestió accessibles, donant publicitat als acords i resolucions de l’ens gestor i les 
condicions de prestació del servei, facilitant les consultes públiques, la informació i la 
presentació  de  reclamacions,  o  constituint  elements  de  participació  com el  consell  
social, entre altres actuacions. Així mateix, promoure que la Diputació de Barcelona i la 
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resta  d’ens  locals  estableixin  mecanismes  semblants  en coordinació amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua.

10. Comunicar  els  presents  acords  al  president  de  la  Generalitat  de  Catalunya  a  la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat, a la conselleria d’Agricultura de la Generalitat de 
Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Plataforma en Defensa 
de l’Ebre i a la Plataforma “Aigua és Vida.”

II. PART DE CONTROL A L'EQUIP DE GOVERN

1. Donar compte de les Resolucions de l'alcaldia

La  Corporació  es  dona  per  assabentada  de  les  resolucions  de  l'alcaldia  des  del  número 
02/2016 al 107/2016.

S'obre el torn de paraules i l'alcaldessa la dona a la senyora Elisabet Ruiz regidora del grup 
municipal de BeC qui diu:

“Gracias señora alcaldesa. En primer lugar, a BeC le ha llamado la atención que cada mes se 
vienen dando gran cantidad de reclamaciones por  responsabilidad patrimonial  y sobre todo 
también hemos tenido bastantes este último mes. Si la mayor parte son por caídas, habría que  
asegurar esto, entonces desde BeC exigimos que se haga un plan de intervención en la vía 
pública con el objetivo de subsanar el estado de las aceras y las calles del municipio. 

De la resolución 197/2016, que habla del abonamiento de la deuda de la seguridad social, de 
qué es, a qué corresponde.

También pedimos que nos hagan llegar el convenio de prácticas académicas en criminología.

Si hay algún tipo de proyectos para la zona vieja del polideportivo viejo.

Por otro lado sabemos que el edificio Antonio Machado, en su día nos dijeron que se haría una 
residencia de ancianos y no sabemos nada sobre ese estudio. Qué proyectos tienen el equipo 
de gobierno para toda esa zona, que actualmente es un auténtico despropósito, por no decir 
desastre”.

La  senyora  alcaldessa  diu:  “Ja  estem  fent  intervencions  en  via  pública  en  funció  de  les 
reclamacions patrimonials i d’altres criteris, però ara donaré la paraula al regidor d’Urbanisme. 
El tema dels projectes ja els hi passarem. El tema de la seguretat social també la senyora 
Montserrat  Jiménez  ara  li  contestarà i  respecte  a  les  altres  preguntes,  nosaltres  tenim un 
projecte polític de rehabilitació del poliesportiu vell, que és un projecte polític, que no és un 
projecte tècnic, no hi ha cap projecte redactat en aquest sentit. Nosaltres vam fer en el seu 
moment un pla d’equipaments però no hi ha un projecte diguem-ne quantificat. Idees en tenim 
moltes, però no hi ha un projecte. La nostra idea és demanar-ho. Si la pregunta és aquesta, de 
projecte tècnic. I en base a l’altra nosaltres també estem analitzant des de la perspectiva de 
planejament  quins  usos  són  permesos  en  aquesta  zona.  Nosaltres  tenim  un  compromís 
electoral que després l’hem de traslladar en accions concretes que respondran també a les 
possibilitats d’usos permesos pel Pla general, per veure si les hem de modificar, adequació a 
normatives que estan en constant canvi i que cada cop que fem un forat ens han canviat la 
normativa sectorial de coses i tal, però que ja ho comentarem. És el nostre projecte polític  
perquè està en el nostre programa electoral. Després com es materialitzarà ja vorem en funció 
d’això, realitat normativa i realitat pressupostària també, perquè hem de ser conseqüents també 
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amb el què podem disposar en cada moment”.

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya, qui diu:  “Gracias 
alcaldesa. Con respecto al estado de la vía pública, bueno es cierto que hay muchas zonas que 
hay que mejorar.  Somos conscientes  que durante años y  años  atrás  hemos destinado los 
recursos en lo que considerábamos prioritario. La apuesta en la anterior legislatura, cuando 
teníamos sobre todo esos problemas económicos de tesorería, iba más por apostar más en el 
área de Acción social, que se llamaba antes así, y en otras apuestas, y preferíamos tener dos  
educadores más de calle a tener dos paletas. Sí que es verdad que ahora, de un tiempo para 
acá, los planes de ocupación que podemos destinar a vía pública, se están destinando y se 
están haciendo intervenciones y en adelante seguiremos apostando por intentar priorizar dentro 
de las posibilidades la mejora de la vía pública, porque somos conscientes que hay trabajo por  
hacer”.

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Montserrat Jiménez, qui diu:  
“Gracias señora alcaldesa. Me ha parecido entender que preguntabas por el 197/2016, 197 no 
hay ningún decreto 197 en este pleno. Yo creo que por el tema que planteas que es el de  
deuda a la seguridad social, que no sea el  81 de 2016. Lo digo para poder concretarte la 
respuesta, puede ser? (.......)  Sí,  el  decreto es el  81/2016 y el  expediente es el  197 como 
decíais. Bueno, lo de la deuda a la seguridad social, se originan estas deudas, normalmente, 
porque  se  producen  unos  descuentos  que  al  ayuntamiento  por  las  bajas  por  incapacidad 
temporal  de  los  empleados.  Normalmente  se  presenta  el  alta  días  después  de  haberse 
producido fehacientemente. Con lo cual, cuando traen el alta al ayuntamiento, a nosotros la 
seguridad social nos ha hecho una serie de descuentos por estar de baja ese empleado, y 
luego lo que hacemos en la siguiente ocasión es regularizar esos importes. No es más que eso, 
lo que pasa es que sí que a lo mejor por el texto de la resolución podría parecer raro, pero es  
un trámite que se da ordinariamente y que es una cuestión de regularizar con la seguridad 
social todo aquello, una vez que a nosotros nos consta físicamente el alta de los empleados”.

Seguidament  la  senyora  alcaldessa  cedeix  la  paraula  al  senyor  Josep  Martínez,  qui  diu: 
“Bueno, en cuanto al convenio con la Facultad de Derecho de la Autónoma, es un convenio en 
prácticas  de  un  chico  que  está  haciendo  prácticas  de  criminología.  En  cualquier  caso  le 
pasaremos la referencia y también, bueno, por explicarlo un poco, una de las líneas de trabajo 
de la policía local pues también es la investigación, es la transferencia y un poco también pues 
el estudio de los delitos y la planificación pues a través de (......) Sí, sí, es a coste cero, es un 
convenio en prácticas con un estudiante”.

2. Precs i preguntes

No es formulen precs i preguntes.

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, Eva María Menor Cantador 
Alcaldessa  aixeca  la  Sessió  sent  les  vint  hores  i  deu  minuts,  del  qual  com a  secretària 
municipal dono fe.
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