Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2017/3

El ple

Ordinària

Data

22 / de febrer / 2017

Durada

Des de les 18:40 fins a les 20:25 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretaria
Interventor

Carmen Coll Gaudens
Raul López Borras

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77123566N

Alvaro José Pacheco Comino

SÍ

38062022N

Antonio Rodríguez Yáñez

SÍ

44989236V

Elisabet Ruiz Romero

SÍ

33896972D

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

01925637P

Eva María Menor Cantador

SÍ

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

46644747B

Joaquim Jesús Duran Redondo

SÍ

47173117W

Josep Martínez Valencia

SÍ

43510749Q

José Pérez Jiménez

SÍ

34764081H

Maria José Granados Martínez

SÍ

33900306P

Maria Pilar Paz Sierra

SÍ

36521412B

Miguel Rodríguez Rosillo

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número : 2017-0003 Data : 30/03/2017

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 30/03/2017
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 30/03/2017
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

77126306S

Rafael Muñoz Contreras

NO

33905410Y

Ruth Escolà Sánchez

SI

46605841K

Teresa Carceller Labaleta

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Rafael Muñoz Contreras:
«motius personals»

S'excusa la presència del regidor Rafael Muñoz i la regidora Ruth Escolà que s'incorporarà més
tard.

S'aprova per unanimitat
Incorporem com a primer punt desprès de l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Tenim
també un punt dintre de l'ordre del dia, que és la pressa de coneixement de la regidora Ruth
Escolà Sánchez que el posposarem fins que la regidora arribi en senyal de respecte.
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, la Presidenta obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

ACTA DEL PLE

L'alcaldessa diu: Abans de començar amb l'ordre del dia hem de votar una urgència, hem tingut
coneixement d'un acord d'abandonament del grup de Badia en Comú de la regidora Elisabet
Ruiz i hem de votar la seva incorporació a l'ordre del dia d'aquest Ple.

Número : 2017-0003 Data : 30/03/2017

Es fa un minut de silenci per la última víctima de violència masclista a Santa Perpètua de la
Mogoda.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Assentiment

S'aproven les actes de les sessions extraordinària de 11 de gener i ordinària de 25 de gener, sense
necessitat de lectura atès que tots els membres del Consistori disposaven dels textos.

Abandonament regidora de grup municipal
Es dona coneixement de la Resolució de l'alcaldia número 2017/0129 de 22 de febrer, referent
a l'abandonament de la senyora Elisabet Ruiz Romero del Grup Municipal de Badia en Comú
d'aquest Ajuntament, quedant integrada com a regidora no adscrita.
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A) PART RESOLUTIVA

L'alcaldessa diu: «Com que és una pressa de coneixement no hem de fer cap votació. I
continuem amb l'ordre del dia del Ple»

Aprovació del Pla d´Actuació Municipal (expt.367/2017)
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 6, Abstencions: 1,
Absents: 1
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L'alcaldessa diu: “Com a representant en aquest cas del grup municipal socialista explicar que hem
portat al Ple l'aprovació del Pla d'acció municipal, tot i que és un Pla que recull el nostre programa
de govern i que hem intentat incorporar veien alguns dels programes dels grups intentar incorporar
tot allò que ens uneix per fer un pla d'acció municipal, en hauria agradat haver-lo tingut abans per fer
l'aprovació abans això no significa que no el tinguéssim fet i que no l'estem aplicant de fet. Però és
una manera de visibilitzar-lo i pel tema de transparència donar a conèixer a la ciutadania aquest Pla
d'acció municipal.»
L'alcaldessa dona la paraula a la senyora Elisabet Ruiz com a regidora no adscrita que diu: «Moltes
gràcies senyora Alcaldessa. La planificación de la actividad municipal durante el mandato recoge un
conjunto de actuaciones que el equipo de gobierno llevará a cabo durante este período como plan
de mandato, por tanto, se trata de una aportación recogida ya en el programa electoral del Partido
de los Socialistas de Badia del Vallès, como bien se expone en la relación de los hechos. Lo que no
es cierto es que recoja las propuestas surgidas del resto de partidos políticos compatibles con este,
y no tengo muy claro si recoge las propuestas surgidas de las reuniones celebradas con la
ciudadania en los diferentes espacios de participación municipal del Municipio puesto que en las que
he estado no he visto debatir sobre el PAM. Este documento fue enviado al principio de la legislatura
para trabajarlo y pensé que se haría una comisión de trabajo para debatir dichos aspectos con
plazos para aportar un debatir, lo que no pensé en ningún momento es que se iba a presentar en
este Pleno hasta el jueves pasado justo antes de entrar en la Junta de Portavoces que nos llega la
última modificación respecto de la anterior propuesta en la que se añadía dos aspectos básicos que
para resumir vendría a consensuar con la ciudadanía los temas referentes a las decisiones, cosa
que me agrada, y respecto a temas de infancia pues añade la participación de nuestro recién
estrenado Consell dels Infants que evidentemente no puedo estar más a favor de estos dos
documentos. Dicho todo esto y recogiendo las palabras del equipo de gobierno, no lo han
consensuado con la oposición porque es un tema que lo llevaban como proyecto político de
gobierno, que votemos lo que creamos oportuno. Es cierto como dice el equipo de gobierno, que ya
había que darle salida al PAM, pero considero que podría haberse hecho de otra forma, y estoy
segura que podríamos haber llegado a un buen entendimiento de diálogo. Me sabe mal la
manifestación del equipo de gobierno cuando afirmó que nuestro dictamen les daba igual, así lo
manifestaron que votásemos lo que considerásemos oportuno, entiendo que no fue dicho de forma
irrespetuosa, sino desde la clara intención de llevar como equipo de gobierno este PAM desde una
creencia personal, al menos eso me pareció. Así que no me queda otra que valorar el contenido
para posicionarme en el dictamen y valorar si su PAM suma o resta a la ciudadania respecto al
anterior mandato, pero para ello he de poner algunos ejemplos, que a mi parecer, parecen poco
meno que una postal de Navidad llena de buenos deseos e intenciones de las cuales es imposible
no querer incorporar para nuestro Municipio. Para muestra un breve resumen de lo que digo: -Hem
d'impulsar un govern obert, que fomenti la participació i corresponsabilitat de la ciutadania en la
presa de decisions que defensi la transparència i la regeneració democràtica i que treballi pel
progres i la inclusió social -, res a dir en contra, -és un document viu que permet introduir
modificacions per adaptar a les actuacions a les necessitats concretes que es detectin en el moment
de la implantació -, res a dir en contra, -és un document orientat a obtenir el major consens polític i
ciutadà, permet introduir modificacions per adaptar les actuacions a totes aquelles propostes i
iniciatives que resultin dels òrgans de participació ciutadana extens a la ciutat -, empezamos mal.
També parla d'un nou model de governança, d'administració propera oberta i transparent,

ACTA DEL PLE

La secretària llegeix la part dispositiva de l'acord.
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L'alcaldessa dona la paraula a la senyora Pilar Paz regidora del grup municipal de Badia en Comú
que diu: «Gracias señora Alcaldesa. Badia en Común no dará apoyo al PAM por varios motivos, voy
a ser muy breve, nos parece que presentar un plan de mandato a mitad de la legislatura es cuanto
menos poco riguroso. Además no es un plan de acción donde se recoge las principales propuestas

ACTA DEL PLE

participació ciutadana, programa de protecció social i d'inclusió social, pobresa energètica, de
desnonament, del dret a l'habitatge, d'un programa de lloguers socials al Municipi, reclamar contra
situacions de pobresa energètica, el Consell de Salut, tenemos que impulsarlo, por favor, falta hace,
hace siglos que no se convoca, aquí se habla del Consell de Salut, reduir la xifra d'aturats al
Municipi, i treballar amb la inserció laboral, l'emprenedoria, l'economia social i colaborativa, la
formació i la creació d'ocupació. Lo que ya no estoy tan de acuerdo en el punto de -reorganització i
redefinició del Servei Local d'Ocupació, reorientant les polítiques locals d'ocupació, reorientant les
polítiques locals d'ocupació des de la perspectiva innovadora i basada en l'acompanyament que
fomenti l'economia personal i la cocreació-, no puedo estar más en desacuerdo con este punto.
Creo que es el único punto con el que realmente me siento no incómoda, lo siguiente. Porque los
ciudadanos se han quejado respecto de como funciona la cocreación.
-Defensa de l'educació pública de qualitat -, el consejo municipal de educación falta hace que se
vuelva a connvocar. Becas y ayudas al estudio, a la formación post obligatoria universitaria, no
puedo estar en contra. Lo que si que es verdad que me quedo ojiplática perdida cuando veo, el
punto de -establir una nova ordenança reguladora de la taxa per prestació d'activitat esportives amb
criteris de tarificació social que garanteixi una pràctica esportiva a l'abast de tothom però que alhora
permeti la sostenibilitat d'aquest servei públic.- Supongo que la tarificación social se llevará a cabo
en el próximo año, porque este año la tarificación social que Badia en Común propuso en su
momento no fue recogida como tal. -Continuem apostant per el Casal dels Infants com espai
educatiu, punt de trobada, i espai d'oci en família.- Evidentment. -Foment de la participació
ciutadana dels infants, creació dels consells dels infants. -Evidentemente. - Promoure la igualtat,
acompanyament a les associacions de dones recolzant, empoderant i visibilitzant les seves
propostes, accions i activitats. Creo que todavia Trenquem el Silencia está pidiendo las llaves, tan
difícil es entregar una llave de un tablón de anuncios? Potenciar la relación con el CAP para
promover linias de actuación comunes y velar por el funcionamiento de todos sus servicios y para
una correcta atención ciudadana. El Consell de Salut, insisto, no se convoca.
Coordinació del col·legi de farmacéutics per vetllar pel bon desenvolupament d'aquest servei a a la
nostra ciutat.- Las farmacias de guardia que todos los vecinos siempre reclamamos y que no vemos
solución.
Promover la cultura desde el Casal de Joves detectamos que se necesita una inversión, el techo se
cae.
Cooperación internacional, la solidaridad i la cultura de la Pau. Destinarem sempre que sigui
possible el 0,7% de los ingressos. Mantenimiento de la Comisión de cooperación. Una comisión de
cooperación que hace mucho que no se convoca, muchísimo. -Millorar l'entorn urbà, pone como
propuesta renovació progresiva dels parcs i jardins incorporant mesures d'accesibilitat i jocs infantils
pels nens i nenes amb diversitat funcional, sí por favor, por favor, ya va siendo hora que todos los
parques nuevos que entren ya traigan esa incorporación.
Millora de la mobilitat i del transport públic, el dret a l'habitatge, la lluita contra la pobresa energètica,
evitar els desnonaments, millorar el parc d'habitatge, fomentar el lloguer, dissenyar una Badia lliure
d'amiant, rehabilitació de l'antiga escola Antonio Machado com a edifici d'apartaments en règim de
lloguer per a joves. Evidentment. I sobre tot també, presentar al Parlament de Catalunya la proposta
de la Llei de finançament definitiu que tanta falta ens fa, i a veure si és possible fer-ho en aquest
legislatura.
Tras sopesar dichos aspecto mi posicionamiento será la abstención porque creo que es un PAM que
en principio parece positivo para la ciudadania, y con esta abstención puede darse la continuidad a
su aplicación, però, no ha sido consensuado con el resto de las fuerzas políticas, y no es un PAM
que hayamos sentido nuestro en cuando a la oportunidad de aportaciones que se refiere.
Personalmente no puedo estar más de acuerdo en estos puntos y estar en desacuerdo en el punto
que ya he manifestado, però no me gustaria que este PAM se convierta en un escrito de buenas
intenciones, me gustaria sentir que se va a cumplir con todo lo que hay escrito, que no es poco.
Muchas gracias.»
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L'alcaldessa diu: «Primer agrair a la regidora Eli Ruiz perquè ha fet una explicació del nostre pla de
mandat, m'ha estalviat molta feina. Interpreto la seva abstenció també com un vot de confiança tot i
les seves crítiques. Respecte a la resta de posicions respecto evidentment qualsevol posicionament
d'aquest Ple, faltaria més, com espero que respectin també els posicionaments d'aquest grup, sense
fer epítets que sota el meu parer son una mica ofensius, però no contestarem això. La pròpia
proposta que avui es presenta al Ple, planteja que és un document viu i obert a tot tipus de proposta,
de fet crec que la voluntat de consens polític en molts temes d'aquest equip de govern i també per
part dels grups de l'oposició, que crec que en aquest sentit és compartit, ens ha arribat a arribar a
molts acords al llarg d'aquesta legislatura i al llarg d'aquests dos anys. Evidentment, farem una
evaluació del compliment d'aquest pla de mandat, i podrem sorprendre de veure com s'han complert
una part important dels nostres compromisos, queden encara per complir encara queden dos anys
de legislatura i es pot anar avançant. No coincideixo en que sigui un document poc rigorós, crec que
és un document rigorós, evidentment es pot estar d'acord o en desacord de que sigui un document
més o menys factible, més o menys desenvolupable, però la nostra intenció també ha estat
evidentment som un equip de govern i estem governant amb base a un programa polític que vam
presentar a les eleccions municipals com la resta de grups que estan aquí asseguts. Jo també vull
fer una reflexió sobre el tema de la participació ciutadana o les exigències que es fan a cadascuna
de les parts que estem aquí assegudes sobre elements de participació ciutadana, perquè qualsevol
cosa que proposa aquest equip de govern se'ns demana una obertura a la participació ciutadana i
amb això estem d'acord, però hi han moltes i moltes mocions d'altres grups que son posicionaments
polítics al voltant de molts temes que son posicionaments polítics que no estan oberts a la
participació ciutadana perquè formen part dels acords de les seves respectives assemblees i dels
seus funcionaments interns, amb la qual cosa crec que hi ha una diferent bara de medir, és el meu
parer, sobre el que es planteja per part d'uns grups polítics o el que representa la voluntat política de
les maneres de fer de cadascun dels nostres projectes polítics. En qualsevol cas nosaltres el nostre
plantejament es que sigui un document viu, que sigui un document obert, es farà una presentació
ciutadana. Hem agafat, i tant que sí, propostes que s'han fet en reunions amb les comunitats de
veïns, altre cosa és que s'estigui més o menys contents amb la resposta que es dona per part
d'aquesta administració, que això és una cosa que s'ha d'avaluar, però el compromís hi és. Amb la
qual cosa, si no hi han més paraules, crec que cada grup a manifestat la seva opinio al respecte, a
quedat clar que evidentment es el pla d'actuació municipal. Dir també, que la nostra voluntat era
arribar a un consens, sí que és veritat que no hem pogut fer més reunions però també és veritat que

ACTA DEL PLE

L'alcaldessa dona la paraula al senyor Miguel Rodríguez regidor del grup municipal de l'AEB que
diu: «Gràcies senyora Alcaldessa, seré molt breu, per no repetir bàsicament el que s'ha exposat.
L'AEB no donarà suport tampoc a aquest punt, perquè creiem que en quant a extensió el document
és correcte 18 pàgines, però ja està. Per no fer una intervenció molt extensa, aquest document el
valorem com un clar exemple de bones intencions però inviable. A dia d'avui han transcorregut com
han dit les companyes de BeC, 18 mesos des del canvi de la legislatura, casi dos anys, la meitat, un
document que potser hagués trobat consens de la resta de forces del consistori si s'hagués
presentat en els primers mesos d'aquest canvi de legislatura, es a dir a finals del 2015 o inclús a
començament del 2016, però no el presentem avui i més com una obligació legal com vostès
mateixos han dit per la Llei de transparència per tant interpretem que ni vostès mateixes se'l creuen.
Per nosaltres s'ha transformat de PAM a pamtomima, per tot això el nostre vot serà en contra,
gràcies.»

Número : 2017-0003 Data : 30/03/2017

de los grupos de la oposición. A marzo de 2017 no se ha cumplido ni un 20% de lo propuesto, a
título de ejemplo se dice que se realizarán evaluaciones trimestrales a partir del 2017 de este año, a
día de hoy no tenemos conocimientos de esos instrumentos de evaluación, y se tendrán que
empezar a hacer el próximo mes. Nos preocupan por nombrar algunos apartados como el dedicado
al objetivo de reducir la cifra de personas desempleadas en Badia. A medio camino de la legislatura
no se han cumplido ninguno de los objetivos. Queremos recordar que en el segundo pleno de esta
legislatura pusimos encima de la mesa un plan de mandato del que entre otras cosas se dijo que ya
que no eramos gobierno no lo apoyabais, que el Partido Socialista estaba trabajando sobre un Plan
de acción municipal y que este tenía que ser abierto y participativo, a la vista queda que ni una cosa
ni la otra, por lo tanto Badia en Común votaremos en contra, gracias.”

nosaltres sí que hem posat en marxa qualsevol iniciativa, petició que ens ha arribat per part d'altres
grups. Ens hem posat a treballar en temes que se'ns han demanat sense necessitat d'esperar que
l'altre part convoques a una reunió, si nosaltres tenim el compromís de treballar un tema el
treballem. Nosaltres també considerem que no s'ha d'esperar si veritablement es te intenció a que
l'altre part ens recordi, dia rere dia, o ens convoqui a reunions, quan se'ns ha presentat
documentació, quan se'ns ha recordat que estic a l'espera de plantejaments i que no s'ha tingut cap
resposta en aquest sentit. Hem enviat el document i ni tant sols se'ns ha fet una resposta de si es
veia be o malament, sense necessitat d'esperar una reunió per parlar d'aquest tema. Jo crec que en
aquest cas, la voluntat de consensuar coses és bilateral, sempre, no pot sempre estar sota les
esquenes d'una de les dues parts, crec que és absolutament injust. De la mateixa manera que jo
accepto i reconec que no s'ha produït cap reunió, també espero que la resta de grups acceptin i
reconeguin que no han contestat a cap dels mails que jo vaig enviar personalment amb el document
del Pla d'actuació de mandat l'any passat.»

«I. Identificació de l'expedient
Expedient número 367/2017, relatiu a Aprovació del Pla d'Actuació Municipal (PAM)
II. Relació de Fets
1. El Programa d'Actuació Municipal 2016-2019 (PAM), és l'eina de planificació de l'activitat
municipal durant el mandat, i recull el conjunt d'actuacions a portar a terme pel govern municipal en
aquest període.
Aquest document recull el programa electoral del partit dels socialistes de Badia del Vallès amb el
qual va concórrer a les eleccions municipals i amb el que va ser la llista més votada, recull també
aquelles propostes de la resta de partits polítics compatibles amb aquest i les propostes sorgides al
si de les reunions celebrades amb la ciutadania als diferents espais de participació ciutadana del
municipi.
Aquest document va ser enviat a la resta de grups municipals per tal de realitzar aportacions.
Aquest Pla d’Actuació Municipal no pretén ser un instrument rígid i estàtic. Haurà d’adaptar-se a les
conjuntures que es puguin presentar i donar solucions a les diferents problemàtiques que puguin
sorgir en el si dels òrgans de participació ciutadana existents i aquells que es creïn al llarg de la
legislatura.
Durant aquest mandat i dintre de l’URBACT, una iniciativa de la Unió Europea per millorar la qualitat
de vida de la ciutadania a partir del desenvolupament sostenible de les ciutats i del treball en xarxa
entre elles, es realitzaran una sèrie d’activitats per identificar els reptes que s’enfronta la ciutat, per
reflexionar sobre com es vol que sigui Badia del Vallès en el futur i definir els passos que s’hauran
de seguir per aconseguir-ho. Tot això quedarà recollit en el Pla d'Acció Local de Badia 2017-2030,
amb el detall de les estratègies i les accions concretes que s’hauran de fer a curt, mig i llarg termini
per millorar la qualitat de vida de tota la ciutadania. Aquest Pla d'Acció Local es tracta d'un document
redactat entre l'Ajuntament de Badia del Vallès, els veïns i veïnes, les entitats ciutadanes, amb el
suport i acompanyament de l'Ajuntament de Badia del Vallès i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
El Pla d’Actuació Municipal pretén per tant ser un instrument de transparència de la planificació de la
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S’aprova amb 8 vots a favor (PSC), 6 en contra (4 AEB i 2 BeC) i 1 abstenció (regidora no adscrita),
el següent acord:

ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa diu: «Gràcies. Té raó».

Número : 2017-0003 Data : 30/03/2017

L'alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez regidor del grup municipal de Badia en Comú que
diu: «Gràcies senyora alcaldessa. Només una petita matització. Jo crec que la meva companya Pilar
Paz, quan ha fet la seva aportació ha dit que trobava poc rigorós presentar un pla de mandat a
meitat de la legislatura, no pas el document. Només aquesta petita matització per si queda recollit en
l’acta. Gràcies».

gestió del govern municipal. És un document viu que haurà d’adaptar-se a les conjuntures que es
puguin presentar i donar solucions a les diferents problemàtiques que puguin sorgir en el si dels
òrgans de participació ciutadana existents i aquells que es creïn al llarg de la legislatura.
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el que disposa l’article 6.2 de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno i l’article 8.1 i) de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
Per tot això, s'acorda:
PRIMER.- Aprovar el Pla d’Actuació Municipal que consta a l’expedient.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Iván Sanz, qui diu: «Gracias alcaldesa, seré breve.
Desde el PSC creemos que es prioritario llevar a cabo medidas para fomentar la participación
juvenil, entre las cuales consideramos que tiene que estar la rebaja de la edad legal de voto. Los
socialistas no olvidamos que las fronteras de la juventud son cada vez más difusas, tanto por la
edad que corresponde a su inicio como la de su finalización. Así, a día de hoy, los y las jóvenes de
16 años ya tienen capacidad para asumir toda una serie de responsabilidades, como trabajar, pagar
impuestos, decidir en cuanto a su salud…. Por tanto, es indudable que la adquisición de estas
responsabilidades, tiene que ir acompañada de unas obligaciones, pero es inaceptable que los y las
jóvenes no puedan tener la capacidad para ejercer ciertos derechos. Por todo esto, esperamos
recibir el apoyo de los demás grupos políticos de este consistorio. Gracias”.
A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Moltes gràcies.
Indudablemente, nuestra sociedad está cambiando, y con ella, nuestros jóvenes. Muchos de ellos
tienen acceso a una formación y a una información que muchos de nuestros mayores ni siquiera
soñaron. Y esto, a su vez, les convierte en ciudadanos más preparados, en teoría, para poder
encontrar las respuestas a sus inquietudes sociopolíticas. La democracia y la conquista de los
derechos sociales, conllevó a una mejora en las condiciones de vida de muchas familias, y esto
facilitó la obligatoriedad de la formación, hoy en día hasta los 16 años. Pero también facilitó el
acceso a la formación postobligatoria. Según nuestras leyes, un joven de 16 años, ya tiene
capacidad de trabajar, y de asumir una serie de responsabilidades y obligaciones, incluso ante la
obligación de tributar. Pero lo que no se puede entender, es que el ejercicio de todas estas
obligaciones y responsabilidades, no vaya acompañada de ciertos derechos, un derecho tan básico
como el sufragio universal. Pero en cambio, lo que yo detecto en las calles es distinto. Se puede
respirar una gran desafección por los temas relacionados con la política. Es un sentimiento como de
desaliento y de falta de esperanza por un futuro mejor. No sé bien cuál puede ser la causa, pero
supongo que el hecho de no poder decidir sobre las cosas que les afectan a su vida diaria y el
hecho de no poder influir o incidir en las decisiones políticas, o simplemente el hecho de ser
considerados abiertamente por muchos como la juventud sin futuro, esto hace que de alguna
manera la juventud se sienta excluída de esta sociedad. Una sociedad que vemos día a día cómo
expulsa a miles de jóvenes a otros países en busca de una oportunidad laboral, que pueda generar
algo de estabilidad y seguridad económica o formativa mejor. Una juventud que en su mayoría no
podrá jamás abandonar el hogar de sus padres por falta de un precio justo al alquiler, así como de
políticas de vivienda social que incentiven la emancipación. Por este motivo, debo dar soporte
apoyando esta moción, para que la juventud pueda decidir implicarse en la participación política, y
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En suport al dret a vot als 16 anys (expt. 340/2017)

Número : 2017-0003 Data : 30/03/2017

SEGON.- Sotmetre el PAM a consideració de tots els veïns i veïnes a través de la pàgina web i
mitjançant presentacions públiques per tal de garantir la participació de tothom perquè puguin fer les
aportacions que es creguin oportunes.

sentirse parte importante y activa del cambio como ciudadanos responsables. Para permitir que sus
voces también sean tenidas en cuenta en los programas electorales, ya que parece que muchos
programas electorales se olvidan de este sector de la población altamente castigado, explotado
mediante contratos basura y menospreciado. Ellos son nuestro presente y nuestro futuro y cualquier
sociedad democrática que se precie, debe promover la participación y el desarrollo político y social.
Muchas gracias”.
Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Pilar Paz, qui diu: “Gracias señora
alcaldesa. BeC daremos apoyo a esta propuesta por varios motivos. Es una propuesta de
ampliación de derechos al hacerlo con el derecho al voto. Es una propuesta que mejora la calidad
de nuestra democracia, y es una propuesta de ampliación de derechos, que supone la necesidad de
aumentar la responsabilidad de quienes obtienen ese derecho. Es una propuesta que debe ir
acompañada, por supuesto, de proceso educativo que dote de los instrumentos necesarios a cada
joven de 16 o 17 años, dándole posibilidades de ejercer su derecho al voto con pleno conocimiento
de causa. Gracias”.

Per tant, creiem que és prioritari portar a terme mesures per fomentar la participació juvenil, entre
les quals ha d’estar la rebaixa de l’edat legal de vot. No oblidem que les fronteres de la joventut són
cada cop més difuses, tant pel que correspon al seu inici com a la seva finalització. Així, a dia d’avui
el i la jove de 16 anys ja té capacitat per assumir tota una sèrie de responsabilitats, com treballar,
pagar impostos, decidir en quant a la seva salut. És indubtable que l’adquisició d’aquestes
responsabilitats ha d’anar acompanyada d’unes obligacions, però és inacceptable que els i les joves
no puguin tenir la capacitat per exercir certs drets.
Aquesta modificació ja s’inclou en resolucions del Consell d’Europa, així com de les principals
entitats juvenils a diferents nivells (European Youth Forum, CJE i CNJC, entre altres), que l’han
vingut defensant llargament per tal de millorar la participació i la qualitat democràtica. I és que no hi
ha dret més fonamental i bàsic per tot ciutadà que el dret al sufragi, ja que afecta directament a la
construcció del model polític, econòmic i social en el que es viu. Rebaixar l’edat de vot permetrà:
 Donar una formació política més acurada durant el període de l’adolescència, establint
programes educatius que culminarien la finalització dels estudis obligatoris amb l’exercici ple
de la ciutadania.
 Estimular la participació política dels i les joves, en incrementar el seu sentiment de
responsabilitat cap als afers públics.
 Una major capacitat d’incidència dels i les joves en la definició de l’agenda pública, ja que, al
poder influir sobre els governants i sobre els processos de pressa de decisions que els
afecten, farà que els seus problemes i necessitats adquireixin una major importància.
A més, cal recordar que el Parlament de Catalunya va aprovar en el Ple Monogràfic sobre la situació
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L’exercici del vot és la màxima expressió de l’exercici del dret a la ciutadania. Encara que a la major
part dels estats democràtics aquest dret s’assoleix a l’edat dels 18 anys, són molts els estats que
estan començant a valorar la idea de rebaixar-la fins als 16 anys. De fet, el juny de 2007 Àustria va
aprovar una reforma de la llei electoral que va permetre als i les joves majors de 16 anys poder votar
en tots els sufragis universals, esdevenint el primer país europeu que instaura aquesta mesura.
Països com Xipre, Argentina, Malta, Brasil, Noruega, … han anat rebaixant la seva edat per poder
votar en una edat inferior als 18 anys. Tot i que l’edat legal per votar a Espanya està limitada per la
Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG), i malgrat que a la Constitució Espanyola no es
recull l’edat per poder votar, sí es reconeix que “Els poders públics promouran les condicions per a
la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític i social”.

ACTA DEL PLE

«I. Identificació de l'expedient
Expedient número 340/2017 relatiu al suport per fixar el dret a vot a partir dels 16 anys.

Número : 2017-0003 Data : 30/03/2017

S’aprova per unanimitat el següent acord:

de la Joventut, de juliol 2013, una resolució que expressava la necessitat d'avançar cap el
reconeixement del dret a vot als 16 anys.
Per tot això, instem a iniciar els canvis legislatius necessaris per tal de modificar la LOREG, per tal
adaptar-la a la realitat actual i reconèixer als majors de 16 anys el dret de sufragi, tant per escollir
com per ser escollits.
La desafecció política i la manca de participació dels i les joves és una realitat, i estem convençuts
que avançant l’edat de vot facilitarem la formació d’una generació de joves socialment responsables.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de proposa l’adopció dels següents acords:
Primer. Demanar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat que impulsi els canvis
legislatius necessaris per tal de fixar el dret a vot a partir dels 16 anys.

Motiu: Ampliar documentació

Es retira de l'ordre del dia la proposta "Contra les pràctiques abusives de les empreses del sector
elèctric".

Conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de
competència municipal entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Badia del Vallès (expt.
21/2017)
No hi ha acord

Motiu:
documentació

Ampliar

Es retira de l'ordre del dia la proposta referent a l'aprovació del conveni de gestió de prestació de
serveis mínims de salut pública de competència municipal entre el Departament de Salut i
l'Ajuntament de Badia del Vallès.

Per un nou pacte constitucional que renovi les relacions de convivència entre Catalunya i
Espanya (expt. 338/2017)
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra:
Abstencions: 0, Absents: 1

7,

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu: «Gracias alcaldesa.
Bueno, antes de nada yo creo que cabe destacar que por ejemplo, de los 8 regidores socialistas,
ninguno somos independentistas, y hay que destacar también que nos encontramos ante
posicionamientos completamente distintos dentro de los propios grupos municipales. El PSC
apuesta por el diálogo como resolución de conflictos entre Cataluña y España, y por ello
presentamos esta moción, que va un poco en contrapartida también a la moción de BeC sobre el
«manifest al pacte nacional del referendum». Queremos seguir en España, pero en una España
desde luego que diferente, que emplee un modelo de financiación justo, entre las diferentes

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

ACTA DEL PLE

No hi ha acord

Codi Validació: 7E6TTYXG9HCGNSSWQGN64AYW7 | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 26

Contra les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric (expt. 342/2017)

Número : 2017-0003 Data : 30/03/2017

Segon. Demanar al Congreso de los Diputados i al Govern de l’Estat que facin els canvis legislatius
necessaris per tal de fixar el dret a vot a partir dels 16 anys».
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La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “Moltes gràcies senyora
alcaldessa. Començaré dient que el grup de BeC no donarem suport en aquesta proposta d’acord
de l’equip de govern per varis motius. En primer lloc, el que trobem, és el redactat d’aquesta
resolució que és un redactat prou confós, prou confós i que ens torna amb un punt que ja està
perdut en el temps. És un punt en el qual aquesta reforma constitucional que es proposa cap a un
estat federal, ha estat superat per els aconteixements. I no vol dir això que la Constitució no permeti
determinades reformes, però la forma d’interpretar determinats partits majoritaris en a l’Estat
espanyol ho estan impossibilitant. Davant d'això ens trobem que no és una qüestió única i
exclusivament de diàleg, podem dialogar dies, anys i anys, per això des del grup de Badia en Comú,
tot i que haig de reconèixer que a la nostra assemblea hi ha gent més independentista, no tant
independentista, gent més federalista, fins i tot gent que creu que l'estat de les autonomies és
suficient, es a dir, que representem una mica la pluralitat d'allò que és la societat catalana. Hem de
dir, que tal i com està plantejada aquesta moció, ens retorna a un punt que ens ha portat fins aquí. I
el senyor Martínez feia una disquisició, deia és dialogo? O democracia? Nosaltres creiem que és
una qüestió de democràcia, podem dialogar, hem de debatre, tenim que negociar, però al final qui ha
de parlar ha de ser la gent, han de ser els pobles, no han de ser només els governants, i amb això
és el plantejament que surt al manifest pel dret a decidir de que tot això s'ha de resoldre d'un
manera desibilitada, estarem d'acord en un punt, i és veritat entre els uns, els que creuen que
només la independència és la solució que te la societat catalana, la economia, els aturats els serveis
socials, i els que pensen que no s'ha de fer res, ens han posat a molts en un lloc que sembla que
estem fora de lloc. En aquest punt estarem d'acord. Però nosaltres el que proposem és el següent,
donar la veu a la gent mitjançant l'organigrama que tenim present, i és possible i factible fer-ho, i a
partir d'aqui iniciar un procés constituent no només de l'Estat espanyol, i dic no nomé perquè també
podria ser possible d'aquesta república catalana. I dic això una persona que creu que la
independència no és la única solució, és només una solució possible, potser no la millor solució i
aquí si que ens trobarem, potser no és la millor solució, però per sortir d'aquest enrocat necessitem
democràcia i la democràcia passa per donar la veu a la ciutadania, sinó donem la veu a la
ciutadania, la única cosa que continuarem és alimentant, fantasmes, relats, misteris, coses que
encara no sabem. I finalitzo, el problema que hem tingut ara els que creiem que l'estat espanyol és
una possibilitat de reforma, ha estat no utilitzar les lleis com a garantia de drets, el que ha fet el
sector polític és utilitzar les llei com a cadenes, i ho tenim contínuament, veient amb el Tribunal
Constitucional, una eina, un instrument que hauria de servir per garantir la llei, per garantir els drets

ACTA DEL PLE

comunidades autónomas, que mejore la línea de rodalies, el corredor Mediterráneo, o apostar por la
inmersión lingüística. La independencia no es la solución. Después de las elecciones autonómicas
del mes de septiembre del año 2015, parecía que el referendum ya se había convocado y que la
consulta se había hecho, y se interpretaba perfectamente una ruptura entre independentistas y no
independentistas en el Parlamento de Cataluña que oscilaba entre el 49-48 y sigue oscilando, 50%
cada uno. Más tarde, y tras el estancamiento de la cuestión independentista incluso reconocida por
muchos independentistas en su momento, hizo aflorar y remover de nuevo la consulta tras las
elecciones de diciembre del año 2015 y de junio del año 2016. El posicionamiento político del PSC
no puede negarse, desde luego un proceso participativo de la ciudadanía, pero no debemos
engañarnos, no estamos dispuestos a ser cómplices de un mareo constante de la sociedad civil
catalana por parte de muchos políticos independentistas para conseguir crédito político. El PSC
quiere destacar el conflicto que vivimos en Cataluña, no quiere judicializar la política, caso
Mas-Ortega-Rigau, pese a que la escenografía que vivimos hace tres lunes no fuese la mejor, que
salieran del Palau de la Generalitat, llegaran al Palau de Justicia, pero que nadie se acordase del
Palau de la música. No estamos dispuestos a politizar la justicia, el caso del exjuez y exsenador
Santiago Vidal, ni de desobedecer la ley y conseguir la ruptura unilateral. Tampoco estamos
dispuestos a no movernos, y eso que la vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría quería venir a
vivir a la dreta y ben dreta de l’eixample catalana durante unos meses. Es por ello que apostamos
por el diálogo, por la negociación y por el pacto, apostamos por un estado federal que proteja los
derechos sociales, hacer de Cataluña una nación y España una nación de naciones, queremos
reformar la Constitución y votar juntos en referendum por una Cataluña mejor y una España
diferente. Ese es nuestro dret a decidir sin ataduras, sin mareos y conocedores del conflicto.
Gracias”.

La senyora alcaldessa diu: «Gràcies. Jo respecto molt totes les posicions en aquest sentit i cadascú
pot plantejar o pot plantejar una solució a aquest conflicte des de la seva manera de pensar, de
sentir i de la seva ideologia. Únicament hi ha una cosa, que es posa sempre sobre la taula, per
desacreditar els nostres arguments, que és el tema de la impossibilitat per no haver-hi voluntat de
l’altra part, en aquest cas de L’Estat espanyol governat pel senyor Rajoy, que també apel·la molt a la
herencia recibida de la culpa de Zapatero, com alguns grups, que cada cop que es parla d’alguns
temes, treuen el tema de la reforma 135. Algun dia deixarem la herencia recibida d’aquest tema. És
veritat que l’immobilisme d’una de les parts fa molt complicat un pacte, però ho fa per tot, no només
per aquesta solució que nosaltres plantegem. És a dir, jo respecto els plantejaments diversos, i
evidentment no ens posarem d’acord perquè cadascú té una idea de la resolució a aquest problema,
però sempre es posa com argumentari de la impossibilitat d’una reforma constitucional o de la
impossibilitat de la creació d’un estat federal en el fet de què no hi ha voluntat de negociar de l’altra
part, però és que aquesta voluntat... vostè ha dit, em refereixo a les paraules del José Pérez, ha dit
que això està ja acabat, perquè la posició del Partit Popular ho impossibilita. Ho ha dit, que ho
impossibilita una determinada posició política. Impossibilita aquesta solució, impossibilita la solució
que vostès plantegen d’un referèndum, impossibilita una solució de la independència o del procés
constituent d’un nou estat que plantegen altres forces polítiques.. ho impossibilitat tot. Evidentment
per sortir d’aquesta via, s’ha de parlar, cadascú amb el que defensa o amb la solució que planteja.
Amb la qual cosa, si això és un argument per no compartir el nostre plantejament, no ho és per
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A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran, qui diu: «Gràcies
senyora alcaldessa. Bé, aquesta moció es diu per un nou pacte constitucional que renovi les
relacions de convivència entre Catalunya i Espanya. Doncs bé, a hores d’ara, l’única reforma
constitucional que nosaltres coneixem és la reforma de l’article 135, amb aquest pacte del
PP-PSOE, que el que feia era doncs rescatar els bancs per damunt de les persones, en qüestions
bàsiques com la sanitat, l’educació i altres, per tant això vagi d’avançada. Vostè senyora alcaldessa,
feia avui una frase, quan parlava del seu pla d’actuació demandat, el pla d’actuació municipal, diu:
«la voluntat d’arribar a acords és bilateral». I aquesta moció doncs parla de diàleg, parla de
negociació i parla de pacte i tant el poble de Catalunya com el seu govern, el que ha trobat a l’altra
banda doncs és un no, un no, un no i fins a 46 nos. Dit això, doncs bé, vostès ja a la part dels
antecedents de la moció parlen d’un referèndum de ruptura, un referèndum de ruptura o un
referèndum de no ruptura, perquè el referèndum es pot guanyar i es pot perdre i llavors vostès
parteixen d’una base que al nostre entendre és errònia. Nosaltres què defensem? Nosaltres
defensem el dret a decidir. Nosaltres defensem la sobirania del poble doncs per poder-se expressar
lliurament i a partir d’aquí decidir el seu futur. Per tant, podríem estendre’ns moltíssim sobre el
contingut d’algunes de les afirmacions, de moltíssimes de les afirmacions que hi ha en aquesta
moció, però simplement, creiem que amb les explicacions que hem donat n’hi ha més que suficient.
Nosaltres, evidentment, no donarem suport en aquesta proposta. Gràcies»

ACTA DEL PLE

dels ciutadans, no dic dels països ni les nacions, dels ciutadans, resulta que s'acabat convertint en
un instrument de control polític vers aquella ciutadania que legítimament i ara parlo de tota la gent
que any rere any s'han anat manifestant a l'onze de setembre i son molts i molts ciutadans que
conviuen amb nosaltres i que s'han anat constituint en una autèntica cadena i amb això jo crec que
l'atzucac hem de sortir des d'un punt de vista en un debat polític però que el debat polític ha
d'acabar en un referèndum, i aquest referèndum ha de ser pactat i reconegut internacionalment. A
partir d'aquí podem començar a posar la qüestió a la casilla de sortida que és allò que diuen els
joves tres o quatre pantalles més enredara, i començar a construir un país. Hi han frases en aquesta
afirmació que a nosaltres fins i tot ens van fer fins i tot, entendre que parlar de que Catalunya, hi ha
una frase aquí que parlava d'un cert catalanisme violent, jo, personalment, i perdoneu, potser que jo
soc massa tou, però jo trobo que la gent més independentista, fins i tot aquells que anomenaríem
els pota negra independentistes, jo no trobo que sigui un moviment violent, agressiu ni res. És veritat
que és un moviment que no ha tingut al davant durant aquests anys una contraprestació intel·lectual.
Es veritat que hi ha hagut una part de la ciutadania que s'han retirat i ho ha deixat, és veritat, però al
final, i estem convençuts, haurem d’acabar votant, serà la única solució. Tot lo demés de reformes
federals, anar a pactar allà, no funcionarà, necessitarem un referèndum, que és a lo que va i
m’adelanto una miqueta, la nostra moció que hem presentat en aquest ple. Moltíssimes gràcies».

compartir cap plantejament. La solució pot ser diversa, referèndum, independència, federalisme,
reforma constitucional o fins i tot quedar-nos com estem. Podem estar o no d’acord en que tenim un
escenari... jo no crec que estem en un escenari que hi hagi una llibertat suficient com per tenir un
posicionament de veritat honest amb tota la informació que es disposi, però altres poden pensar que
si que és la solució, però en qualsevol cas la realitat és la que és i aquesta realitat és per qualsevol
de les postures, la nostra i la de qualsevol altre que plantegi un altre solució diferent. Menys la
ruptura unilateral que això depèn només d’un mateix però després ha d’assumir les conseqüències
de fer alguna cosa sense comptar amb l’Estat espanyol o amb la comunitat internacional».

«I. Identificació de l'expedient
Expedient número 338/2017, relatiu a la petició per un pacte constitucional que renovi les relacions
de convivència de Catalunya amb la resta d'Espanya.
Els catalans i les catalanes que volem construir un nou acord no preparem un referèndum de ruptura
ni està en la nostra agenda política portar a la societat a la divisió i l’enfrontament. Els que volem
seguir a Espanya, però en una Espanya diferent, fem una aposta per un nou pacte entre Catalunya i
la resta de l’Estat.
Som conscients que en aquest clima de tensió política al que s’ha sotmès la societat catalana durant
els últims anys, parlar de la via de pacte com a solució no és un camí fàcil. Però, cada dia som més
les persones que defensem aquesta via com a única solució política.
En el camí del pacte estem els que ens hi oposem frontalment a dividir la societat, els que defensem
que encara existeix un catalanisme majoritàriament obert i integrador, dialogant i pacifista, que
rebutja tant l’immobilisme com les iniciatives unilaterals que ignoren la legalitat.
Catalunya necessita la Unió Europea per al seu ple desenvolupament com a país, per a la sortida de
la crisi i per al desenvolupament econòmic i social de l’actual generació i de les futures. Per això, no
concebem Catalunya fora de la Unió Europea, ni la Unió Europa sense Catalunya. És més, no ens
podem permetre estar ni un sol dia fora d'Europa. Per això, cal alertar contra qualsevol procés
unilateral, que suposi quedar fora del marc legal que preveu el Tractat de la Unió Europea per haver
trencar l'Estat de Dret i Democràtic recollit a la Constitució espanyola, i que pugui provocar per tant,
la nostra sortida de la Unió Europea.
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S’aprova per 8 vots a favor (PSC) i 7 vots en contra (4 d’AEB, 2 de BeC i 1 de la regidora no
adscrita), la següent proposta:
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A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «No era per
fer-me pesat, jo és que quan vaig llegir una part de la vostra proposta, olorava, emanava una certa
cosa... quan diu aquí una frase com «per preservar la unitat del poble de Catalunya», que jo crec
que la unitat del poble de Catalunya està assegurada. Estic convençut que per molt que els
determinats partits polítics i no hi son presents en aquest hemicicle, intentin aconseguir vots o un
rèdit polític per intentar dividir la societat catalana, no ho aconseguiran, d’això estic convençut, però
no té res a veure amb el fet de que finalment la solució dintre d’una democràcia passi votant, jo crec
que és la gran diferència que pot haver-hi entre.... malgrat els objectius siguin diferents, els camins
també son importants i pot ser ara ens trobem en el moment que la diferència substancial és
aquesta, que hem d’arribar a pactar una situació de referèndum, malgrat lo que deia la senyora
alcaldessa que té raó, al davant, no tenim precisament gent que ens ho facilita, ni ens ho facilitarà
mai, però a això estem acostumats i més la gent d’esquerres, la gent d’esquerres estem acostumats
a que no ens facilitin res a la vida i per això precisament som gent que volem canviar les coses.
Gràcies».

ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Martínez, qui diu: «Només una cosa del tema dels
extremismes o... una mica la referència que ha fet el senyor José Pérez que es planteja a la moció,
per sort no tenim extremismes, o no és la raó habitual de trobar-nos amb els extrems, però si que és
cert que apareixen, tant en una part com l’altre. Era només fer aquest aclariment».

Els que defensem el camí del pacte creiem que la independència no és la solució. Ni beneficia
Catalunya, ni Espanya, ni la nostra dimensió europea ni la nostra manera d’entendre el món. La
nostra història ens demostra que la societat catalana funciona millor quan està unida, i per això
apostem per preservar la unitat del poble de Catalunya. La solució no és que Catalunya marxi
d'Espanya, sinó canviar Espanya.
Avui tenim l’obligació de superar la situació creada per la sentència del Tribunal Constitucional de
l’any 2010 que va alterar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat, tant pel Parlament de
Catalunya com per les Corts Generals Espanyoles, i posteriorment refrendat per la ciutadania
catalana, alhora que volem donar un nou impuls a la modernització de l’Estat, i desitgem dotar d’un
nou marc de convivència que pugui rebre el suport majoritari dels catalans i catalanes, i del conjunt
de la ciutadania espanyola.
Davant de l’actual situació política entre Catalunya i la resta d’Espanya considerem que:

Quart. Per últim, volem remarcar la necessitat que els governs de la Generalitat i d’Espanya
reverteixin la dinàmica de relacions conflictives i la substitueixin per una fase de distensió,
començant per la negociació de solucions concretes a problemes que es van enquistant: una
elevada conflictivitat competencial; un model de finançament que apliqui el principi d’ordinalitat i el
Consorci Tributari, així com la resta d’elements continguts en l’Estatut votat pels catalans i les
catalanes; el compromís inversor de l’Estat en qüestions crucials com el servei de Rodalies i el
Corredor Mediterrani; la cooperació en matèria cultural i lingüística que, en primer lloc, implica la
renúncia per part del govern d’Espanya a utilitzar la LOMCE com a instrument per erosionar la
immersió lingüística; el desenvolupament estatutari; la recuperació d’elements d’autogovern
erosionats per la Sentència del Tribunal Constitucional a partir de la modificació de la legislació
estatal corresponent; i el treball conjunt sobre les 46 qüestions plantejades pel president
Puigdemont, conscients que la discrepància sobre el referèndum aconsella aparcar aquesta qüestió.
Volem evitar un procés de confrontació que produeixi la fractura de la societat catalana, i volem obrir
un nou pacte entre Catalunya i la resta d’Espanya.
Per aquest motiu el ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès reivindica un nou pacte que desemboqui
en una reforma de la Constitució i que passa per:
1. La necessitat d’obrir el marc per una reforma constitucional que transformi Espanya en un Estat
federal, que blindi els drets socials, que augmenti la qualitat de la democràcia, que incorpori el
compromís europeu d’Espanya, i que pugui servir com a catalitzador del pacte polític que resolgui
l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya. Aquesta reforma culminarà en un referèndum sobre
l’acord amb garanties democràtiques i que interpel·li a tothom.
2. El compromís d’aquest municipi en la defensa de les institucions catalanes i de l’autogovern de
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Tercer. Estem en un estat de dret. Un estat de dret que fa que les llibertats de la ciutadania siguin
possibles i que es garanteixi el compliment de les normes legals de les quals ens hem dotat. Per
aquest motiu, voler imposar unilateralment un referèndum per la independència no té avui cabuda
en el nostre ordenament jurídic.
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Segon. Hem de treballar per trencar el bloqueig forçat per dues posicions: l’immobilisme i la pulsió
recentralitzadora, i la predisposició a la ruptura unilateral de la majoria d’escons parlamentaris
independentistes que no es corresponen al sentiment majoritari dels vots emesos a les últimes
eleccions al Parlament de Catalunya.

ACTA DEL PLE

Primer. La solució als problemes dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya no consisteix en marxar
d’Espanya, però tampoc en no fer res per canviar l'actual situació. La solució és el diàleg, la
negociació i el pacte.

Catalunya, de la via del diàleg, la negociació i el pacte.
3. El reconeixement de Catalunya com a nació, amb la seva llengua, identitat, història, tradicions,
dret i cultura propis.
4. El reconeixement d’Espanya com una nació de nacions que s’enorgulleixi de la diversitat cultural i
lingüística. Volem una Espanya que reconegui també com a llengües pròpies, i com a patrimoni
cultural de tota la humanitat, a més del castellà, el gallec, el basc, el català i l’aranès.
5. La reforma del Senat. La cambra territorial ha de ser la clara representació dels diferents governs
territorials, la veu dels diferents territoris.
6. Un repartiment competencial que no doni lloc a conflictes i es basi en un principi de lleialtat i de
cooperació.

9. La reafirmació de l’Estat del Benestar, la transparència, la lluita contra la corrupció, la reforma de
la llei electoral, la millora en matèria d’infraestructures i l’eficiència de l’administració.
10. Enviar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i als seus grups
parlamentaris, a les entitats municipalistes catalanes i a l’estatal, al govern d’Espanya i als grups
parlamentaris de les Corts Espanyoles».

Per la inclusió de clàusules socials en els processos de contractació pública municipal (expt.
388/2017)
Motiu: Ampliar documentació

Es retira de l'ordre del dia la proposta d'acord referent a la inclusió de clàusules socials en els
processos de contractació pública municipal.

MOCIÓ AEB: Per tal de crear un espai a la web municipal sobre programa d'atenció i
prevenció de la pobresa energètica (expt. 372/2017)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Miguel Rodríguez, qui diu: «Moltes gràcies.
Intentaré ser breu, bàsicament ja es va comentar a la comissió informativa. La intenció simplement
és... bueno, té un doble sentit aquesta moció, evidentment, és perquè vam trobar que pot ser es
podia reforçar tota la informació que s’estendeix a través de la web, perquè trobem que... bueno, no
tothom té aquesta digitalitat d’accedir a la web municipal, però si que hi ha molta gent que utilitza
aquest recurs i podria ser una manera primera pues d’assessorar i aquests punts que es recullen és
una mica el que s’ha anat treballant des de la societat, d’altres institucions, col·lectius, inclús
nosaltres en altres debats i fors també hem estat treballant i simplement es posar una guia, posar
una mica de cara i ulls a la informació que creiem que seria, des del nostre punt, però bueno, que no
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No hi ha acord

ACTA DEL PLE

8. Un finançament autonòmic solidari però també equitatiu, que tingui en compte les necessitats dels
municipis i el conjunt de les administracions locals. El municipalisme constitueix una de les bases
del desenvolupament social i polític de Catalunya que cal defensar i ampliar.

Número : 2017-0003 Data : 30/03/2017

7. El blindatge de les competències exclusives per a Catalunya en matèria de llengua, cultura i
ensenyament, així com una defensa plena del model d’immersió lingüística com a eina de
construcció d’una societat plenament bilingüe.

és fixe, però que trobem interessant que s’inclogués en aquesta web. Llavors pues agraïm que
estiguem totes d’acord en aquest punt i res més a dir. Gràcies».

S’aprova per unanimitat el següent acord:
«La pobresa energètica és un problema creixent en els últims anys. Es pot definir com la dificultat o
incapacitat de les persones i famílies per a fer front al cost dels serveis bàsics (aigua, electricitat i
gas) per a mantenir la llar en unes condicions adequades de confort i salubritat.
Es pot manifestar de moltes maneres: dificultats per a mantenir la temperatura de l’habitatge a un
nivell de confort saludable, impossibilitat d’assumir el pagament de les factures energètiques (amb el
consegüent risc de tall en el subministrament ) o bé la necessitat de desviar recursos econòmics que
s’haurien de dedicar a altres necessitats bàsiques.
Aquestes dificultats empitjoren les condicions de vida de moltes persones i famílies, especialment
aquelles en situació de pobresa, amb problemes de salut o en situació de risc d’exclusió social,
impactant significativament sobre la salut de les persones i obstaculitzen l’assoliment d’unes
condicions de vida dignes.
Les xifres de pobresa energètica han augmentat dramàticament en els darrers anys, a causa de la
disminució d’ingressos de les famílies arran de la crisi econòmica i l’augment dels costos dels
serveis bàsics.
Aquests factors s'agreugen quan hi ha baixa eficiència energètica a l’habitatge, als aparells i/o als
hàbits de consum, consumint més energia i aigua del que caldria. Inclús per les mancances
estructurals en qüestió d'eficiència tant del propi habitatge com de l'edifici.
Un altre factor que s’hi suma i agreuja els anteriors és la manca d’informació i de coneixement dels
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Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Martínez, qui diu: «Gracias alcaldesa.
Bueno, muy brevemente y sobre todo agradecer también este tipo de moción particular y de Badia
por parte del grupo de la Alternativa d’Esquerres per Badia. Creemos que es una comunicación o
que la comunicación institucional debe de basarse en la realidad social y esto es un mero ejemplo. Y
bueno, un poco también lo ha comentado la regidora Eli Ruiz, no sólo vamos a plasmar ese
apartado de pobreza energética, sino también abriremos un apartado sobre el asesoramiento de
cláusulas suelo, y desde luego que daremos apoyo a esta moción”.

ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “Gràcies senyora alcaldessa.
Només prendre la paraula per dir, per afirmar el vot afirmatiu de BeC i aprofitar i agrair la presentació
d’aquest tipus de mocions i posar sobre la taula que el grup municipal de BeC estarà expectant i
alerta perquè l’aprovació d’aquesta moció no quedi només en una aprovació en un paper, sinó que
realment d’aquí a uns dies de manera prudent, ja m’ho diu el senyor Josep, que sigui prudent, diré la
paraula prudent, podem veure aquest banner penjat a la nostra web, que sigui una informació, tal i
com demana la moció, clara i que la pugui utilitzar tota la ciutadania que en pugui fer ús. I d’aquest
fet estarem expectants. Gràcies».

Número : 2017-0003 Data : 30/03/2017

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: «Moltes gràcies.
Bé, com no pot ser d’un altre manera, mi posicionamiento respecto a esta moción, será a favor,
porque creo que todo lo que sea mejorar la comunicación y facilitar la información por parte de
cualquier administración para con su ciudadanía, es algo que debemos fomentar. Celebro que este
tipo de propuestas sean recogidas, y que lo vayan a hacer de forma separada en forma de dos
banners, parece ser que van a recoger el 100% y que será de inmediata incorporación, ya que todos
pensamos que puede ser una herramienta útil a la ciudadanía y de fácil acceso. La web también
dará soporte a la oficina d’habitatge que se está creando. Por ese motivo, como bien he dicho,
votaré a favor. Gracias”.

usuaris sobre factors d’eficiència energètica, estalvi, drets i opcions de contractació.
La unió europea ha reconegut la importància d’aquest problema social en les seves directives,
establint l'obligació dels estats membres de desenvolupar plans contra la pobresa energètica.
Es fa així vital per a les famílies vulnerables adquirir la informació que els permeti gestionar
eficientment el seu consum i despesa.
És per aquests motius que el Grup Municipal de l'AEB demana al Ple l'aprovació dels següents
acords:
1. Crear un espai a la web municipal amb el nom de Programa d'atenció, assessorament i prevenció
de la pobresa energètica.
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 Què fer en cas de tenir dificultats per assolir el pagament de les factures
 Què fer en cas d’avis de tall per impagament dels serveis d’aigua, gas o electricitat
 Com obtenir:
 Informe de risc d'exclusió residencial (RER)
 Informe socio-econòmic
 Com obtenir bonificacions tant d'aigua com d'electricitat.
 Com reduir el consum d'energia a la llar.
 Com reduir el consum d'aigua a la llar.
 Consells per optimitzar la factura elèctrica i de gas.
 Guia pràctica d'organismes, administracions, institucions, associacions i altres entitats que
treballin la pobresa energètica (nivells: local, autonòmic i estatal)».

ACTA DEL PLE

2. Aquest espai inclourà la següent informació:

Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 7, En contra: 8, Abstencions:
0, Absents: 1

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «Si, gràcies senyora
alcaldessa. Seré ràpid i breu. Només, bueno, en primer lloc, demanar el vot afirmatiu o positiu per a
aquesta proposta que presentem. El manifest pel pacte nacional pel referèndum aplega a tot un
seguit de partits polítics i entitats, sindicats, entitats socials de Catalunya, que aplegats malgrat no
tindre la mateixa idea sobre la solució del conflicte polític que parlàvem abans i que és cert que
existeix entre l’Estat espanyol i Catalunya, doncs en aquest sentit és una eina que servirà pues per
aplegar gent que pensem diferent, però que tenim un punt en comú tots i totes, les entitats, partits
polítics i sindicats que formem aquest pacte nacional pel referèndum, i és que el referèndum, un
referèndum com hem dit abans, pactat, acordat, amb caràcter i reconeixement internacional, és la
millor sortida que podem tindre des d’un punt de vista en una societat democràtica i oberta com és la
que tenim a Catalunya i a Espanya. Només llegiré una part del manifest, que és molt breu, és un
dels punts acordats i que jo crec que be a significar l’esperit de tota la gent que ens hi van arreplegar
en allà. La part diu: «manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva que permetrà
la lliure expressió de diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol». Això vol dir,
evidentment, que és només la idea de que el referèndum, com a eina inclusiva, per solucionar un
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MOCIO BeC: Per l'adhesió al Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum (expt. 373/2017)

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu: «Per tot l’exposat en
l’anterior punt, el PSC votarà en contra d’aquesta moció».
Queda rebutjada, amb 8 vots en contra (PSC) i 7 vots a favor (4 d’AEB, 2 de BeC i 1 de la regidora
no adscrita), la següent moció:
«Atès que el passat 23 de desembre de 2016 es va constituir el Pacte Nacional pel Referèndum
amb més de 80 persones representants de partits polítics, entitats, sindicats, governs locals, agents
econòmics i diverses organitzacions socials.
Atès que el Pacte Nacional pel referèndum neix amb la voluntat de celebrar a Catalunya un
referèncum sobre quin ha de ser el vincle entre Catalunya i Espanya, de fer-lo de manera acordada
amb l'Estat espanyol i de buscar també suports fora del país.
Atès que el dia 1 de febrer de 2017 a la reunió del Pacte Nacional pel referèndum es va aprovar un
manifest en el que es demana als Governs de Catalunya i del Estat Espanyol a superar els
obstacles polítics, i a assolir un acord que permeti la celebració d'un referèncum reconegut per a la
comunitat internacional, el resultat del qual sigui políticament vinculant i efectiu.
Atès que entre els acords de la reunió del pacte nacional pel referèndum es preveu l'adhesió de
persones, entitats, organitzacions i ens locals de Catalunya.
El grup Municipal de Badia en Comú proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer. Adherir l'Ajuntament de Badia del Vallès al Manifest del pacte nacional pel referèndum que
s'adjunta.
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La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran, qui diu: “Gràcies senyora alcaldessa.
Bé, ja ho hem comentat a la moció anterior, l’AEB està a favor del dret a decidir i està a favor de la
sobirania dels pobles i del dret a l’autodeterminació i per tant doncs està també a favor de la
celebració d’aquest referèndum i votarem a favor de la proposta de BeC. Gràcies».

Codi Validació: 7E6TTYXG9HCGNSSWQGN64AYW7 | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 26

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: «Moltes gràcies
senyora alcaldessa. Bien, esta moción, como bien todos sabéis, es una moción de BeC, de la cual
he formado parte hasta el día de hoy. Evidentemente, no puedo estar más de acuerdo con esta
moción, puesto que para mi, el derecho a decidir, es un derecho esencial e inalienable de una
sociedad democrática. Es algo que no puede ser negado, ninguneado, ni tan siquiera no
contemplado. A lo mejor resulta que sale que queremos la independencia, o no, quién sabe. Pero si
no lo hacemos, jamás saldremos de esta situación tan enquistada en la que nos encontramos. El
PP, en su política de hacer oídos sordos a una multitud que clama un referéndum, se está
convirtiendo en la maquinaria más potente de impulso al independentismo, y sé que, con su actitud,
y a la vista de los hechos, no nos faltan razones para querer decidir, hasta yo, que no me declaro
abiertamente independentista. En Podemos, somos demócratas, comprometidos con el derecho a
decidir, pero no restringido simplemente a una cuestión territorial, como algunos quieren hacernos
ver. Queremos que se abra un proceso constituyente para discutir con todos, de todo. Hablemos de
los recortes sanitarios record en Cataluña. Hablemos de los recortes en las escuelas, en los
institutos, en las universidades. Hablemos de los recortes, o yo diría hachazos, en derechos
sociales. Hablemos si queremos pertenecer o no a esta Europa de las vallas y las concertinas.
Hablemos de los derechos humanos. Abramos un debate político, plural, y la búsqueda de
consensos y la adopción final de acuerdos eficaces. Una sociedad democrática que se precie, no
debe tener miedo de hablar de estos aspectos ni de tantos otros. Por ello mi voto será a favor. Por el
derecho a decidir sobre todas las cosas. Muchas gracias”.

ACTA DEL PLE

problema, i no com una eina exclusiva, per dividir una societat que torno a dir, com he dit abans a la
meva intervenció anterior, crec que no està dividida, només estan dividits determinades
organitzacions polítiques que el que els interessa és fer bullir l’olla per arreplegar quatre vots d’una
banda o d’un altre. Finalitzo demanant el vot positiu en aquesta moció i aquells que no votin a favor
que s’ho repensin, que facin reflexionar a les seves organitzacions, que s’incorporin en el pacte
nacional pel referèndum i que a la llarga tots ens hi trobarem amb una bona solució. Gràcies».

Segon. Comunicar el present acord als representats de partits polítics, entitats, sindicats, governs
locals, agents econòmics i diverses organitzacions socials del pacte nacional pel referèndum».

A les 19:45 hores s'incorpora la regidora Ruth Escolà i a continuació el Ple pren coneixement
de la seva renúncia

Presa de coneixement renúncia regidora Ruth Escolà Sánchez (expt. 371/2017)
Favorable

Se acuerda:
Primero. Tomar conocimiento de la renuncia formulada por la señora RUTH ESCOLA SANCHEZ a
su condición de regidora del Ayuntamiento de Badia del Vallés y a todos los cargos que ejerce
derivados de su condición.
Segundo. Comunicar este acuerdo a la Junta Electoral Central, instando a la misma a la
designación y a la expedición de las credenciales correspondientes como regidor/a municipal al/la
siguiente candidato/a de la misma lista electoral, de acuerdo con la relación de candidaturas
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de abril de 2015 .
Tercero. Notificar este acuerdo a los interesados y a la Junta Electoral Central.
La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Ruth Escolà, qui diu: “Gràcies alcaldessa.
Només volia donar les gràcies a totes les persones que han confiat en mi perquè formés part de la
seva representació aquí i dir-els-hi que ho fet lo millor que he pogut i que estic convençuda que la
persona que agafarà el relleu en el càrrec ho farà igual o millor que jo. Gràcies».
La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran, qui diu: «Moltes gràcies i bé, moltes
gràcies Ruth. El que tu deies que has intentat fer la feina el millor que has sabut, suposo que com
tots nosaltres. El que si que podem donar fe des de l’assemblea de l’AEB és que ho has fet de
forma honesta, i que n’has fet molta i molta de feina en favor dels veïns i veïnes de Badia. Pot ser
una de les coses més boniques juntament amb intentar resoldre problemes als ciutadans i també
casar alguns companys, doncs és tenir aquests companys de viatge que setmana a setmana, dia a
dia, doncs anem treballant i diem un adéu en aquestes responsabilitats que has tingut fins ara
perquè evidentment esperem comptar amb tu molts i molts anys al si de l’assemblea de l’Alternativa
d’Esquerres per Badia. Moltes gràcies Ruth».
La senyora alcaldessa diu: «Jo agrair-te en nom de Badia la teva feina durant aquesta etapa, la teva
dedicació i sobre tot molta sort, desitjo el millor en la teva nova andadura, que crec que ho deixes
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III. Fundamentos de derecho
De conformidad con lo que prevé la legislación electoral y de régimen local, así como la instrucción
de la Junta Electoral Central sobre substitución de cargos representativos locales, de 10 de julio de
2003

ACTA DEL PLE

II. Relación de hechos
Visto que la señora RUTH ESCOLA SANCHEZ, regidor/a del Ayuntamiento de Badia del Vallés, ha
presentado por escrito ante la Secretaria municipal, renuncia al cargo de regidor/a del Ayuntamiento
de Badia del Vallés.

Número : 2017-0003 Data : 30/03/2017

I. Identificación del expediente
Expediente 371/2017 , relativo a la renuncia al cargo de regidora de la señora Ruth Escolà Sánchez

també per motius de feina, això també és una bona notícia, i bueno, dir-te que aquí seguirem els
que continuem treballant i a la teva disposició».

MOCIÓ BeC: Per la retirada del monòlit del Carrer Santander (expt. 374/2017)

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: «Moltes gràcies
senyora alcaldessa. Las instituciones democráticas tienen la obligación de cumplir con las leyes
vigentes, pero creo que pocas leyes son tan clamadas como justas como las que hoy nos trae esta
moción, de la cual también me siento parte, aunque ahora lo haga desde una posición de regidora
no adscrita. Como no aprobar una moción, que va a favor de retirar la presencia de símbolos y
monumentos que enaltecen la represión de la dictadura, el dolor y la barbarie, y pedir la aplicación
del artículo 15.1, de la Ley 52/2007, conocida popularmente como la ley de memoria histórica, en la
que se explica que las administraciones han de retirar todo tipo de placas, insignias, escudos y otros
objetos que hagan la exaltación de la sublevación militar, la guerra civil y la represión de la
dictadura. Además la moción propone la substitución del monolito por otro que ponga de manifiesto
la fecha de inauguración de Badia del Vallés, sin ninguna otra mención concreta a ningún dictador y
que dicha sustitución sea sometida a un consenso ciudadano. Por este motivo, mi voto será
favorable a esta moción. Muchas gracias”.
La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Teresa Carceller, qui diu: “Gràcies senyora
alcaldessa. Nosaltres votarem a favor. Creiem que son aquests veïns que en el seu dia van venir i
van fer amb la seva lluita que avui visquem a la Badia que vivim, qui es mereixen el monument des
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La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «Gràcies senyora alcaldessa.
Sembla mentida que una moció tan senzilla, hagi donat tantes voltes i fins i tot, una data tant
important com la celebració de les eleccions municipals que van donar pas a una república, ens hagi
passat a tots i a totes pel davant, el primer jo, que va ser la persona que va redactar la moció. Dit
aquest tema, en primer lloc agrair l’esperit que hem recollit per part de totes i tots els que heu
participat d’aquest procés, perquè lo més bo del tema és que ningú, cap de les persones va posar
en dubte que era una petita fisonomia que restava en el nostre municipi, i que com no podia ser de
cap altre manera, havíem de fer un gest. És només un gest. És només un gest, però esperem que
serveixi per dues coses. Primer, tal i com diu la moció, per adecentar la zona, és a dir, aprofitar ja
que fem el moviment i el procés de participació per ubicar una nova escultura, monòlit o el que sigui,
adecentem una miqueta la zona. I en segon lloc, esperem que també serveixi una miqueta per fer
aquest homenatge que jo crec que s’ha de fer de tant en tant d’aquelles primeres persones,
habitants, aquells primers ciutadans, que com els meus pares van vindre aquí a Badia del Vallès i no
es van trobar una ciutat per viure-hi, sinó es van trobar un desert, es van trobar un lloc on no hi
havia pràcticament res. Jo me’n recordo que el primer dia que vaig anar a escola, era l’escola La
Munyeira, mal de recordar, perquè jo tinc una història educativa una mica complexe, s’ha tancat
l’escola a la qual jo vaig fer la EGB. Després vaig fer part de la meva educació a l’Antonio Machado,
que està en un estat deplorable i cada vegada que passo per allà no sé ni què fer. L’institut Federica
Montseny que va ser part de la meva història també està una miqueta abandonat i espero no
haver-me carregat l’autònoma, perquè ja si que tindria mèrit lo meu. Ho dic una mica amb sentit de
l’humor. Per què dic això? Perquè els nostres pares, els nostres avis, la gent que va vindre aquí a
Badia, es va trobar un veritable desert. No teníem cap servei, i quan diem cap servei volem dir cap
servei. Ni el mercat municipal, ni assistència primària, ni escoles. Jo el primer dia que vaig anar a
escola crec que érem uns cinquanta i pico de nanos i nenes per allà, que per cert, era una ratio que
jo no sé ni com els professors i professores no.... Finalitzo dient que esperem que tots els acords
que surten en aquesta moció s’acompleixin en la data pactada. Esperem que sigui un moment de
goig i de commemoració d’aquella gent que va vindre a Badia i agraïm a tots els grups municipals
les seves aportacions i la facilitat que ens han donat per modificar la moció, malgrat les errades
d’última hora que hem trobat entre totes. Gràcies».

Número : 2017-0003 Data : 30/03/2017

Tipus de votació: Unanimitat

ACTA DEL PLE

Favorable

del primer dia i no el caudillo que serà el que retirarem. Gràcies».
La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya, qui diu: «Gracias alcaldesa.
Nosotros, como no podía ser de otra manera, daremos apoyo a la moción. Gracias por recoger
nuestras propuestas en la moción. Entendemos que tiene que ser un proceso participativo y no las
fuerzas políticas quien al final defina ese espacio, como se tiene que reubicar y cuál será el
contenido. Entendemos que a lo mejor el monolito se puede aprovechar y se puede reubicar dentro
de ese proceso si los vecinos lo entienden, lo que sí que nos cargaremos la inscripción antes del 14
de abril, como así nos hemos comprometido y intentaremos consensuar para ver si para esa fecha
podemos poner alguna inscripción o alguna placa que sea del acuerdo de todos o si no trasladarlo al
proceso de participación para que sea entre los vecinos al final que reflejen qué queremos que
ponga en ese monolito. Aprovecharemos que es reubicar el espacio.... sí que es la calle Santander,
es una calle donde está el piso piloto o el piso guía, pero si que en ese espacio ahí no tiene mucho
sentido, entre la plaza de la dona, entre otros accesos encontramos junto con los vecinos otra
ubicación”.

La presència al carrer de Santander d'un monòlit de record a la inauguració de Ciudad Badia on es
fa palès gràcies a la benevolència de "el caudillo" és un element, al parer de Badia en ÇComú,
d'exaltació personal de la figura del dictador Francisco Franco. El diccionari de la Real Academia de
la llengua espanyola recull el mot caudillo com "persona que guía y manda a un grupo de personas,
especialmente a un ejército o genta armada" en una primera accepció i "título con que se adaptó en
español la voz alemana Führer y la italiana dulce" en una segona. En ambdues accepcions la
simbologia i apologia del franquisme és patent ja que la història ens recorda que "Francisco Franco
recibió comunmente los títulos militares de Caudillo y Generalísimo".
Atès la obligatorietat en el respecte i compliment de les lleis vigents per part de les institucions
democràtiques.
Atès que a parer de BeC el text que acompanya el monòlit és de clar caràcter d'exaltació de la figura
política del dictador Francisco Franco.
Atès que Badia s'ha declarat Municipi per la Pau en moció aprovada en aquest ple i que, per tant, no
podem mantenir en els nostres carrers un escrit que exalta la figura d'una persona que va guiar com
a "caudillo" un exèrcit que es va aixecar contra les institucions i lleis democrètiques vigents en el
moment.
El grup municipal de Badia en Comú demana al ple d'aquest Ajuntament els següents acords:
Primer. Reconèixer el govern de la República com l'únic govern legítim representant de la voluntat
popular sorgit de les eleccions generals de febrer del 31.
Segon. Derruir l'actual monòlit existent al carrer Santander d'exaltació de la figura del caudillo com a
impulsor per a la construcció de la nostra ciutat.
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"Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas
para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de
exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la
Dictadura".

ACTA DEL PLE

Des de fa molt temps la presència de símbols i monuments que enalteixin la dictadura franquista, i
tot el dolor que va simbolitzar, han de ser retirats segons l'article 15.1 de la llei 52/20007 coneguda
popularment com llei de memòria històrica. Exactament aquest article diu:

Número : 2017-0003 Data : 30/03/2017

S’aprova per unanimitat (8 vots PSC, 4 vots AEB, 2 vots BeC, 1 vot regidora no adscrita), el següent
acord:

Tercer. Substituir la inscripció a l'actual monòlit per un altre en que es posi de manifest elk 14 de
juliol de 1975 com la data d'inauguració de Badia del Vallès sense cap menció concreta a cap
element ni figura de l'anterior dictadura i com a homenantge als primers habitants del municipi que
varen haver de lluitar per aconseguir dignificar les seves condicionas de vida reclamant serveis
essencials que no havien estat previstos com escoles, mercats, centre mèdics, etc.
Quart. Netejar i adequar la zona per a poder mostrar la figura en condiciones dignes a les persones i
institucions que vol homenatjar.
Cinquè. Impulsar aquestes mesures abans del 14 d'abril d'enguany.

MOCIO AEB: Per la inclusió de clàusules socials en els Plecs de Condicions per l'adjudicació
dels serveis externalitzats durant el mandat 2015-2019 (expt. 164/2017)
Motiu:
documentació

Ampliar

Es retira de l'ordre del dia la Moció presentada pel grup municipal de l'AEB en relació a la inclusió de
clàusules socials en els Plecs de Condicions per l'adjudicació dels serveis externalitzats per
l'Ajuntament de Badia del Vallès durant el mandat 2015-2019.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

ACTA DEL PLE

No hi ha acord

Número : 2017-0003 Data : 30/03/2017

Sisè. Endegar un procés de consulta ciutadana per consensuar amb la ciutadania la demolició de
l'actual monòlit i la construcció d'un nou més adequat abans del 14 de juliol de 2018. Data en la que
inaugurariem el nou espai en homenatge i respecte a totes les persones que van lluitar i sacrificar-se
per aconseguir serveis que hem pogut gaudir al llarg de les nostres vides, molts dels quals encara
els podem gaudir a l'actualitat.

Es dona compte a la Corporació de les Resolucions dictades per l'alcaldia des del número 05/2017
al 81/2017.

C) PRECS I PREGUNTES

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «Gracias señora alcaldesa,
como se suele decir, había perdido los papeles. Empiezo haciendo una serie de preguntas. El otro
día realizamos una visita a la escultura en conmemoración de la segunda república, que lleva años
guardada en la brigada de obras. Hoy hemos aprobado, y nos adelantábamos a todo, una moción
sobre la retirada de la implantación de arte con o sin significación política en las calles para el uso y
disfrute de toda la ciudadanía. El grupo municipal de BeC hemos podido acceder a unas imágenes
sobre la estructura inicial de la escultura en la que están presentes dos barras de hierro, que
simbolizaban la segunda república. Y el otro día cuando hicimos la visita no fuimos capaces de
visualizarlas por allí. Ante estos hechos, el grupo municipal de BeC, pregunta al equipo de gobierno
si tiene conocimiento de estas dos barras, porque si que hacíamos mención a una placa que luego
hemos sabido que nunca se llegó a hacer, que había la propuesta de pactarla entre todas las

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

Codi Validació: 7E6TTYXG9HCGNSSWQGN64AYW7 | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 26

Donar compte de les Resolucions de l'Alcaldia
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Ajuntament de Badia del Vallès

ACTA DEL PLE

fuerzas políticas, es decir, que aquella placa nunca llegó a existir, pero si que tenemos fotos en las
cuales se ven como dos especies de barras que están delante de la escultura, que simbolizaban la
segunda república. Entonces nos gustaría hacer una petición al equipo de gobierno, que se iniciase
la búsqueda de estos elementos, que dan pleno sentido a toda la obra escultórica y reclamamos que
en el caso de que no aparezcan, sean reemplazadas por otras siguiendo el diseño original, más que
nada para no distorsionar la obra de arte. Además nos gustaría que el equipo de gobierno
manifestase su intención definitiva de qué va a hacer con esta escultura, porque el otro día en la
visita se nos manifestó que iba a salir a licitación… bueno, algo se comentó así por debajo y no era
esta nuestra…. bueno, yo quise entender eso, quise entender eso, por eso hago esta pregunta en
sesión plenaria y además de saber cuál es la intención del equipo de gobierno de qué va a hacer
con esa escultura, ligándola también a la rehabilitación del Parque de la Segunda república en
aquellas zonas no afectadas por el Plan General de Ordenación Urbana. Es una pregunta que
hacemos al equipo de gobierno de qué vamos a hacer con esa escultura y a partir de ahí qué se va
a hacer también con el Parc de la Segona república.
En segundo lugar, dimos cuenta en la comisión informativa de Presidencia, hace ya unos 15 días o
un poco más, del uso de los fines de semana que se hace del antiguo parking del Polideportivo,
para realizar tareas de pequeñas reparaciones de vehículos, y tal. El problema no es solamente que
se utiliza para este tipo de acciones, que bueno, no pasa nada, el problema es el estado en que se
queda luego todo aquello, con botes, aceites y todos los utensilios. Pedimos que se hiciese una
intervención por parte del equipo de gobierno, como poner algunos contenedores, señalizar la zona
donde se puede tirar y tal, y a día del fin de semana pasado no se hizo, no estaba hecho, yo pasé
por allí y no estaba hecho, no había nada, estaba igual, que hace un mes pasado. No sé si tienen
previsión de hacer algo, se va a proponer hacer algo, se va a dejar tal y como está igual y si nos
pudieran informar si hay algún previsto entre Territorio y Presidencia de hacer algún tipo de acción
en esta zona. Simplemente era esta una pregunta. Y lo último es un tema que a mi me saltó el otro
día a las manos y me llamó mucho la atención. BeC hemos leído el comunicado emitido por la
sección sindical de CATAC, en el que se vierten gravísimas afirmaciones sobre las maneras de
hacer y dirigir del coordinador del área d’Acompanyament a les persones. Yo no era conocedor,
bueno, el grupo municipal de BeC no éramos conocedores de este escrito, hasta que se nos dirige
la propia persona alegada y en este caso, bueno, me dedico a buscar por las redes y encuentro este
escrito. Es de conocimiento de este grupo que el equipo de gobierno, así como el mismo afectado
de tales aseveraciones deben ser conocedores de estos escritos, puesto que así se nos ha
manifestado en persona. Para BeC nos parece inconcebible que se emitan públicamente y por
escrito, una serie de afirmaciones sobre un trabajador de la casa, en relación a sus funciones y la
manera de ejecutarlas, y cómo esto afecta a la salud y al bienestar de algunos miembros de la
plantilla municipal. Paso a leer algunas frases que nos han llamado la atención de este escrito, más
aún, cuando lees estas frases nos llama la atención que no se haya organizado ni ninguna reunión
informativa por parte del equipo de gobierno, ni se haya emitido ningún comunicado para desmentir
este tipo de afirmaciones, que a nuestro entender son gravísimas. O al menos para matizarlas, o al
menos para matizarlas, o al menos, también he de reconocer que el grupo de BeC somos
desconocedores de estee escrito, o de este comunicado. Creemos que esta manera de gestionar
los temas de personal no son ni mejor ni la más eficiente de las maneras. Para BeC las políticas de
recursos humanos dicen mucho de la sensibilidad e ideología de un gobierno. Dejar pasar
afirmaciones como las que se dicen en ese texto o bien nos da a entender que quien calla otorga, y
no queremos pensar eso, o que el equipo de gobierno mantiene un mutismo alrededor de este tipo
de temas que dista mucho de la reiterada fraseología que hemos leído hoy aquí en el PAM de un
gobierno basado en la transparencia y la participación, sobre todo en la transparencia. Paso a leer
tres frases que se afirman en este comunicado, como son, refiriéndose a una trabajadora de la casa,
“fueron arrinconándola en funciones puramente administrativas, sufrió el acoso y la duda constante
sobre el ejercicio de sus funciones y su gestión por parte de su superior, todo ello con la omisión o
incapacidad política por solventar el problema pese a las reiteradas demandas de todo el personal
del Servei d’Ocupació pidiendo una intervención”. En otra frase en este mismo escrito, que está
colgado en las redes públicas y que todo el mundo y toda la ciudadanía y todo el mundo tiene
acceso, “el personal que formaba parte de su equipo estaba y está siendo vejado”.
Lamentablemente esto no es una excepción en el área d’Acompanyament a les persones, donde
desde hace años se viene sucediendo una más que sospechosa cantidad de bajas debido a la

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

Número : 2017-0003 Data : 30/03/2017
Codi Validació: 7E6TTYXG9HCGNSSWQGN64AYW7 | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 26

La senyora alcaldessa diu: “Jo abans de donar-li la paraula a la resta de regidors, permeteu-me
perquè no puc callar, és un tema que m’encén profundament. Primer dir que evidentment a vostès
els ha arribat aquest «panfleto», aquest comunicat de CATAC, perquè la persona que porta la secció
sindical és la seva número 5 de la seva llista electoral de BeC... yo en aras de la transparencia, ya lo
digo. Es un dato, con esto no estoy acusando de nada, simplemente es un dato, que es una realidad
y está publicado en el BOP. A mi no me ha llegado, ni a mi ni a ninguno de los regidores de esta
corporación. Evidentemente en el Facebook y en el Twitter se han encargado de colgarlo, pero por
los canales oficiales de la sección sindical, al equipo de gobierno no le han notificado nada. No
existe ninguna denuncia formal de acoso para que nosotros podamos intervenir. Evidentemente sí
que voy a intervenir porque creo que se ha traspasado la raya de lo permisible. Se pueden
denunciar muchas cosas. Se puede poner de manifiesto, evidentemente para eso están los
representantes sindicales, poner de manifiesto o denunciar las condiciones de trabajo de los
trabajadores de la casa. Pero yo creo que en este comunicado se dicen más cosas de las que usted
ha mencionado, que yo por respeto a lo que considero que es ético, no voy a reproducir en este
pleno, pero creo que se ha pasado una línea roja. El equipo de gobierno considera que esta sección
sindical en concreto, ha hecho acoso a determinados trabajadores de esta casa con nombres y
apellidos. Ha vertido difamaciones contra trabajadores, ya no contra el equipo de gobierno, ha
puesto, en innumerables ocasiones en las redes sociales, en el punto de mira a trabajadores de esta
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depresión y ansiedad así como excedencias, comisiones de servicio, solicitudes de cambio de área
y bajas voluntarias, incluso a costa de perder sus derechos como trabajador/a, a percibir
prestaciones por desempleo. Para acabar dice el texto, no lo decimos nosotros, “dejamos un dato,
de las cinco personas que en febrero del 2016 formaban parte del equipo profesional del Servei
Municipal de Ocupación, actualmente solo una de ellas está trabajando”. Ante estas afirmaciones,
ante este tipo de escritos, BeC quiere realizar una serie de preguntas al equipo de gobierno, que
pueden ser contestadas hoy aquí o nos pueden contestar por escrito, no lo sé. La primera es por
qué razón no se ha realizado una reunión o se ha hecho llegar un comunicado a los grupos de la
oposición, con la visión del gobierno municipal y en defensa del coordinador de área objeto de este
debate. Creo que las afirmaciones son los suficientemente graves como para que el equipo de
gobierno dijese una cosa u otra, o al menos defender o poner encima de la mesa argumentos para
poder decir, valorar, estos escritos que podemos leer algunas y algunos regidores de esta casa. Una
pregunta que también nos hacemos es si se ha abierto alguna comisión para investigar la acusación
de acoso que se hace por parte de esta sección sindical en este mismo escrito. Si se ha hecho
internamente algo. Si se ha hecho, nos gustaría poder tener acceso al expediente de este mismo, si
se ha hecho. Y si no se ha hecho, nos gustaría poder tener una explicación del por qué no se ha
hecho. Instamos al equipo de gobierno de que se haga esta comisión. Preguntamos también sobre
la afirmación de que el equipo humano del Servei Municipal de Ocupación está siendo vejado por
parte del coordinador. Creemos que esto merece una respuesta, o el ponerse manos a la obra para
tratar de averiguar la realidad de tal afirmación. Si esto es falso, pues habrá que desmentirlo y tomar
las acciones pertinentes y si es cierto, pues habrá que ponerse manos a las obras. La gran pregunta
que nos hacemos en BeC si esto es cierto, y no decimos que sea cierto, si se ha hecho alguna cosa.
Y por último preguntar si es cierta la afirmación que actualmente de las 5 personas que hay en el
Servicio Municipal de Ocupación, solamente hay una trabajando. No lo sabemos y eso se afirma
aquí en este escrito. Por último, BeC somos conocedores de la realización de algunos test de salud
laboral en el área de Servicios Sociales. No tenemos los resultados del mismo, pero más adelante
en esta semana se los haremos llegar y pediremos formalmente, así como una reunión con el
técnico responsable de seguridad y recursos laborales de la casa para analizar estos test. Creemos
que estos test, realizados la semana pasada en el Servei Municipal de Ocupación, pueden estar
muchas de las pruebas que pueden hacer ciertas o no las afirmaciones que el sindicato CATAC
vierte en su comunicado, y si éstas no lo son, pediremos al equipo de gobierno que inicie acciones
legales en defensa del honor de un trabajador de esta casa. Ahora bien, si estos resultados
estuviesen en la línea de reforzar las afirmaciones vertidas en ese escrito, no nos quedará más que
pedir responsabilidades políticas por encubrimiento de cosas muy graves en el Servicio Municipal de
Ocupación y en el área de atención a las personas, así como la destitución del cargo de coordinador
de la persona que actualmente lo ocupa. Repetimos que pediremos poder consultar esos resultados
y tener una reunión para poder llegar a realizar este tipo de afirmaciones. Muchas gracias”.

A continuació el senyor Josep Martínez diu: “Bueno, referente a lo del parking del antiguo
Polideportivo, cogimos el ruego que nos hizo en la comisión informativa de enero, incluso se hacen
patrullas puntuales, porque allí está la caseta de las ambulancias nueva, claro, no nos enfocamos a
lo mejor en las reparaciones en vía pública tanto como dentro del municipio, pero tampoco vamos a
colocar elementos que inciten o que fomenten a la reparación de vehículos. Desde luego vamos a
seguir incidiendo para que no se provoquen estas reparaciones y no se provoque ningún daño
material en el asfalto o en la zona del parking del antiguo Polideportivo”.
Seguidament respon la senyora Montserrat Jiménez, qui diu: “Tampoco voy a entrar en las
cuestiones que ya ha manifestado la alcaldesa, sí que recoger unicamente que el hecho de que el
equipo de gobierno no haya hecho ningún traslado al respecto del escrito de esta sección sindical,
pues bueno, usted dice que dice mucho de la sensibilidad del equipo de gobierno y de la ideología,
me ha parecido entender José Pérez, que había dicho algo parecido. Bueno, en cualquier caso, es
una interpretación muy personal de lo que significa un silencio que además, en todo caso, nosotros
estamos valorando otra serie de cuestiones durante este tiempo, y que a mi lo que sí me dice
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El senyor Rafael Moya passa a contestar i diu: «Gracias alcaldesa. Con respecto a la escultura de la
segunda república, si faltan las barras miraremos a ver si están en la brigada y si no se repondrán.
En ningún momento yo comenté nada de que íbamos a licitar nada. Lo único que hablamos es
existe una propuesta por parte de vecinos de rehabilitar el parque de la segunda república. Tenemos
que tener en cuenta que es una zona afectada por la modificación del Plan General y así les hice
llegar un plano donde se ve claramente la zona que queda afectada y la que no queda afectada,
porque hay que rediseñar el parque, hay que reubicar la zona de juegos infantiles y habrá que
instalar la escultura. Si lo vamos a hacer con medios propios o lo vamos a hacer con alguna
empresa que haga esta rehabilitación será una cosa que tendremos que decidir, pero ni está
presupuestado, ni está licitado. Yo les hice llegar un presupuesto del 2008, que es el que se hizo en
su momento de lo que costaba instalar ese elemento, pero ya les dije que era una cosa del 2008
que se tenía que actualizar, que solamente estaba actualizado el IVA y que en la versión por correo
que les hemos hecho llegar no estaría actualizada, para tener una referencia de lo que podría llegar
a costar. Y el diseño de lo que sea el nuevo parque de la segunda república, tendremos en cuenta
que tenemos una petición para el proceso participativo que ha habido que era la reforma del parque
de la segunda república, lo retiraremos del proceso porque es una actuación que tenemos que
hacer sí o sí y que se ve muy afectada al Plan General a la reubicación de todos los elementos. Ya
está, nada más”.
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casa con nombres y apellidos y eso evidentemente no lo vamos a dejar pasar porque creo que no
es permisible. No es permisible esa manera de hacer, de ejercer la acción sindical, porque yo creo
que desvirtúa el valor de la acción sindical, que tiene mucho valor y yo así se lo considero.
Evidentemente vamos a intervenir, pero no existe ninguna denuncia de acoso, por parte de ningún
trabajador del Servicio Municipal de Ocupación, ni por parte de ningún trabajador del área
d’Acompanyament. Sí que es cierto que ha habido personas que trabajan en ese área, que se han
puesto en contacto con nosotros, preocupados precisamente por lo contrario, por lo que allí se
decía. Evidentemente no vamos a abrir ningún expediente formalmente porque no existe ninguna
denuncia formal, es más, esta sección sindical a nosotros ni al equipo de gobierno, ni a la regidora
de Recursos Humanos, ni a la alcaldesa, ni a ninguno de los regidores que formamos parte del
equipo de gobierno, nos ha llegado este comunicado. Ha llegado a otros trabajadores de la casa, ha
llegado a otros regidores, pero a nosotros no nos han copiado, no, no, no nos han copiado, ya se lo
digo, no nos han copiado. Ya se lo digo porque a mi no me ha llegado, ni a mi ni a ningún regidor de
esta casa. Por tanto, lo que yo lea en Facebook o lo que hagan personajes inventados que les debe
gustar mucho “Piratas del Caribe” en las redes sociales, y lo que cuelgan haciéndome apelaciones,
yo creo que podrían ser un poquito más valientes y las apelaciones a nivel personal me las podrían
hacer las personas, no Jack Sparrow. Ara donaré la paraula a la resta de regidors perquè contestin,
no penso contestar més aquest tema, perquè no hi ha tema. Respecte al tema del test que es va fer,
evidentment en el moment que tinguem el resultat, li farem arribar i tindran las reunions pertinents
(….), ara li explicarà la regidora, ara dono la paraula als meus companys, però és que no podia
estar-me callada, perquè ja està bé».
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La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “Gracias señora alcaldesa. Voy
a volver a leer literalmente lo que he dicho. Para BeC, las políticas de recursos humanos dicen
mucho de la sensibilidad o ideología de un equipo de gobierno, es lo que he dicho, políticas de
recursos humanos, no he dicho ni este caso en concreto ni casos anteriores que hemos tratado. Y
aprovecho que tengo la posibilidad de hablar, decir que en ningún momento hemos dicho que se
tenga que abrir ningún expediente, no hemos hecho ninguna valoración de la situación, simplemente
hemos puesto de manifiesto que nos llama la atención la existencia de un escrito colgado en redes
no por un fantasma, sino por un sindicato que tiene nombre y apellidos y que firma con su anagrama
como si esto lo firmase BeC. Y la afirmación que ha hecho la señora alcaldesa de por el hecho (….),
no, no, no, no, quiero decir, como si lo firmase esto BeC tendría la misma representación, es decir la
misma, que diga la misma fuerza, perdón, la misma fuerza. Si esto lo firmase BeC, disculpe, me ha
atabalado, si esto lo firmase BeC, estoy seguro que el equipo de gobierno también nos hubiese
llamado la atención o hubiese sacado el tema. Yo quiero decir dos cosas sobre lo que ha dicho la
señora alcaldesa. Una ha dicho que porque la número 5 de nuestra lista, vino en nuestra lista y yo
tenía que tener conocimiento de esto, no. Le manifiesto lo siguiente, es que yo tengo conocimiento
de esto, porque la persona afectada me para en la calle y me habla del documento y soy yo que por
curiosidad, nací curioso, espero morirme igual, lo busco en las redes y me informo. Y al leerlo me
doy cuenta y pueden ustedes afirmar si esta persona me paró el martes pasado que iba a la reunión
de la mesa de amianto, y puedo afirmar que fue a partir de ese momento, del cual yo soy conocedor
de este tipo de escrito y por tanto dudo mucho de que a pesar que no le ha llegado de manera oficial
al equipo de gobierno, y sí le haya llegado a otras secciones sindicales o a otros trabajadores de la
casa, de los cuales el equipo de gobierno es conocedor, que el equipo de gobierno no fuese
conocedor del escrito (…..) bueno, pues yo he querido interpretar eso, de la misma manera que
ustedes nos han interpretado antes que yo he dicho que esto era un problema de falta de
sensibilidad, que no he dicho esto, he dicho las políticas de recursos humanos dicen mucho de la
sensibilidad de un equipo de gobierno, no he hablado de este caso. Por eso lo vuelvo a matizar. Y
por último, y repito, yo no digo que no hayan hecho nada, no lo sabemos, tampoco digo que tengan
que hacer algo, tampoco lo decimos. Pero sí que nos llama la atención que ante este tipo de
fenómenos, este tipo de publicidad, porque esto está en las redes colgado, esto no solamente lo
leen las regidoras y regidores, lo leen también trabajadores de la casa, trabajadores de otros
municipios, ciudadanos de otros municipios, que dan precisamente una sensación de que el
Ayuntamiento de Badia, pues bueno, se dejan pasar situaciones muy graves y que aquí no hacemos
nada. Por tanto me veo, nos vemos, como BeC, en la responsabilidad moral de preguntar al equipo
de gobierno si es conocedor de todo esto, si se ha hecho algo, si no se ha hecho nada, si se va a
hacer… y simplemente es esto lo que hemos puesto encima de la mesa, sin ánimo ni de ponernos
en posicionamiento de un lado ni de otro, como hicimos con la policía, volvemos a repetir, no, y si
quiere volvemos a reabrir aquel debate, porque parece ser que se quiso hacer entender a
determinados que nosotros ya habíamos tomado partido cuando no habíamos tomado partido y los
hechos me remito, a los hechos me remito, no hemos tomado partido. Otra cosa es que la situación
se haya solventado, que no se ha solventado, eso es otro tema, y en este tema tampoco tomamos
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mucho es lo que queda por escrito, lo que me dice mucho de la sección sindical en concreto sobre
la sensibilidad y la ideología política de esa sección sindical. Al respecto de si no hemos hecho nada
porque no nos hayamos ocupado o porque no hemos querido hacer ninguna intervención en cuanto
a estas situaciones que se pudieran estar dando o no, en cierta área o en el ayuntamiento en
general, pues a lo que usted mismo ha hecho alusión, estamos haciendo como una de las
intervenciones, precisamente, una evaluación de los riesgos psicosociales que en este caso tiene el
área…. a mi me gustaría que por lo menos, aunque sea en el pleno, se respete y además en todo
caso si se dice algo que sea la verdad, no algo sacado de la manga y mentira. Como decía José,
estamos haciendo la evaluación de riesgos psicosociales en este ayuntamiento, con lo cual en el
área de Acompanyament a les persones, con esta información que obtendremos, esta evaluación,
que la está llevando a cabo EGARSAT, que es el servicio de prevención ajeno que tenemos
contratado en el ayuntamiento, será quien nos de también cierta información, y es una de las cosas
que se pueden llevar a cabo. Hay muchas otras, que probablemente llevaremos a cabo también,
para intentar profundizar o aclarar las cuestiones que sean oportunas, pero bueno, yo me remito a
las palabras de la alcaldesa, que son las que describen la verdad de los hechos. Gracias”.

partido, simplemente queremos saber qué es lo que ocurre, porque si se hacen este tipo de
afirmaciones y el equipo de gobierno da la callada por respuesta, creemos que es lo es
suficientemente grave y no quisiera tampoco o bueno, está en su derecho la alcaldesa en tener la
palabra. Gracias”.

L'alcaldessa: «Aclarit el malentès ens trobem al proper Ple.»
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La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Teresa Carceller, qui diu: «Gràcies. És un
parèntesi. És només per aclarir o intentar aclarir el punt que ell deia que quan havien fet la visita a la
brigada d’obres lo de que havia comentat el Rafa Moya de lo de licitació, a veure, nosaltres vam
anar tant el Miquel Rodríguez com jo i també ho vam escoltar. El que vam escoltar que es deia era
quan se’ns va ensenyar el pressupost del 2008 que havies comentat que només havies actualitzat
l’IVA i que faltava actualitzar el preu del cost, al acabar l’explicació, Rafa va comentar «i si es porta a
licitació, pot costar més bé de preu» (....), no, Rafa deixa’m acabar. Entenc que això pot ser és el
que ha induït a l’error d’entendre que hi havia una intenció per part de l’equip de govern, però que....
de dur-ho a licitació. Dir-se es va dir, només volia recalcar-ho».
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La senyora alcaldessa diu: “Mire señor Pérez, usted no para de hacer afirmaciones, entonces yo no
voy a entrar a valorar subjetivamente sus afirmaciones pero las hace, en un contexto y las hace y
aquí quedan. No las voy a valorar subjetivamente, pero sí voy a darle mi opinión al respecto de lo
que veo, oigo y vivo. Y yo, perdóneme, pero plantear que aquí no hay ningún tipo de valoración
subjetiva de nada, ni de posiciones determinadas, permítanme que yo y creo que muchos de mis
compañeros, porque lo hemos comentado, no nos lo creamos. Yo he intuido, hecho que me podía
pensar que a usted le había llegado por una realidad que es objetiva, que no me la puede negar y
es que una persona que es representante de esa sección sindical, es el número 5 de su lista
electoral. Es lo que he dicho. Si a usted no le ha llegado por parte de su compañera y le ha llegado
por otras vías, pues le ha llegado por otras vías. Y yo he dicho que evidentemente soy conocedora,
pero como tantas y tantas afirmaciones que se hacen en las redes sociales de tantas y tantas cosas.
Desde las cosas más importantes hasta las cosas más baladíes. Pero sí que es importante el hecho
de ese comportamiento y evidentemente ahí sí que vamos a intervenir. No se preocupe, que vamos
a intervenir como ayuntamiento, porque hay cosas que no se van a consentir nunca más”.
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I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, Eva María Menor Cantador
Alcaldessa aixeca la sessió, del qual com a Secretària municipal dono fe.

