
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2017/4 El ple 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 29 / de març / 2017 

Durada Des de les 18:40 fins a les 21:00 hores 

Lloc Sala de Plens 

Presidida per Eva María Menor Cantador 

Secretari Carmen Coll Gaudens 

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
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44989196T Montserrat Jiménez Molina SÍ

34731851B Rafael Moya Camarón SÍ

77126306S Rafael Muñoz Contreras SÍ

34743630Z Ruben Toro Alvarez SÍ

46605841K Teresa Carceller Labaleta SÍ

Assisteix el senyor Raúl López Borrás, interventor municipal. 

Una vegada verificada per la secretària la constitució vàlida de l’òrgan, la Presidenta 
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del 
dia

A) PART RESOLUTIVA 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Assentiment

S'aprova sense necessitat de lectura l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir 
lloc el dia 22 de febrer de 2017, atès que tots el membres del consistori disposaven del text.

Presa de Possessió Regidor Rubén Toro Álvarez (expt. 664/2017)

Favorable

I. Identificació de l'expedient
Número 664/2017, relatiu a: la presa de possessió regidor del senyor Rubén Toro Álvarez.

II. Relació de Fets
Mitjançant credencial expedida amb data 3 de març de 2017, per la Junta Electoral Central 
s'ha produït l'acreditació expressiva de la designació com a regidor de l'Ajuntament de Badia 
del Vallès del senyor Rubén Toro Álvarez.

III. Fonaments de dret
Atès que el senyor Rubén Toro Álvarez ha manifestat no estar afectat per cap de les causes 
d'incompatibilitat previstes en els articles 202 i 203 de la Llei orgànica de règim electoral i la 
resta de legislació concordant.

De conformitat amb el que disposa l'apartat 8 de l'article 108 de la Llei Orgànica del Règim 
Electoral  General que ha estat modificat per la llei posterior de l'any 1991, exigeix que al 
moment de presa de possessió dels càrrecs i per adquirir la plena condició, els candidats 
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electes ha de jurar o prometre l'acatament de la Constitució, mitjançant la següent formula:

«Jureu o prometeu per la vostra consciència i  honor complir  fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor de l'Ajuntament de Badia del Vallès, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer 
respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

El senyor Rubén Toro Álvarez contesta: Ho prometo, per imperatiu legal.

Tercer. Notificar aquest acord a la Junta Electoral Central.

Per  uns  pressupostos  de  la  Generalitat  que  facin  viables  financerament  i 
competencialment els ajuntaments catalans (expt. 642/2017)

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 5, 
Abstencions: 0, Absents: 0

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Josep  Martínez,  qui  diu:  «Gràcies 
alcaldessa.  Amb  la  presentació  de  la  proposta  pretenem  posar  en  valor  la  tasca  dels 
municipis,  dels  ajuntaments.  Els  ajuntaments  continuen  sent  la  finestra  d’entrada  dels 
requeriments ciutadans i  hem de tenir present que cada cop més els ajuntaments, sense 
diferenciar  la  seva  mida,  la  seva  importància  econòmica,  ens  trobem  subjectes  a  més 
exigències  normatives,  a  més  exigències  procedimentals,  algun  exemple  podria  ser  en 
matèria de transparència, en matèria de seu electrònica o de serveis socials. Amb aquesta 
proposta  pretenem  posar  en  valor  que  els  pressupostos  de  la  Generalitat,  que  s’estan 
treballant durant la darrera setmana tinguin un condicional que sigui la paraula «local». Moltes 
gràcies».

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: «Moltes 
gràcies senyora alcaldessa. Als voltants de l’any 2011, la UE va instar al govern espanyol 
amb una  sèrie  de  recomanacions  a  moda  d’intervenció  que  van  propiciar  la  reforma  de 
l’article 135 de la Constitució espanyola, que va ser modificada en 15 dies amb premeditació i  
alevossia  en  ple  mes  d’agost.  La  nova  redacció  donada  al  2011,  consagra  l’estabilitat 
pressupostària  com  a  principi  rector  que  ha  de  presidir  les  actuacions  de  totes  les 
administracions  públiques.  En  desenvolupament  d’aquest  precepte  constitucional,  es  va 
aprovar  la  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat 
financera coneguda com la LRSAL, que afegeix noves adaptacions a la normativa bàsica en 
matèria  d’administració  local  per  a  l’adequada  aplicació  dels  principis  d’estabilitat 
pressupostària, sostenibilitat  financera o eficiència en l’ús dels recursos públics locals.  Tot 
això, ha fet adaptar alguns aspectes de l’organització i funcionament de l’administració local 
amb  el  pretext  de  millorar  el  seu  control  econòmic  i  financer.  L’estabilitat  econòmica  i 
financera,  de la  majoria  dels  ajuntaments del  conjunt  de Catalunya,  s’ha agreujat  en els 
darrers 5 anys. D’ençà aquella darrera modificació de la Carta Magna, que va propiciar que la 
Generalitat,  en  el  marc  de les  seves competències  que li  atorga  la  seva  disposició  final 
cinquena  del  títol  competencial  que  diu:  «Aquesta  llei  es  dicta  a  l’empara  dels  títols 
competencials  recollits  en els  apartats  14,  d’Hisenda  General  i  deute  de l’Estat  i  18,  del 
Procediment  administratiu  comú,  a  l’article  141.1  de  la  Constitució»  i  per  tant,  és  la 
Constitució qui demana que es faci una reglamentació en aquest sentit i no la fa mitjançant la 
l’ARSAL. Per tant, crec que és important recordar i demanar al govern central la derogació de 
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l’article 135 de la Constitució espanyola, perquè no prevalgui el pagament del deute legítim 
sobre els drets de les persones i les institucions locals. Una norma de rang inferior no pot 
contraposar una altra de rang superior, per la qual cosa cal que aquesta petició no solament 
es quedi a la Generalitat de Catalunya, sinó que s’elevi per canviar la Carta Magna, que va 
motivar tal llei i que escanya a les administracions locals gairebé impedint-la fent la major 
cosa de les actuacions i intervencions principals. Per aquest motiu, votaré a favor d’aquesta 
moció, deixant clar també sobretot, lo que respecta a l’article 135 de la Constitució espanyola. 
Moltes gràcies».

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «Moltes gràcies senyora 
alcaldessa. En principi, aquesta proposta que ens presenta l’equip de govern, del PSC, volem 
dir que és la mateixa que el passat 23 de febrer es va debatre en el Ple de la Diputació de 
Barcelona i no va prosperar. El grup municipal de BeC, coincidim en la major part dels acords 
que planteja la moció, entre d’altres raons perquè son molt similars a la proposta de resolució 
que el  grup parlamentari  de Catalunya si  que es pot va presentar en el  debat de política 
general  la  passada  tardor.  Presentar  un  calendari  de  pagaments  als  ajuntaments, 
calendaritzar  un  programa  per  a  cada  ens  local  de  reconeixement  del  deute  mitjançant 
conveni  i  procedir  a la  seva liquidació durant  els  exercicis del  primer  trimestre  del  2017, 
l’increment en el pressupost del 2017, les (...) del fons de cooperació local, la reactivació dels 
diferents instruments de cooperació local com la Llei  2/2004, del 4 de juny, de millora de 
barris, d’àrees urbanes i viles, que requereixen una atenció especial i la Llei 3/2009, del 10 de 
març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics o la creació d’un pla 
extraordinari d’inversions de sostenibilitat i cohesió social i urbana que substitueixi al PUOSC, 
per a suplementar l’execució d’obres, serveis i infraestructures locals i la millora de l’espai 
públic, potenciant les pràctiques comunitàries dutes a terme pel teixit associatiu del barri o 
municipi.  Aquesta  proposta,  que  Junts  pel  si,  PP i  Ciutadans van  votar  en  contra  en  el 
Parlament, el  grup parlamentari  de la CUP es va abstenir,  i  només el  PSC ens va donar 
recolzament favorable. I és ben cert que el que exposa la moció, el que compartim. El món 
local continua sent un estat d’incertesa i deslitimacions. Al greu context econòmic originat per 
la crisi financera i la fallida en el sistema d’ingressos propis o transferits, s’afegeix una lògica 
recentralitzadora del govern de l’Estat espanyol en forma de retallades, de competències des 
de la desllealtat institucional i la desconfiança. Normatives diverses que vulneren l’autonomia 
local i el principi de subsidiarietat, com és la llei de la racionalització i sostenibilitat local o la 
llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En aquest sentit discrepem del primer 
acord de la part dispositiva de la moció, en el que s’insta al govern de la Generalitat, mentre 
no es reformi LRSAL, a reprendre el desenvolupament estatutari i proposi una llei de mesures 
urgents que garanteixi una activitat competencial àmplia dels governs locals catalans. Doncs 
bé, el passat dimarts 14 de febrer, el PSOE tenia la possibilitat en el Congrés dels Diputats, 
de donar suport a la derogació de LRSAL, i  d’aprovar una proposició de llei  de mesures 
urgents en matèria de règim local presentada pel grup confederal d’Unidos-Podemos, i no va 
donar suport i la proposició no va prosperar. Perquè no volem reformar LRSAL, el que volem 
és  derogar-la  i  construir  unes  noves  bases  de  règim  local  que  redissenyi  l’arquitectura 
institucional del món local i s’estableixin les bases per a la regulació d’un nou finançament 
d’hisendes locals respectuosa amb les competències exclusives del nostre país. Tot això amb 
l’objectiu de garantir l’aplicació de la Carta Europea d’Autonomia Local i  el respecte a les 
competències autonòmiques en matèria de règim local. És indispensable l’establiment d’una 
veritable  autonomia  fiscal  i  financera  municipal,  que  garanteixi  la  prestació  dels  serveis 
públics a la ciutadania i que en aquest procés es participin institucions municipals, les entitats 
municipalistes, els sindicats, les universitats i la ciutadania en el seu conjunt. Creiem que cal 
derogar LRSAL, debatre unes noves bases del règim local que reconegui les competències 
exclusives  de  Catalunya  d’ordenació  de  l’arquitectura  institucional  local  i  al  nostre  país 
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defensem l’elaboració d’una llei  pròpia de govern i  finances locals en coherència  amb el 
mandat estatutari. I també és ben cert, que la complicada situació econòmica dels ens locals, 
s’accentua  pels  incompliments  del  govern  de  la  Generalitat  en  els  pagaments  als 
ajuntaments. El govern de la Generalitat ha centrifugat el seu deute cap als ajuntaments. Han 
estat  incapaços  d’esplicitat  i  comprometre’s  amb  un  calendari  de  pagament  amb  els 
ajuntaments, amb els obstacles que comporta per a la planificació de la despesa pública local 
de les inversions i per afrontar problemàtiques dels seus ciutadans i ciutadanes en situació de 
vulnerabilitat  econòmica.  Unilateralment,  van  abandonar  les  competències  en  matèria 
educativa, beques menjador, les escoles d’arts i de música o els serveis socials i s’han deixat 
de pagar les inversions en plans de barris o s’han omès les convocatòries del PUOSC. I el 
que és més alarmant, han utilitzat a alguns dels ens locals, sanejats financerament, com les 
Diputacions, per a finançar les despeses i  els deutes de la Generalitat. Per tant,  votarem 
favorablement a aquesta proposta, però tornem a deixar molt clara la nostra posició en relació 
amb la fallida derogació de LRSAL i la oportunitat perduda per anul·lar una llei que ha volgut 
segrestar  competències  municipals,  ha  vulnerat  les  competències  autonòmiques sobre  el 
règim  local,  definides  a  l’Estatut  de  Catalunya,  amb  sistema  institucional  propi  i  ha 
menyspreat els ajuntaments exercint sobre ells un tutelatge impropi de la maduresa política 
del govern local. Una llei que, en definitiva, no només és inconstitucional, sinó que pretén ser 
deconstituient. Moltes gràcies».

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran, qui diu: «Gràcies 
senyora alcaldessa.  Nosaltres votarem contràriament en aquesta proposta i  ho farem per 
dues  raons  principals.  La  primera  és  perquè  arriba  tard.   Aquesta  proposta  insta  en 
determinats moments a la Generalitat a tenir uns pressupostos determinats, quan aquests 
pressupostos ja han estat aprovats. I en segon lloc votarem contràriament perquè vostès no 
tenen cap mena de credibilitat per presentar aquesta proposta. Últimament, és costum del 
PSC o del PSOE a Catalunya, a presentar propostes que, formalment, tu les llegeixes i dius 
«ostres!, està bé, sembla que això té cara i ulls». La pregunta és per què vostès no fan allò 
que estan demanant quan vostès governaven, tant a la Generalitat com al govern de l’Estat. I 
com aquesta pregunta no té resposta, vostès no tenen cap mena de credibilitat per presentar 
aquesta  proposta  i  nosaltres  no  la  subscriurem.  Ja  hi  ha  hagut  altres  portaveus  que 
anteriorment m’han precedit,  que ha fet esment a una qüestió molt  clara, gran part  de la 
situació financera que té la Generalitat de Catalunya és per l’aplicació de LRSAL i vostès, el  
14 de febrer, van tenir la possibilitat de derogar aquesta norma recentralitzadora i que el que 
fa és ofegar els ajuntaments, no únicament de Catalunya, sinó de tot l’Estat. I vostès no ho 
van fer. Llavors vostès es queixen d’una cosa i al mateix temps estan, no únicament afavorint 
la investidura del senyor Rajoy i la governabilitat del senyor Rajoy, sinó que a més a més, 
estan contribuint a la recentralització i a l’ofeg financer de les entitats locals. A partir d’aquí és 
molt fàcil presentar mocions de cara a la galeria. Un altre portaveu que també m’ha precedit, 
ha fet referència a l’article 135 de la Constitució, que, evidentment, està lligat amb tot el que 
estem parlant, amb aquest ofeg financer, també està lligat amb aquest article 135, que amb 
un tallat en un cap de setmana amb premeditació i alevosia, el seu partit a Madrid, el PSOE, 
juntament amb el PP, doncs van tocar la sacrosanta Constitució, que sembla que no es pot  
tocar. Evidentment, nosaltres estem a favor de la millora del finançament de les entitats locals 
i d’alguna manera el govern central el que està fent amb aquest ofeg financer que està tenint  
amb els ajuntaments i  també amb determinades autonomies,  com ara la catalana, doncs 
veiem que el 73% del deute a nivell estatal és del govern central, el 21 i pico per cent és de 
les autonomies i tan sols un 3% és de les entitats locals, que evidentment, estan fent la seva 
feina i  sobretot atenent  els ciutadans i  ciutadanes.  En definitiva, com ja hem anunciat, el 
nostre vot serà contrari, per la seva falta de credibilitat i evidentment perquè aquesta moció 
arriba tard i malament. Gràcies».
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La  senyora  alcaldessa  diu:  «Gràcies.  Jo  contestar  molt  breument.  Sobre  el  tema  de  la 
credibilitat  que  poden  tenir  cadascun  dels  partits  polítics,  només  dir  que  si  apliquem un 
silogisme i per vostès.... nosaltres som el PSC, no som el PSOE. Nosaltres estem amb el 
PSOE  en  algunes  agrupacions,  com  vostè  que  és  AEB  és  diputado  de  les  CUP en  la 
Diputació de Barcelona. Amb la qual cosa, les coses de la CUP que a vostè no li agraden, 
vostè en aquest ple diu que no és CUP, sent diputat de les CUP, crec que vostè si que no té 
credibilitat cap ni una per a nosaltres retreuren’s el posicionament del PSOE. Respecte de la 
investidura de Rajoy ja ho vam dir a l’altre ple, el PSC va votar en contra, amb la qual cosa no 
ens atribueixi coses que nosaltres no hem votat. Això que quedi molt clar. Segon, entrar en el 
debat pressupostari, jo puc també posar sobre la taula que dintre del debat pressupostari que 
vostès o els seus amics, o amb el que vostès van coaligats per ocupar llocs en la Diputació  
de Barcelona, com per exemple com és la CUP, en el debat pressupostari que va recolzar els 
pressupostos  d’aquest  govern,  uns  pressupostos  que crec  que  no  donen  resposta  a  les 
necessitats que qualsevol partit d’esquerres hauria de posar sobre la taula, només pel fet de 
que s’aprova un procés o un referèndum, van donar recolzament a aquests pressupostos, i 
gràcies a partits com Catalunya si que es pot o com el PSC, vam poder incloure esmenes tan 
valuoses per a Badia com la retirada de l’amiant, amb una partida de 2,5 milions d’euros o  
una partida pressupostària per un projecte de rehabilitació urbana. I això ho va fer el nostre 
grup parlamentari. Amb la qual cosa que de credibilitat podem parlar molt i podem parlar tots i 
de les nostres incongruències polítiques podem parlar molt i podem parlar tots. En qualsevol 
cas  crec  que  en  aquesta  moció  el  que  queda  clar  és  que  nosaltres  reivindiquem  a  la 
Generalitat de Catalunya com a administració local, és un posicionament o una mirada de 
local, com es va fer durant molts anys, que recordo que amb d’altres governs, han fet coses 
malament, evidentment, però han fet una cosa bona, i és que eren governs municipalistes,  
que es creien la construcció municipalista d’aquesta Catalunya i aquesta posició municipalista 
en els darrers anys, s’ha perdut. I no hi ha hagut una mirada cap als municipis i ens han 
abandonat, ens han abandonat absolutament a la nostra sort per desenvolupar competències 
que ni tan sols son nostres. Evidentment, i tornem sempre, hi ha una «muletilla», el govern 
del  PP té la muletilla de la herencia recibida de Zapatero, que bordarà anys i  panys i  la  
continuarem tenint, altres grups, tenen la «muletilla» de la reforma de l’article 135. Aquesta 
reforma va treure moltes conseqüències negatives, però no va ser la conseqüència d’aquesta 
reforma LRSAL, va ser el «pretexto», el «pretexto» per fer una política recentralitzadora, una 
política de fiscalització i una política de treure competències al món local. I aquesta política 
recentralitzadora,  fiscalitzadora  i  de  treure  competències,  aquesta  política  mai  la 
desenvoluparà el Partit Socialista, ni a les èpoques més dolentes. Se li pot culpabilitzar al 
Partit Socialista de moltes coses, de la reforma de l’article 135, que ens estarem «lamentando 
toda la vida», però de que tingui una política recentralitzadora i no municipalista, això no 
correspon a la realitat,  perquè el  Partit  Socialista, si  sempre s’ha caracteritzat per alguna 
cosa, ha estat per ser un partit fonamentalment municipalista. Jo crec que en aquest debat  
estem parlant d’una cosa molt concreta. Després entrar a debatre els posicionaments polítics 
al voltant de propostes de modificació amb una abstenció que en aquest cas, en aquest ple, 
moltes vegades es dona, que nosaltres fem propostes i com que no estem plenament d’acord 
amb  el  contingut  de  la  mateixa,  però  si  estem  d’acord  amb  l’esperit,  es  provoquen 
abstencions, abstencions que si majoritàriament la resta de grups han votat en contra, no 
surten, i això no significa que s’estigui d’acord amb els posicionaments dels partits que voten 
en  contra,  és  defensar  un  posicionament  polític.  Si  defensem la  política  i  defensem els 
posicionaments  polítics  raonats,  ho  hem  de  fer  per  tots  i  per  tothom,  no  fer  exemples 
simplistes de què signifiquen posicionaments concrets en punts concrets,  perquè podíem 
mirar molts punts en els què podíem plantejar, també en aquest cas, que el vot en contra de 
l’AEB o de l’Alternativa d’Esquerres per Badia en una moció que el que demana és que la  
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Generalitat ens doni més recursos, jo podria dir que és que l’AEB no està a favor de que la  
Generalitat  doni  més recursos als ajuntaments.  Tot  pot  tenir  una lectura segons es miri  i 
segons els ulls dels que e vulguin mirar les coses».

La senyora alcaldessa dona la paraula al  senyor Quim Duran,  qui  diu:  «Gràcies senyora 
alcaldessa  i  evidentment  cadascú  dona  la  lectura  dels  fets  doncs  segons  li  convé  i 
evidentment tots i totes estem carregades de contradiccions i qui ho negui falta a la veritat. El  
que si que és cert, és que si, vostè ha dit que l’article 135 que l’excusa va ser LRSAL i que el  
seu partit o el seu soci a Madrid, el PSOE, el seu partit amic o el germà gran, el PSOE, mai 
no ha posat en marxa aquesta política recentralitzadora, però els fets, el que donen, és que el 
PSOE va tenir la possibilitat de derogar LRSAL i no ho va fer, i a més a més, tot això que 
vostès estan demanant ara, per què no ho feien quan estaven governant?. Això d’una banda. 
I després vostè ha fet alguna afirmació que cal matisar, perquè evidentment si no es matisa 
algú de les persones que ens escolten es pot confondre o donar error, evidentment hi va 
haver  alguna esmena sobre  la  retirada de l’amiant,  però  evidentment  aquestes esmenes 
sempre porten una «coletilla» a i les, que diu «segons la disponibilitat pressupostària», per 
tant, és una voluntat del govern segons si hi ha diners o no hi ha diners. Per tant, de cara a la  
galeria està molt bé, però «de facto» tant debò ens equivoquem tots plegats, i aquests diners 
arribin a Badia. Gràcies».

La  senyora  alcaldessa  diu:  «Gràcies.  Només  dir  un  fet,  que  és  qui  va  aprovar  els 
pressupostos de la Generalitat juntament amb Junts pel si, va ser la CUP. La CUP tenia la 
clau per incorporar d’altres coses que no fossin el que vam incorporar com ho vam incorporar. 
I això és un fet».

A continuació la senyor alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «Només 
matitzar i  com que vaig sentir  fa  un temps que aquí  estàvem en l’any de la  pau i  de la 
tranquil·litat.... Jo volia fer un incís en aquest tema sobre el tema de la incorporació en els 
pressupostos de la Generalitat d’unes determinades esmenes per la retirada de l’amiant. El 
senyor Quim Duran té la raó. És veritat que hi ha la «coletilla» aquesta, però si que voldria jo 
dir una cosa, que jo crec que això, més que un tresor que podem dir, del Partit Socialista i de 
Catalunya si que es pot, jo això ho defensaria com un objectiu que es va marcar «la mesa por 
el amianto», a la qual estan inclosos tots els partits, l’Associació de veïns i tots els moviments 
socials i que els partits polítics van tindre dic el mandat de portar-ho tots al Parlament perquè 
això pogués ser entrat. Després és veritat que la «coletilla» existeix i en aquest sentit, en aras 
de la veritat, només, dir, és veritat que el PSC va fer la seva feina, l’AEB va fer la seva feina,  
del PP no puc dir lo mateix, Rafa, ho sento però és que no ho puc dir i Catalunya si que es 
pot a partir de BeC vam fer la nostra feina. Ho hem aconseguit, però que és una feina i vull  
deixar-ho aquí perquè tot això queda gravat, és una feina de «la mesa por el amianto», a la  
qual també està inclosa molts veïns i l’Associació de veïns. Gràcies».

La senyora alcaldessa diu: «Evidentment, però en el Parlament hi ha unes veus, dels nostres 
germans grans també, o cosins, o companys de taula, que porten algunes coses i d’altres no. 
Només això. Evidentment és una feina de Badia, i jo no li trec, en aquest cas, a cap regidor/a 
d’aquesta taula cap vàlua, però quan es diuen coses,  també s’han de dir  altres.  Ja està, 
només això».

S’aprova amb 12 vots a favor (8 del PSC, 2 de BeC, 1 del PP i 1 de la regidora no adscrita) i 5 
vots en contra (AEB), el següent acord:

I. Identificació de l’expedient
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Expedient  número  642/2017,  Per  uns  pressupostos  de  la  Generalitat  que  facin  viables 
financerament i competencialment els ajuntaments catalans.

II. Relació de Fets
L’estabilitat  econòmica-financera de la majoria dels ajuntaments del conjunt de Catalunya, 
s’ha agreujat en els darrers 5 anys. La política de reforçament del govern local per fer front a 
aquesta situació no ha estat una prioritat per l’actual Govern de la Generalitat i tampoc no 
s’ha  fet  un  desenvolupament  legislatiu  que  doti  els  ajuntaments  d'eines  i  recursos  per 
desenvolupar les seves competències. 

Atès que la mala situació financera de la Generalitat fa que molts serveis locals finançats pel 
Govern estiguin amenaçats. I que és especialment greu la morositat en els pagaments de tot 
tipus de transferències de la Generalitat de Catalunya als ajuntaments. 

Atès  que  aquest  fet  suposa  arrossegar  els  governs  locals  catalans  a  una  situació 
d’incompliment  en  el  pagament  a  proveïdors  i  a  greus  problemes  de  tresoreria,  amb  la 
conseqüència de la desaparició o retallada de serveis. La caiguda de les transferències de la 
Generalitat  als  ajuntaments,  conjuntament  amb  la  consolidació  fiscal  i  les  conseqüents 
limitacions  a  l’endeutament,  han fet  que,  en  primer  lloc  molts  serveis  locals  de benestar 
estiguin amenaçats i, en segon lloc, que la inversió local hagi caigui en picat amb el risc de 
malmetre l’important capital físic (infraestructures, equipaments, etc.) que han acumulat els 
pobles i ciutats. 

Atès  que  el  conjunt  de  transferències  de  la  Generalitat  de  Catalunya  als  governs  locals 
catalans es va incrementar en un 330% (es va multiplicar per tres) en el període 2004-2010, i 
es va reduir en el període 2010-2015 un 70%.

Atès  que  el  Fons  de  Cooperació  Local  de  Catalunya,  única  transferència  corrent  no 
condicionada de la Generalitat als governs locals, només ha suposat, com a màxim, un 1,1% 
dels ingressos corrents de la Generalitat, i per tant no es pot considerar rellevant.

Atès  que  les  transferències  corrents  per  finançar  programes  i  serveis  de  competència 
compartida entre la Generalitat i els ajuntaments van arribar a representar l'any 2010 el 7% 
dels ingressos corrents de la Generalitat, prop de 1.000 milions d’euros, i que el percentatge 
consignat pel 2015 fou sols del 2.32%. 

Atès que l’actual Govern de la Generalitat no ha desenvolupat en cap cas les competències i 
les capacitats que dóna l'Estatut i que reforcen la posició institucional i financera dels governs 
locals catalans.

Atès que els ajuntaments, com a governs de proximitat, hem apostat clarament i de manera 
ferma, per la defensa dels drets socials i de la igualtat d'oportunitats, assumint, malgrat no 
tenir les competències, un alt percentatge de la despesa extraordinària generada per la crisi. 

És per això que calen uns pressupostos de la Generalitat transformadors que facin viable 
l’administració,  la  gestió  i  la  realitat  del  món  local,  i  que  des  del  punt  de  vista  del 
municipalisme serveixin per dedicar recursos a les urgències socials i revertir les retallades de 
drets i serveis públics que s’han hagut de practicar durant els darrers anys. La viabilitat del 
món local català està financerament en joc si no s'aproven uns pressupostos que reconeguin 
les necessitats de proximitat a la ciutadania.
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Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès l'adopció del següents 
acords:

Primer.  Instar el Govern de la Generalitat -mentre no es reformi la LRSAL- a reprendre el 
desenvolupament  estatutari  del  governs  locals  catalans,  proposant  una  Llei  de  mesures 
urgents que garanteixi una activitat competencial àmplia dels governs locals catalans.

Segon.  Instar  el  Govern  de  la  Generalitat  a  presentar  una  proposta  normativa  per 
instrumentar  el  principi  constitucional  i  estatutari  de  “Participació  en  els  ingressos  de  la 
Generalitat”, on es reguli la participació dels governs locals en els ingressos de la Generalitat 
(subvencions incondicionades) distribuint els recursos entre els diferents municipis d’acord 
amb  els  criteris  previstos  a  l’article  219.4  de  l’EAC  de  necessitat  i  capacitat  fiscal  dels 
diferents municipis.
Tercer.  Instar  el  Govern  de  la  Generalitat  a  adequar  el  projecte  de  pressupost  de  la 
Generalitat per a l’any 2017 a les necessitats reals del país i així donar compliment real als 
drets bàsics, subjectius i universals dels i les catalanes, incorporant el compliment dels acords 
del Ple d’emergència social celebrat al Parlament.

Quart. Instar el Govern de la Generalitat a que en el projecte de pressupost de la Generalitat 
per a l’any 2017 reconegui i liquidi el deute contret amb les administracions locals.

Cinquè. Instar el Govern de la Generalitat a habilitar els recursos suficients per reconèixer el 
deute total de la Generalitat amb els ens locals de Catalunya, establint un pla de pagament 
per a cada entitat local i que procedeixi a la seva liquidació, especialment els deutes que fan 
referència a sentències fermes, programes socials i d’educació.
Sisè.  Instar  el  Govern  de  la  Generalitat  a  autoritzar  les  transferències  necessàries  per 
incrementar un 50% el pressupost inicial de 2015 destinat al Fons de Cooperació Comarcal i  
Local.
Setè.  Instar  el  Govern de la Generalitat  a  crear un nou fons per a la Inversió Local  que 
substitueixi el PUOSC amb una dotació mínima de 500 M EUR.
Vuitè.  Instar el  Govern de la Generalitat  a informar trimestralment,  i  dins dels dos mesos 
següents  a  la  finalització  del  trimestre,  a  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya  i  a 
l'Associació Catalana de Municipis de l’execució  de totes les partides pressupostàries de 
transferències a les Corporacions Locals i dels deutes pendents, així com de les habilitacions 
de partides per a la seva liquidació.

Novè. Instar el Govern de la Generalitat a garantir la inversió necessària per executar i abonar 
els  plans  d’intervenció  integrals  als  barris  beneficiaris  en les convocatòries  de la  Llei  de 
Barris, i a dotar una partida de 100M€ per a una nova convocatòria durant l'any 2017.

Desè. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya  i  als  seus  grups  parlamentaris,  a  l’Associació  Catalana  de  Municipis  i  a  la 
Federació de Municipis de Catalunya. 

Becas y ayudas al estudio (expt. 743/2017)

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, En contra: 5, Abstencions: 1, Absents: 
0
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La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Iván Sanz, qui diu: “Gracias alcaldesa. Una 
política  educativa  basada  en  la  equidad,  es  la  única  que  nos  hace  a  todos  iguales, 
independientemente de nuestras capacidades económicas. Para conseguir esto, uno de los 
instrumentos  principales,  es  una  política  de  becas  que  llegue  a  todos  los  ciudadanos  y 
ciudadanas con problemas económicos para poder estudiar. Los recortes presupuestarios, las 
reformas legales, las decisiones de gestión, regresiones en el sistema de becas y ayudas al 
estudio, acompañado de una subida desproporcionada de los precios públicos de la matrícula 
universitaria,  han  acabado  con  la  equidad,  que  había  sido  una  de  nuestras  mayores 
fortalezas educativas. Ahora,  las oportunidades educativas son accesibles sólo para unos 
pocos. Para recuperarla, presentamos esta propuesta de acuerdo, esperando tener el apoyo 
de los demás grupos políticos de este consistorio. Así, queremos presionar y conseguir una 
igualdad real de oportunidades para todos los alumnos y las alumnas, ya que como vemos, la 
situación actual  nos obliga a actuar ya y nos obliga a encontrar  soluciones adecuadas y 
efectivas. Gracias”.

Seguidament  la  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  a  la  senyora  Elisabet  Ruiz,  qui  diu: 
“Moltes gràcies senyora alcaldessa. Bien. Este es un punto del  que para mi  es bastante 
sensible, pues aquí tenemos en Cataluña un doble problema, porque si a nivel estatal ya la 
cosa es “heavy metal transmetal”, imaginaros en Cataluña que hay todavía… es peor. A ver, 
en principìo quiero decir,  quiero manifestar  que votaré a favor de todas las medidas que 
fomenten  la  equidad,  de  cara  a  paliar  cada  vez  la  más  acentuada  desigualdad 
socioeconómica y para que el acceso a una educación pública y de calidad, sea un ejercicio 
de pleno  derecho que garantice  el  acceso a  las clases sociales más desfavorecidas,  no 
solamente a las clases dominantes. Cada vez veo más, más personas cómo abandonan la 
Universidad, y es un goteo diario. En Cataluña, se incrementaron los precios de las tasas 
universitarias un 66%, una subida muy superior al resto del territorio español. Pero es que 
además, se da la circunstancia que tenemos una penalización del 40% aquellas personas 
que tenemos segunda titulación. Esto sólo pasa en Cataluña, no pasa en el resto del territorio 
español.  Si  a esto le añadimos que además, según las titulaciones,  no tienen derecho a 
becas, y sin importar el nivel socioeconómico y académico, dónde está la equidad? Personas 
que están en el paro, y son de alto riesgo de exclusión social, ven como la formación como 
una  válvula  de  escape donde poder  reciclarse e  incorporarse  tal  vez,  tal  vez,  porque el  
mercado está fatal, en un futuro al mercado laboral. Ven sus sueños quebrados cada día. 
Muchos nos sentimos excluidos del sistema, y cada vez veo más y más cerca, el lema que 
repetían nuestros padres, “el hijo del obrero, a la universidad”. Cada día es más patente y 
más real. Aquí en Cataluña tenemos las becas “Equitat”,  y también tenemos que solicitar 
paralelamente las becas “Agaur”. Unas sólo cubren el 50%. Las otras nunca sabes lo que te 
va a llegar y si te va a llegar. Ya no hablar ni de los ciclos formativos ni los módulos, que 
tienen que pagar una media entre 300 y 600 €, algo que hasta hace muy poco era una 
matrícula de 40€. Echo a faltar un poco en esta moción la adecuación al territorio donde nos 
encontramos, en especial en Cataluña, porque aún la cosa es más sangrante. Pero sí decir, 
que me parece que me llegó ayer o antes de ayer,  quería haber propuesto este tipo de 
añadidos, pero no me ha dado tiempo, por motivos de que todo llega a última hora y a veces 
no….. Todo y así, votaré a favor de todo este tipo de medidas que fomenten la equidad y que 
todo el mundo pueda ir a estudiar lo que realmente quiera. Muchas gracias”.

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafa Muñoz, qui diu: “Gracias 
señora alcaldesa. Bueno, en primer lugar, estoy de acuerdo con el fondo de la moción y que 
se  les  facilite  las  cosas  para  que  todos  puedan  estudiar  y  que  la  economía  no  sea  el  
impedimento. No estoy tan de acuerdo con el redactado, la verdad es que me choca un poco, 
por eso no puedo dar el voto favorable, pero sí daré una abstención, porque pienso que esto 
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tiene su mérito, la verdad es que es una moción importante. Y matizar un pequeño detalle. Sí 
que hago mi trabajo, lo que no todo el mundo puede apreciarlo de alguna manera, osea que, 
pediría respeto por lo menos. No sé si va por ahí, no sé si lo he malinterpretado antes, pero 
me he sentido un poco ofendido. Muchas gracias”.

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  a  la  senyora  Pilar  Paz,  qui  diu:  “Gracias  señora 
alcaldesa. Comenzaré mi intervención resaltando una cifra que se muestra en la propuesta. 
Más de 100.000 alumnos han sido expulsados del sistema educativo a causa de la subida de 
matrículas y la nueva modalidad de becas al estudio. En un país con la insostenible tasa de 
desocupación juvenil y desocupación en general, la vergonzante tasa de abandono y fracaso 
escolar,  el  alarmante  incremento  de  la  precariedad  del  mercado  laboral,  y  la  imperiosa 
necesidad  de  impulsar  medidas  que  favorezcan  el  incremento  de  formación  para  luchar 
contra el paro, la precariedad y sus terribles consecuencias, medidas como las impulsadas 
desde el gobierno del PP, no hacen más que socavar las diferencias entre los que tienen 
acceso a todo y a quienes se nos niega el acceso a todo. Las políticas de becas, nunca han 
sido el fuerte en nuestro modelo social, pero a pesar de su insuficiencia, ha permitido que 
miles de ciudadanos hayan tenido acceso a estudios superiores, independientemente de su 
capacidad económica. El cambio en el acceso y las formas de pago, indica que con la excusa 
de esta crisis, las ideas conservadoras han dado una vuelta de tuerca para poner las cosas 
en su sitio. Para la élite dominante, representada en este caso por el PP, las clases populares 
tenemos que ocupar un lugar en el modelo productivo. Ocupar sin subvertirlo, participar sin 
transformar. El acceso a estudios superiores por parte de amplias capas de estudiantes de 
clases  populares,  podría  convertirse  en  una  subversión  del  modelo  social  y  eso  es 
inconcebible. Por ello, BeC daremos apoyo a esta moción, seguiremos apoyando aquellas 
propuestas que impliquen el desarrollo de mayores cuotas de justicia social, que impliquen el 
empoderamiento  de  las  clases  populares,  en  la  búsqueda  de  un  nuevo  modelo  social  y 
económico, y entre estas medidas, el derecho a recibir una buena educación y formación es 
inalienable a nuestro pensamiento. Muchas gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Miguel Rodríguez, qui diu: “Gràcies senyora 
alcaldessa. Aquesta proposta segurament tirarà endavant i s’aprovarà, tot i que hi ha punts, 
que amb la situació actual de retallades, en concret en l’educació, per exemple, que és un 
dels  sectors  més  afectats.  Aquests  mecanismes  i  propostes  per  instar  a  fer  reposició, 
considerem que son necessaris, però insuficients. Des de l’assemblea de l’AEB, pot ser som 
molt crítiques i ho volem tot, però tal i com entenem la política, apostem per una educació 
gratuïta per a tots i  totes a tots els nivells i  sense necessitat de becar,  perquè ja estaria  
implícit  en  l’accés.  A més a més,  la  comunitat  educativa  en diferents àmbits i  fors  s’han 
posicionat en contra. Aquest sistema permet el circuit idèntic per als ens educatius privats 
concertats. Considerem que valorar l’assignació de beques segons la relació del patrimoni, 
pot generar unes situacions injustes degut a situacions puntuals, com per exemple l’augment 
del patrimoni per una herència, llavors augmenta el patrimoni i aquestes famílies o persones 
quedarien  excloses.  També  per  exemple  situacions  puntuals  de  malaltia,  d’atur,  etc. 
Considerem que s’haurien de gestionar a nivell  local o autonòmic, degut a la relació més 
propera de les institucions i fer més fàcil la detecció de la realitat i poder personalitzar-ho. Al 
igual que la segregació, la distribució de per centres educatius, podria ser més paritaris i no 
beneficiar a uns vers els altres. I per tot això, votarem en contra. Gràcies».

S’aprova amb 11 vots a favor (8 PSC, 2 BeC i 1 de la regidora no adscrita), 5 en contra (AEB) 
i 1 abstenció (PP), el següent acord:

I. Identificació de l’expedient
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Expedient número 743/2017, relatiu a: Becas y ayudas al estudio

II. Relació de Fets

Una política educativa basada en la EQUIDAD es la única que nos hace a todos iguales, 
independientemente de nuestras condiciones socio económicas y uno de los instrumentos 
fundamentales  para  conseguirlo  es  una  política  de  Becas  que  llegue  a  todos  aquellos 
ciudadanos con problemas económicos para poder estudiar.

La combinación de recortes presupuestarios, reformas legales y decisiones de gestión han 
conducido  a  un cambio  de modelo  que implica  una  regresión importante  en  un derecho 
fundamental  como es la educación,  sacrificando la equidad que había constituido una de 
nuestras mayores fortalezas educativas y dejando un futuro de oportunidades educativas, 
accesible para unos pocos.
Uno de los capítulos de mayor regresión es el de las ayudas y becas al estudio. Entre las 
primeras medidas que tomó el Gobierno del Partido Popular en estos “cinco años negros” 
para la educación en nuestro país está la promulgación de dos Reales Decretos : El Real 
Decreto Ley 14/2012 de 20 de Abril que reglamenta la modificación de los precios públicos de 
las tasas universitarias existentes hasta ese momento y el Real Decreto 1000/2012 de 29 de 
Junio que modificó totalmente las condiciones para poder ser beneficiario de una Beca de 
estudios.  A partir  del  curso 2012/2013 se produce una auténtica discriminación hacia los 
alumnos becarios, ya que ahora se les exige, además de cumplir los umbrales de renta y 
patrimonio, una nota media de un 5´5 puntos para Bachiller  y 6´5 puntos para una beca 
universitaria, rompiéndose la igualdad hasta entonces de que con un 5 podían estudiar los 
que tenían recursos económicos y los que no, mediante Becas.
Las modificaciones y regresiones en el sistema de becas y ayudas al estudio, acompañado 
de  una  subida  desproporcionada  de  los  precios  públicos  de  matrícula  universitaria,  ha 
supuesto una combinación letal para miles de estudiantes que han ha visto como la crisis 
hacía estragos en sus economías familiares, dificultando de manera injusta su posibilidades 
de acceso a la educación universitaria.

Los precios públicos de matrícula  y  el  sistema de becas y  ayudas al  estudio  forman un 
binomio  central  para  la  garantía  de  la  igualdad  de  oportunidades  y  deben  asegurar  en 
conjunto que ninguna persona deje de estudiar por carecer de recursos económicos. 

Pero no sólo se les castiga a los que menos tienen exigiéndoseles más notas que a los que 
no necesitan Beca, sino que además se les rebaja la cantidad de la misma.

Este nuevo sistema crea además incertidumbre, ya que se divide la Beca en una cantidad fija 
y otra variable, dependiendo ésta última de la existencia de recursos económicos, por lo que 
los alumnos no saben al comenzar el curso la cantidad que van a recibir. 

Con este Real Decreto se rompe con la consideración de la Beca como “derecho subjetivo” 
para todos los alumnos que aprueben y que no dispongan de recursos económicos, ya que 
ahora va a depender de la cantidad económica presupuestada. 

En estos cinco años la cuantía media de las becas ha bajado en más de un quince por ciento, 
y  en  las  becas  compensatorias  dedicadas  a  aquellos  alumnos  con  menos  recursos 
económicos y que necesitan residencia para estudiar una carrera universitaria la bajada ha 
sido de más de un cuarenta por ciento.
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Estas medidas,  junto a la  subida de las tasas universitarias,  ha ocasionado que más de 
100.000 alumnos hayan sido expulsados del sistema educativo.

Además,  el  nuevo  sistema  ha  tenido  enormes  dificultades  de  aplicación  por  la  falta  de 
coherencia, previsión e incertidumbre. Entre las más graves están el retraso en el pago de las 
becas,  una disminución generalizada en la  cuantía  de las mismas a  la  que se añade la 
imposibilidad de conocer con suficiente antelación la  cuantía  y,  por tanto,  la  dificultad de 
reclamar en caso de recibir una dotación inferior. 

Esta reforma ha sido también un ejemplo de la falta de diálogo y participación en la toma de 
decisiones de las políticas en materia educativa. La reforma del sistema de becas implantada 
por el PP ha sido una decisión unilateral que ha obviado, no sólo a las partes afectadas, 
sobre todo el alumnado, sino que, además, ha incumplido la propia normativa que obliga a 
convocar  el  Observatorio  de  Becas,  foro  pertinente  para  la  toma  de  decisiones  en  esta 
materia creado a través del Real Decreto 1.220/2010, de 1 de octubre.

Por todo lo expuesto el Pleno de la Corporación acuerda:

Primero. Convocar con carácter de urgencia el Observatorio de Becas, creado a través del 
Real Decreto 1220/2010, de 1 de octubre.
Dicho Observatorio  emitirá  un informe, preceptivo, antes de las convocatorias anuales de 
Becas y ayudas al Estudio

Segundo. Modificar la normativa reguladora de las becas para recuperar el verdadero sentido 
de las mismas como derecho subjetivo, sin que ningún estudiante que cumpla los requisitos 
se quede sin beca por cuestiones presupuestarias. 

Tercero.  Modificar  los  requisitos  académicos  actuales  para  la  obtención  de  una  Beca, 
proponiéndose que sean los mismos que para cualquier alumno no Becario para lo que se 
restablecerán los requisitos dispuestos en el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, de 
becas y ayudas al estudio personalizadas

Cuarto. Establecer criterios claros, objetivos y ponderables para su obtención, de tal manera 
que el solicitante pueda conocer de antemano los criterios por los cuales se le otorgan y la  
cuantía que percibirá si le es concedida, en el caso de cumplirlos.

Quinto. Hacer la convocatoria anual de Beca inmediatamente después de la publicación del 
Real Decreto de Beca, de forma que la Resolución y el pago de las mismas se realice antes 
del comienzo del curso.

Sexto. Revisar los umbrales de Renta y Patrimonio para el derecho a una beca, siguiendo lo 
Recogido en los Dictámenes a la convocatoria de becas y ayudas al Estudio aprobadas y 
emitidas por  el  Consejo  Escolar  del  Estado,  y  adaptándolo  a  las circunstancias de cada 
momento, y no computar en el límite patrimonial familiar, fijado en 1.700€, las subvenciones o 
prestaciones  económicas  concedidas  por  las  Administraciones  Públicas  que  tengan  por 
finalidad atender a situaciones de necesidades sociales puntuales,  urgentes y básicas de 
subsistencia

Séptimo. Eliminar las trabas establecidas para las Becas Erasmus, con los nuevos requisitos, 
recuperando los anteriores y ampliar en los ejercicios sucesivos los créditos presupuestarios 
destinados para este programa. 

Octavo. Crear una Beca de “rescate” que permita que aquellos alumnos que hayan tenido 
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que abandonar los estudios por los criterios académicos introducidos en la reforma de 2012 
se puedan incorporar al Sistema Universitario.

Noveno. Ofertar una modalidad de Ayuda Específica para aquellos alumnos que necesiten 
realizar la Acreditación Lingüística y que actualmente es el nivel B1.

Décimo. Impulsar una modalidad de convocatoria que incluya el pago de la matrícula a los 
licenciados y graduados en situación de desempleo para que realicen estudios de postgrado 
en universidades públicas.

Undécimo. Recuperar las dotaciones presupuestarias destinadas a la convocatoria de Becas 
Séneca, de movilidad nacional, y que fueron eliminadas en el curso 2012-2013

Duodécimo. Promover, En el marco de la Conferencia General de Política Universitaria y del 
Consejo  de  Universidades,  un  nuevo  marco  estatal  de  precios  públicos  de  matrícula 
equitativo y que permita mantener un marco coherente de precios en el conjunto del Estado, 
tanto para los grados de máxima como de mínima experimentación y los máster, asegurando 
así la igualdad de oportunidades y que conlleve una reducción del precio de los mismos.

Modificació de crèdits núm. 07/2017 (Transferència de crèdits serveis neteja) (expt. 
749/2017)

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9, En contra: 7, 
Abstencions: 1, Absents: 0

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  a  la  senyora  Montse  Jiménez,  qui  diu:  «Gracias 
señora  alcaldesa.  Este  punto,  esta  modificación,  se  refiere  a  hacer  una  modificación 
presupuestaria  para  que  haya  suficiente  dotación  económica,  para  llevar  a  cabo  una 
ampliación del contrato de limpieza de dependencias municipales. En total son unos 40.000 € 
que se transfieren de diversas partidas que gestiona el área de Territorio, sin distorsión, para 
el desarrollo de los diferentes programas. Nada más, gracias”.

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Muchas 
gracias señora alcaldesa. Mi posicionamiento será la abstención puesto que yo creo que éste 
es uno de los servicios que el equipo de gobierno podría apostar para que paulatinamente, 
este servicio, sea remunicipalizado, y por ese mismo motivo, para que también se pueda 
realizar  esta  ampliación porque ahora  mismo prima y hace falta,  votaré abstención y  no 
votaré en contra. Gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al  senyor Rafael  Muñoz,  qui  diu: “Gracias señora 
alcaldesa. El PP dará soporte a esta moción”.

A continuació dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “Gràcies senyora alcaldessa. Dir 
que el grup municipal de BeC votarem en contra. I votarem en contra per dos motius bàsics. 
En primer lloc perquè no vam donar suport  en el  pressupost,  amb la qual  cosa per una 
ecològica política no podem donar suport a qualsevol modificació de crèdit. I en segon lloc 
perquè creiem que aquí ha hagut una falta de previsió un altre vegada per part de l’equip de 
govern. Se sabia que el trasllat dels serveis de Cultura i Educació cap a una altra banda, cap 
a un altre edifici, generaria més despesa. Això s’hauria d’haver previst en el pressupost i no 
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s’havia fet. Ara hem de fer modificacions que és veritat que surgen tots, aquest 40.579 € 
surgeixen tots de la part de Territori, no s’ha modificat pas, però és veritat que tornem a veure 
una manca de previsió, i  davant aquest fet, el  primer fet de no haver-hi votat a favor del  
pressupost i aquesta manca de previsió per part de l’equip de govern, el grup municipal de 
BeC votarà en contra. Gràcies».

Seguidament  la  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Álvaro  Pacheco,  qui  diu: 
«Gràcies alcaldessa. En primer lloc volem manifestar la nostra preocupació per la manca de 
previsió i  gestió  de l’equip de govern.  Estem a tres mesos de l’aprovació del  pressupost 
municipal,  i  ja  se’ns  proposa  una  modificació  de vora  50.000 €.  Aquesta  modificació  del 
contracte, com deia el company de BeC, no és sobrevinguda. Des del novembre del 2016 es 
coneixia que Serveis Socials es traslladaven al Molí, igual que se sabia que algú havia de fer 
la neteja dels vestuaris del camp de futbol i el pàrking, portem vora 10 anys amb la neteja del  
pàrking. Per altra banda, el més preocupant, és de quines partides sortiran aquests diners.  
Aquestes partides sortiran de deixar de fer reparacions i  manteniment en edificis públics, 
manteniments  i  reparacions que  son  tant  i  tant  necessàries  i  tenim tant  demanades,  en 
equipaments tan importants i tan deixats com és el poliesportiu vell, el complex esportiu nou o 
les escoles municipals. És per tot això que l’AEB votarà en contra. Gràcies».

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya, qui diu: «Gracias alcaldesa. Lo 
que proponemos hoy es  la  modificación  de  las  partidas  presupuestarias  para  hacer  una 
modificación del contrato. No es una falta de previsión del contrato, porque este contrato es 
de hace más de dos años. La situación es que han venido sobrevenidas en septiembre o en 
octubre, nos hacían modificar el contrato. Nuestra intención era hacerlo a primero de año, en 
enero, con la aprobación del presupuesto, porque es cuando tendríamos la consignación para 
poder modificar el contrato. Lo único que ha pasado en la partida de limpieza, la genérica, sí 
que ya dotamos un incremento de 35.000 € para la ampliación. Lo que sí que hemos tenido 
un error, que en la consignación de limpieza de otra partida, en este caso, en el mercado 
municipal, por un error no se presupuestó. Y esto es lo que nos está obligando al final a hacer 
todo este movimiento. Nosotros sí que teníamos prevista la ampliación, por eso la partida de 
limpieza genérica está ampliada, y lo pueden mirar en el libro de presupuestos, pero no se 
había dotado la del mercado. Y todos estos movimientos de ampliación de limpieza vienen 
por necesidades de los servicios y hay que modificar el contrato. El contrato no podía prever 
hacer 2 años las necesidades que habría en este momento”.

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu: 
“Gracias  señora  alcaldesa.  Me  gustaría  puntualizar  que  la  modificación  de  crédito  que 
estamos proponiendo, corresponde a un 6,6% del total del contrato, osea, es una cantidad 
muy pequeña que hay que incorporar a ese contrato. Solamente quería puntualizar esto, 
porque los 40.000 euros son muchos euros, pero que respecto a todo lo que comporta ese 
contrato, al importe global, corresponde a una ampliación en euros muy pequeña de lo que 
realmente es el grueso del contrato. Nada más, gracias”.

La senyora alcaldessa diu: “I jo només fer un aclariment, per donar una mica de claredat al 
que significa fer el pressupost, per no fer demagògia. Totes les reformes que vostè ha relatat i 
que queden molt bé, primer no es poden fer amb aquest import, i segon son inversions moltes 
d’elles, amb la qual cosa li demano que no faci demagògia. S’han tret d’algunes partides, 
algunes d’elles son reducció d’unes partides genèriques de manteniments, però el que vostè 
diu per reparacions, això son inversions i això té un altre qualificatiu, amb la qual cosa el que 
vostè ha dit, no és del tot cert i sota el meu parer crec que és una mica de demagògia fer una  
utilització demagògica de la informació, sobretot havent-hi veïns de Badia aquí i que poden 
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malinterpretar  les coses.  No es pot  fer  un part  amb una partida de manteniment.  Jo per 
aclarir-ho, jo ho aclareixo. Tinc tota la llibertat del món de fer l’aclariment, només faltaria».

A continuació dona la paraula al senyor Álvaro Pacheco, qui diu: «Gràcies alcaldessa. En tot 
cas no sé on està la demagògia quan hi han pressupostades unes partides, una partida de 
5.000 €,  es treuen 4.900.  Una  partida  de 12.000,  es treuen 10.000 €.  Seran inversions. 
Evidentment  que seran inversions,  no  son finalistes,  però  estan pressupostades.  I  estant 
pressupostades, canviar d’una partida a una altra té una falta de previsió, ja està. Com ja hem 
dit Serveis Socials se sabia que canviaria d’edifici i passarien del Casal de Joves al Molí, i  
això també si s’hagués parlat a la comissió informativa, que no s’ha parlat, possiblement no 
hauríem  de  dir-ho  aquí  davant  dels  veïns,  però  clar,  si  no  s’ha  explicat  a  la  comissió 
informativa ho hem de dir a algun puesto. Gràcies».

La senyora alcaldessa diu: «No, si jo només he dit que aquestes partides no son d’inversions, 
les que vostè ha relatat, amb la qual cosa pot fer tot el relat que vostè vulgui, però no son 
inversions, per molt que vostè ho digui».

Seguidament dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «Gràcies senyora alcaldessa. 
Només per matitzar i després per reforçar una mica el que jo he pogut llegir en l’expedient. En 
primer lloc nosaltres no hem dit que sigui una manca de previsió referent al contracte. Se 
sabia si augmentem el número d’hores que ha de fer una empresa, pues se li ha de pagar 
més, això és sota, caballo, rey. El que diem que ha estat una manca de previsió dintre del  
propi pressupost. Com deien els companys de l’AEB fa poc, és que el pressupost no el vam 
aprovar fa tant temps. El vam aprovar fa poc temps, el vau aprovar fa poc temps i corregeixo. 
I  després  un altre  qüestió.  És  veritat  que hi  ha  unes transferències  de  crèdit,  però  que 
algunes, per exemple la partida que ve, la 05 04 3421 en el import, directament es reparació 
d’infraestructura, amb la qual cosa podem donar a entendre que és veritat que hi ha parts que 
son de manteniment que ja es feia neteja en d’altres llocs (....) en aquesta partida, tot ve de 
l’àrea de Territori, però podem entendre que també hi havia parts que eren d’infraestructura, 
de reparacions, de millores que es podrien fer en algun edifici, i que no es faran, que es faran 
directament en aquest  tema. O això és el  que ens diu en el  expedient,  o jo ho he llegit  
malament, que tot és possible en aquesta vida».

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafa Moya, qui diu: «Només per puntualitzar. 
La  partida  3421,  que  vostè  fa  referència,  és  d’instal·lacions  esportives,  i  a  instal·lacions 
esportives,  malauradament,  ara  s’han  canviat  totes  les  màquines,  s’ha  fet  un  rènting  i 
segurament que el import de reparacions d’infraestructures ja no es farà servir, i si s’ha de fer 
servir algun import, pues ja es buscarà la partida o es modificarà el pressupost. El pressupost 
es una herramienta viva que.. es una previsión del presupuesto para el ejercicio 2017 y se 
tendrá que modificar si existen las necesidades».

S’aprova amb 9 vots a favor (8 PSC, 1 PP), 7 en contra (5 AEB i  2 BeC) i  1  abstenció 
(regidora no adscrita), el següent acord:

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 749/2017, relatiu a l’aprovació de la modificació del Pressupost 07/2017 
per transferències de crèdits de diferents funcionals.

II. Relació de Fets
Vist els informes de la coordinadora de Territori de dates 16/02/2017 i 16/03/2017, on ens 
demanen fer transferències de crèdit entre partides de diferents funcionals per l'exercici 2017 i 
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atès  que  es  justifica  que  les  baixes  sol·licitades  no  comporten  cap  distorsió  en  el 
desenvolupament dels diferents programes.

Vist l’informe emès per l’interventor accidental.

III. Fonaments de dret
Atès allò que disposa la legislació vigent, en especial la secció segona, del RDL 2/2004 de 5 
de març de 2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 
ateses les Bases d’execució del pressupost per al 2017, en la Base 11 apartat 3.

Per tot això, s'acorda:

Primer: Aprovar l’expedient núm. 07/2017, de transferència de crèdit a les partides que es 
detallen en l’annex que s’adjunta i forma part d’aquesta Proposta, corresponent als estats de 
despeses per a l’exercici 2017, segons el següent resum:
ESTAT DE DESPESES

Altes Baixes

Transferències positives 40.579,39 € Transferències negatives 40.579,39 €

Total altes 40.579,39 € Total baixes 40.579,39 €

TOTAL VARIACIONS 0,00 €

Segon: Obrir període d’informació pública, per termini de quinze dies hàbils, als efectes de 
l’examen  del  corresponent  expedient  de  modificació,  i  per  la  presentació  d’al·legacions  i 
reclamacions,  si  s’escau. Elevar a definitiva l’aprovació inicial,  si,  transcorregut  el  període 
d’informació pública, no ha estat presentada cap al·legació o reclamació.

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 
(21/2017)

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 4, 
Abstencions: 0, Absents: 1

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafa Moya, qui diu: “Gracias alcaldesa. Lo 
que  llevamos  a  aprobación  en  este  punto  es  un  convenio  entre  el  ayuntamiento  y  el  
Departament de Salut. El ayuntamiento tiene las competencias de actuaciones en el tema de 
salud pública, pero debido a nuestros recursos y a nuestra dimensión, lo que hacemos es un 
convenio con el  Departament de Salut para que todas estas acciones las lleve a cabo el 
departament, que tiene dotación de personal, recursos técnicos y más medios para poder 
llevar a cabo esas actuaciones”.

Seguidament dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Cuando mantuvimos el  mes 
pasado la Junta de Portavoces la conversación sobre precisamente este punto, bueno, se 
nos manifestó eso, precisamente lo que acaba de comentar el señor Rafa Moya, sobre las 
competencias,  actuaciones de salud pública,  referente a este tema, y  aunque me cuesta 
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entender que un convenio de este…. es que me cuesta entender que un convenio de este 
calado no pueda ser bilateral. Yo puedo entender que tenga competencias de este tipo de 
actuaciones salud pública, pero creo que el Departament de Salut en algún momento, debería 
sentarse a negociar con nosotros y todos los municipios de este tipo de convenios. Este tipo 
de convenios marcos, que básicamente vienen a ser prácticamente iguales en este tipo de 
municipios. Genera mucha impotencia, que sea el Departament de Salut quien dictamine cuál 
es el convenio que a cada ciudad le conviene, y nosotros solamente podamos aprobarlo y 
votar o a favor o en contra o abstenernos, sin tener una opción de poner sobre la mesa 
alguna propuesta o concreción que la adapte más a las necesidades de nuestro municipio. El 
tema de no poder hacer enmiendas y aportaciones de los grupos y venir dado por ley, por ley 
entre cometes, porque no tenemos competencias al respecto en nuestro municipio, a mi me 
resulta extraño, no quiere decir que no se haga, pero a mi me resulta extraño, no por nada, 
pero imagino que a algunas de nosotras, que estamos aquí sentadas, nos hemos quedado 
con ganas de concretar más en algunos puntos, porque es bastante genérico, es tan abierto, 
que no es que esté mal, a ver, el voto será favorable, pero es que es tan abierto, que ahí… no 
concreta  nada,  no  ata  nada,  es  como  si  no  tuviéramos  convenio  prácticamente,  ata 
poquísimo. Por un lado… yo qué sé, a mi me hubiera gustado pues que hubieran concretado 
algo más en los plazos de las realizaciones de los estudios, en qué plazos se van a realizar,  
cuándo nos van a  hacer, por ejemplo, las pruebas de la legionella y cosas de éstas. No sé, 
yo  echo  a  faltar  pues  puntos  que  hablen  sobre  factores  psicosociales  por  razones 
socioeconómicas. La sanidad es mucho más compleja que todos los puntos que yo he leído. 
Yo creo que también hay estudios de enfermedades y posibles vulnerabilidades, como por 
ejemplo  en  el  caso  de  Badia  con  el  tema  del  amianto,  el  tema  de  las  vestosis,  no  se 
menciona. Y sobretodo soy muy consciente como madre, pues que hay muchísimos niños en 
esta ciudad, que tienen muchas enfermedades de tipo respiratorio, ya sea con neumonías, 
bronquiolitis,  etc.,  del  cual  tampoco  hay  ningún  tipo  de  estudio.  Entonces  claro,  al  no 
recogerlo, pues me da la sensación de que queda… no es que tampoco lo rechace, pero que 
queda la pata como coja, y bueno, en principio decir eso, que es bastante genérico, pero 
claro, es una cosa que, o se tiene que aprobar con mayoría absoluta, tengo entendido. Bien, 
pues….  no sé… es que tener un convenio así es que estoy entre la abstención y el a favor, 
pero… Gracias”.

La senyora alcaldessa diu: “Únicament aclarir que aquest tipus de coses és com quan tu 
demanes una subvenció o una ajuda a la Diputació en competències que son teves, o la 
demanes o no la demanes, o l’acceptes o no l’acceptes. En aquest cas és un servei que 
ofereix la Generalitat de competències que son nostres, i o ho acceptem o no ho acceptem. 
No hi ha un marge de negociació perquè de fet és un servei que s’ofereix a més ajuntaments
en base a uns criteris preconcebuts per l’administració que està oferint aquest servei. Es així, 
és veritat, no hi ha més marge, però perquè no estem parlant d’un contracte o una cosa que 
hauria de fer la Generalitat i nosaltres tinguem l’obligació de... que ells tinguin l’obligació de 
que els hi demanem, no. És que és una cosa que és competència nostra i que ens donen un 
seguit de recursos per ajudar-nos a tirar endavant uns determinats serveis. Nosaltres com 
que som el govern hem decidit que és bo per nosaltres acceptar-ho que no, no, perquè sinó 
l’hauríem  de  fer  nosaltres,  pues  per  això  fem  aquest  conveni.  Evidentment  és  majoria 
absoluta, cadascú dels grups decidirà què ha de votar i sortirà una votació determinada. Jo si 
que demano el vot a favor, que després no passin coses com la que va passar en un moment 
donat que tothom es va abstenir i era una cosa que no va poder sortir i després ens vam 
haver de lamentar en alguns casos perquè podia haver sortit».

Seguidament  dona  la  paraula  a  la  senyora  Eli  Ruiz,  qui  diu:  «Moltes  gràcies  senyora 
alcaldessa.  Bé, jo lo que volia manifestar amb tot això que he deixat de manifest és que si és 
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un vot favorable, és més aviat un posicionament des del sentit de la responsabilitat, o sigui, 
de tindre alguna cosa on acollir-nos que no pas d’una situació on estigui còmoda perquè 
m’agradi lo que he vist. Saps lo que vull dir? De vegades es lo menos malo, como se suele 
decir y entonces claro, quería por eso manifestar todos esos puntos que... gracias».

S’aprova amb 12 vots a favor (8 PSC, 2 BeC, 1 PP i 1 de la regidora no adscrita) i 4 vots en  
contra (AEB), el següent acord:

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 21/2017, relatiu a l’aprovació del 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.
II. Relació de Fets
1. Consta a l'expedient instruït l'informe justificatiu del servei gestor de les necessitats i 
finalitats públiques i Informe de Secretaria sobre la normativa aplicable i el procediment de 
tramitació.
III. Fonaments de dret
1r D’acord amb el que disposa l’art 11 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim jurídic del 
Sector públic, la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels 
òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic podrà ser encarregada a altres òrgans o 
Entitats de Dret Públic de la mateixa o distinta Administració, sempre que entre les seves 
competències estiguin aquestes activitats per raons d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans 
tècnics idonis per al seu desenvolupament.
2n Segons el mateix precepte, quan l’encàrrec de gestió es realitzi entre òrgans i Entitats de 
Dret Públic de diferents Administracions es formalitzarà mitjançant signatura del corresponent 
Conveni
3r. L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions del Ple municipal, amb el 
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació d’acord 
amb el que disposa l’art 114.3 e) del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot això,
S'ACORDA
Primer.  Aprovar  el  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, el text del qual s’adjunta en aquest expedient.
Segon.  Instar  la  seva  formalització  i  signatura,  amb la  delegació  necessària  en favor  de 
l'Alcaldia municipal  i  notificar  l'acord a la  Secretaria  de Salut  Pública del  Departament de 
Salut.

Creació d’una Comissió Especial d’Estudi per a la inclusió de clàusules socials en els 
processos de contractació pública (expt. 388/2017)

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 0, 
Abstencions: 4, Absents: 1

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu: “Gracias señora 
alcaldesa. Bien, pues continuación de la voluntad expresada por todos de hacer un análisis y 
un estudio más profundo de los procesos de contratación en la dirección de ir  hacia una 
contratación socialmente responsable, es por lo que hoy traemos al pleno la propuesta de 
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acuerdo de componer esta comisión especial de estudio que se encargará precisamente de 
esta labor. Gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Moltes gràcies senyora 
alcaldessa. En primer lugar, dar las gracias por permitirme recoger una pequeña aportación, 
tanto a AEB como al equipo de gobierno, y en segundo lugar, decir que tengo muchas ganas 
de que esta comisión empiece a andar y dar sus primeros frutos en forma de guía o protocolo 
de contratación pública municipal socialmente responsable. Confesaros el anhelo personal 
del deseo de que vaya mucho más lejos de los mínimos que marcan las leyes y las directivas 
europeas para garantizar que las subcontratas no servirán para precarizar las condiciones 
laborales  de  los  trabajadores,  ni  abaratarán  los  salarios  reduciendo  la  calidad  de  sus 
servicios. Y por último recordar que en la medida de lo posible deberíamos remunicipalizar 
todos los servicios que nos sean posibles de forma paulatina y con un objetivo a medio o 
largo plazo. Muchas gracias”.

Seguidament dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “Gràcies alcaldessa. Dir que el 
grup municipal de BeC donarem un suport a aquesta proposta. Donarem suport i ho diré ben 
clar,  és un si  molt,  molt,  molt  crític.  És un si  molt  molt  crític en el  sentit  de que aquesta 
comissió ha de començar a caminar, i si aquesta comissió, més que caminar, comença a fer 
tombs, gira, tomba, gira, tomba, el grup municipal de BeC farà la denúncia pertinent perquè al  
que nosaltres volem arribar, és a que realment arribar a l’objectiu que ens vam plantejar la 
primera reunió que vam tindre. Per això diem que és un si molt, molt, molt crític en aquest  
sentit. Moltes gràcies”.

S’aprova amb 12 vots a favor  (8  PSC,  2  BeC,  1  PP i  1  de la  regidora  no adscrita)  i  4 
abstencions (AEB), el següent acord:

I. Identificació de l'expedient
Expedient  número  388/2017,  relatiu  a  creació  d’una  Comissió  Especial  d’Estudi  per  a  la 
inclusió de clàusules socials en els processos de contractació pública del municipi de Badia 
del Vallès.

II. Relació de Fets
1. L'Ajuntament de Badia del Vallès te l’interès d'avaluar l'aplicació de clàusules socials a la 
contractació pública de l'ajuntament i proposar aspectes de millora i d’establir els instruments 
bàsics  per  a  assolir  una  contractació  pública  municipal  socialment  responsable,  entesa 
aquesta com aquella que incorpori aspectes socials, ètics i mediambientals en els processos i 
fases  de  la  contractació  pública  (objecte  del  contracte;  requisits  del  contractista;  criteris 
d’adjudicació; i  execució del contracte -resolució, subrogació, cessió...), amb respecte dels 
principis bàsics d’igualtat, no discriminació del contractista, i eficàcia i eficiència dins del marc 
de la normativa vigent de contractació pública.

2. L’Ajuntament igualment estima que hem de vetllar pel compliment de totes les normatives 
en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball de totes les persones 
que treballen a la nostra ciutat, així com la igualtat i la no discriminació.

3.  L’Ajuntament  considera  que  els  instruments  bàsics  en  els  processos  de  contractació 
pública socialment responsable han de sorgir dins de la reflexió i estudi integral de: a) el marc 
organitzatiu  i  de  gestió  municipal  (diferents  àrees  i  serveis  en  la  contractació  pública 
municipal; i necessitats de formació o assistència als diferents gestors); b) l’avaluació de les 
formes de prestació dels serveis i de les necessitats de contractació pública; i c) el complex i 
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inestable marc normatiu que regula la contractació del sector públic.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb les Directives del Parlament i del Consell Europeu 2014/23/UE i 2014/24/UE, 
de 26 de febrer; el RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la  
Llei de contractes del sector públic.

2n.  D’acord  amb  els  articles  127  a  133  de  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de  Procediment 
administratiu de les Administracions Púbiques; els articles 62 a 64 i 69 i 70 de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre de transparència i accés a la informació pública i bon govern. 

3r. D’acord amb l’article 7, 22.1.d), 25 i següents, 49, 69, 84.1.a), i 139 i següents de la Llei  
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb als articles 8.1.a), 
9, 52.1.d), 66 i següents, 154 i següents, 178 i concordants del DL 2/2003, que aprova el text 
refós de la llei municipal i  de règim jurídic de Catalunya; i  de conformitat amb l’article 9 i  
concordants del Reglament Orgànic Municipal.

Per tot això,s'acorda:

Primer. Aprovar la creació d’una Comissió Especial d’Estudi per a l’avaluació, estudi i redacció 
d’una  Guia  o  Protocol  de  contractació  pública  municipal  socialment  responsable,  amb la 
finalitat de:

a) Determinar els fonaments, objectius, finalitats i prioritats que es volen assolir.

b) Identificar els àmbits d’integració social, laboral i ambiental.

c) Elaborar instruccions reglamentàries que concretin la implantació.

d)  Establir  les  condicions  organitzatives  necessàries  de  desenvolupament  de  les 
mesures de contractació pública responsable (recursos humans, formació, assistència 
tècnica supramunicipal,...)

e) Establir els sistemes d’avaluació i auditoria de resultats.

Segon. Aprovar la composició de la Comissió Especial d’Estudi, que estarà integrada pels 
següents membres:

Presidència. L’alcaldessa o tinent alcaldessa en qui delegui.
Vocals:

- Els tinents d’alcaldessa de les àrees de Serveis Centrals, Territori i Acompanyament 
a les persones.
- Els regidors designats per cada grup municipal així com els regidors no adscrits.
- Els coordinadors tècnics de les àrees de Territori, Serveis Centrals i Acompanyament 
a les persones
- La secretària municipal
- L’interventor municipal
- El TAG de serveis centrals

Eventualment, a petició de la majoria dels membres de la comissió i en funció de l’ordre del 
dia de la convocatòria de la reunió, podran ser convocats a la mateixa altres responsables 
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polítics  o  personal  tècnic  de  l’Ajuntament,  o  d’altres  ens  supramunicipals  que  tinguin 
responsabilitats de decisió o d’assessorament en les matèries a tractar.

Tercer. Delegar en l’alcaldia l’aprovació i designació de les persones concretes que formaran 
part d’aquesta comissió, així com la convocatòria inicial per a la constitució i funcionament de 
la comissió.

Quart. Notificar el present acord als interessats.

En defensa de una reforma constitucional de artículos que impulsen mecanismos de 
participación directa y control de la ciudadanía de la actividad parlamentaria (expte. 
804/2017)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Celia Calderón, (representant del 15M, 
que és qui va impulsar aquesta iniciativa) qui diu: “Ante todo, gracias. Buenas tardes. Bueno, 
la Vía Asturiana es una reforma a la Constitución, como bien se ha comentado en el pleno. Lo 
que pretende la Vía Asturiana es dotar de más participación a la ciudadanía. O sea, estamos 
acostumbradas a que en el Congreso se decidan leyes como la ley mordaza por mayoría 
absoluta y con toda la oposición en contra, por ejemplo, y toda la ciudadanía en contra, y se 
pretende romper con eso. Dotar a la ciudadanía de mecanismo de participación mediante las 
ILP. Las ILP, las iniciativas ciudadanas, como la de la PAH, por ejemplo, que consiguió mas 
de 1.500.000 de firmas y se la tumbaron. Con la Vía Asturiana no pasaría esto, porque ya 
conseguidas las firmas estipuladas, en este caso son 500.000, pero si bien se puede mejorar 
300.000, pues muchísimo mejor, porque sería dar facilidad a poder conseguirlas. También 
luego el referéndum vinculante, que entonces el pueblo es el que decide, toma las decisiones 
de cada iniciativa ciudadana.  Se pretende recuperar el  borrador del  78 como bien se ha 
explicado,  donde  como  dice  la  Constitución  la  democracia  puede  ser  representativa  o 
participativa, y en el borrador del 78 recogía todo esto, una forma más directa. Desde el 15M 
le llamamos a la Vía Asturiana la llave de todas las luchas, porque cualquier cosa que se 
proponga, cualquier iniciativa ciudadana sería votada por el pueblo y el pueblo participaría 
más en la toma de decisiones de cualquier cuestión que nos afecte. Entonces, bueno, para 
nosotros es algo inédito que esté en el Congreso, se consiguió gracias a las compañeras y 
compañeros del 15M de Asturias,, que mediante un derecho de petición colectivo lograron 
que se aprobara en el Parlamento Asturiano y de ahí dio el salto al Congreso. Y creo que ya 
que está en el Congreso, encima de la mesa para debatirla, es una oportunidad que tenemos 
para obtener una democracia más directa y más de verdad, no la democracia que tenemos 
que más que una democracia, parece una dictadura, es una dictadura encubierto, donde el 
derecho a huelga parece que se cuestiona, donde te penalizan por manifestarte, donde la 
ciudadanía ya parece que no cuenta o se la deja muy a un lado, entonces vemos una puerta 

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

más abierta hacia una democracia realmente directa y para nosotros el 15M y para toda la 
ciudadanía creo que es una oportunidad y es muy importante y hay que aprovecharla. Lo que 
queremos al presentar la moción en todos los ayuntamientos a nivel estatal es darle bombo y 
visibilidad  y  de  cara  a  los  resultados  que  obtengamos  en  los  posicionamientos  de  los 
diferentes ayuntamientos presionar de cara a cuando los parlamentarios tengan que debatirla 
y entonces pues los ayuntamientos, después haremos un derecho de petición colectivo a 
cada parlamento autonómico, bueno, son las vías de trabajo que tenemos y también estamos 
trabajando un grupo motor a nivel estatal por la Vía Asturiana y hay un grupo que irá también 
a hablar con los parlamentarios que tengan que debatirla. Todavía no se sabe cuándo es, 
pero bueno, esperemos que entre todas podamos conseguir que siga para adelante la Vía 
Asturiana. Muchas gracias”.

S’aprova per unanimitat el següent acord:

La  denominada  “Vía  Asturiana”  es  una iniciativa  del  15  M de Asturias  que propone una 
reforma constitucional que habilita las libertades políticas que el borrador constitucional del 78 
incluía  (ILP  sin  restricciones,  referéndum  vinculante  e  iniciativa  popular  a  la  reforma 
constitucional).  En la actualidad es una iniciativa aprobada por el  Parlamento asturiano y 
aceptada a trámite en el Congreso de los Diputados para su debate y posterior aprobación, 
modificación o descarte.

El objetivo central de la Vía Asturiana consiste en reformar la constitución en los artículos 87, 
92 y 166, para dotar a la ciudadanía de más mecanismos de participación ciudadana en las 
decisiones políticas mediante la introducción de la figura del referéndum vinculante, iniciando 
caminos hacia una Democracia más directa. Como dice el artículo 1 de la Constitución, la 
soberanía nacional reside en el pueblo, que la ejerce directamente o mediante representantes 
(Art.23.1. Desde su aprobación en 1978, en esta nueva etapa democrática, el pueblo español 
solo hemos conocido la democracia mediante representantes. Con la propuesta de la Vía 
Asturiana  se  propone  una  reforma  legislativa  que  pretende  introducir  nuevas  formas  de 
democracia directa, sin pasar por la figura de los representantes ni de los partidos políticos. 
De esta manera, la ciudadanía podríamos proponer reformas del articulado de la constitución, 
proponer leyes, su derogación o reforma., más allá de la figura de la actual ILP con amplias 
restricciones, fiscalizando la gestión de los partidos políticos en la aplicación de sus políticas, 
cumplimiento de programas o formas de financiación. 

En concreto el texto que se propone para la modificación de la Constitución es el siguiente 
para los artículos propuestos de modificar es el siguiente: 

“El apartado 3 del artículo 87 de la Constitución quedaría redactado como sigue: «3. Una ley 
orgánica  regulará  las  formas  de  ejercicio  y  requisitos  de  la  iniciativa  popular  para  la  
presentación de proposiciones de ley. En todo caso, se exigirán 500.000 firmas acreditadas, y  
a las proposiciones de iniciativa legislativa popular les será en todo caso de aplicación lo  
dispuesto en el apartado 6 del artículo 134. No procederá dicha iniciativa para la aprobación  
o modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ni en materias tributarias o  
de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.».

El artículo 92 de la Constitución quedaría redactado como sigue: «1. Las decisiones políticas 
de especial trascendencia podrán ser sometidas a plebiscito de todos los ciudadanos. Esta  
consulta será convocada por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente  
autorizado por el Congreso de los Diputados, o a iniciativa de quinientos mil electores. 2.  
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Podrá ser sometida a referéndum la derogación de leyes en vigor, cuando así lo soliciten ante  
la Mesa del Congreso de los Diputados quinientos mil electores. El resultado del referéndum  
será  vinculante  cuando  haya  participado  en  la  votación  la  mayoría  de  quienes  tengan  
derecho a hacerlo y haya sido aprobado por mayoría de los votos válidamente emitidos. No  
procederá esta iniciativa en materias tributarias, presupuestarias o de carácter internacional,  
ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. 3. El plebiscito y el referéndum se realizarán en la  
misma fecha que los procesos electorales de ámbito nacional siempre que coincidan con el  
mismo año. 4. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento del plebiscito y  
de las distintas modalidades del referéndum previstas en la Constitución.» 

El artículo 166 de la Constitución quedaría redactado como sigue: «La iniciativa de reforma 
constitucional se ejercerá en los términos previstos en el artículo 87.» 

Con estas modificaciones lo que se propone es, en primer lugar, que las decisiones políticas 
de especial trascendencia puedan ser sometidas a votación ciudadana cuando así lo soliciten 
500.000 electores y que el resultado sea vinculante si es aprobado por mayoría de los votos 
válidos. De este modo, se introduce el referéndum vinculante por iniciativa ciudadana que 
podría derogar leyes en vigor y votar las decisiones del Gobierno con algunas limitaciones. 
Hay que decir  que esta incorporación no es del  todo inédita en nuestra historia,  pues el 
referéndum  vinculante  aparecía  en  el  borrador  de  la  Constitución  de  1978,  pero  acabó 
desapareciendo.  En  segundo  lugar,  se  propone  modificar  la  limitación  existente  en  la 
actualidad sobre las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) para que puedan tratar sobre 
cualquier materia, incluidas las leyes orgánicas, como la ley educativa o electoral. Estas ILP 
excluirían (como en la actualidad) las normas tributarias, presupuestarias, las de carácter 
internacional y la prerrogativa de gracia del ámbito de aplicación del referéndum vinculante y 
de las ILP.

Y por último, que la iniciativa de reforma constitucional se ejerza en los términos previstos en 
el artículo 87 de nuestra Constitución, lo cual permite que la ciudadanía pueda promover un 
cambio en la misma.

En definitiva, la Vía Asturiana que ya está en el Congreso de los diputados pretende que una 
iniciativa popular se convierta en un instrumento que potencie la participación como uno de 
los  pilares  sobre  los  que  se  asiente  la  idea  de  democracia  y  uno  de  los  criterios 
fundamentales  de  control  del  poder  político,  en  los  términos  que  consideramos 
indispensables en un sistema democrático:

· Potenciando la deliberación popular y el compromiso ciudadano.

· Permitiendo  desarrollar  nuevas  formas  de  organización  de  las  personas  y  de  las 
instituciones.

· Fortaleciendo  la  participación  activa  y  responsable  de  las  personas en  los  asuntos 
públicos.

· Permitiendo que el pueblo pueda influir de forma directa en el proceso legislativo como 
sociedad civil dinámica y organizada.

· Convirtiéndose en instrumento de canalización de demandas que cuentan con apoyo 
social  y  no  encuentran  eco  en  las  formaciones  políticas  con  representación 
parlamentaria.

· Permitiendo que la opinión de las personas, no sólo la de los partidos políticos, pueda 
definir y discutir lo que debe ser sometido al debate y votación pública y finalmente 
decidirlo.

· Responsabilizándonos de la gestión de la cosa pública e impulsando la concienciación 
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de ciudadanos comprometidos con el bien colectivo.

· Convirtiéndose en escuela de ciudadanía democrática.

· Generando  un  capital  social  fuerte  sobre  el  que  se  asiente  la  democracia  y  el 
rendimiento claro y responsable de los gobiernos.

· Aumentando la transparencia en la administración pública, fiscalice la labor legislativa de 
los parlamentarios y controle los excesos del poder ejecutivo.

· Mejorando  la  gestión  pública  e  influyendo  para  que  los  recursos  de  todos  sean 
administrados de forma mucho más eficiente.

Por todo lo expuesto, el pleno del ayuntamiento de Badia del Vallès acuerda:

1. Manifestar la necesidad de una reforma constitucional, en la linea de la solicitada por 
15M Asturias, y que deberá contar con el consenso de aquellos grupos parlamentarios 
interesados en mejorar e impulsar mecanismos de participación directa y control de la 
ciudadanía de la actividad parlamentaria.

2. Apoyar aquellas iniciativas parlamentarias interesadas en abordar una reforma de la 
constitución  que  de  manera  consensuada  manifiestan  el  objetivo  de  mejorar  el 
reglamento  que fundamentan las ILP que vaya más allá  de la  solicitada por 15M 
Asturias, como el reducir a 300,000 las firmas acreditadas requeridas para iniciar a 
trámite una ILP.

3.  Dar  conocimiento  entre  la  ciudadanía  y  el  movimiento  asociativo  de  las  reformas 
propuestas en el articulado y sus efectos en el impulso de la participación ciudadana 
en los asuntos políticos.

4. Dar  traslado  de  ese  acuerdo  a  los  Grupos  Parlamentarios  del  Congreso  de  los 
Diputados.

MOCIÓ Reg.no adscrita: Per el foment del canvi de model energètic: Subministrament 
elèctric procedent 100% d'energies renovables per a Badia del Vallès (802/2017)

No hi ha acord Motiu: Ampliar 
documentació

S'ha creat una proposta d'acord fent una refosa de la moció de BeC i de la Regidora no 
Adscrita.

MOCIO BeC:  En  defensa  de  una reforma  constitucional  de  artículos  que impulsen 
mecanismos  de  participación  directa  y  control  de  la  ciudadania  de  la  actividad 
parlamentaria (804/2017)

No hi ha acord Motiu: Ampliar 
documentació

S'ha generat una proposta d'acord amb la refosa de la moció de la regidora no adscrita i la 

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

Moció de BeC.

MOCIO BeC: Per regular la venda a domicili al Municipi de Badia del Vallès (expte. 
805/2017)

No hi ha acord Motiu: Manca de quòrum

Queda sobre la taula la moció presentada pel grup municipal de Badia en Comú.

MOCIÓ BeC:  Per  instar  a  la  contractació  del  subministrament  elèctric  dels  edificis 
municipals amb empreses de generació d'energia renovable i criteris de responsabilitat 
social (expt. 814/2017)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya, qui diu: “Gracias alcaldesa. Lo 
que  intentamos  en  esta  propuesta  de  acuerdo  es  comprometer  a,  en  este  caso  al 
ayuntamiento,  a que opte por energías renovables y  energías limpias a la  hora de tener 
suministros en los edificios municipales. Contractualmente será complicado o no será fácil,  
pero lo que tenemos que hacer es instar a todos los procedimientos y todo lo que esté en 
nuestra mano, para llegar a este tipo de empresas. Esto se ha intentado en otros sitios, en el  
Ayuntamiento de Barcelona le han tumbado los plecs por solamente incluir a este tipo de 
empresas, pero bueno, nosotros haremos lo que esté en nuestra mano para cambiar la fuente 
de energías que tenemos en este momento. La moción hace un repaso a toda la situación 
que desde hace unos años se está dando en el país, y es que debido a la mala gestión o a la 
mala política en cuanto a las renovables, hemos pasado de ser un país puntero y en una 
situación de privilegio con el resto de países de Europa y del mundo, a estar a la cola del 
tema  de  las  energías  renovables.  Las  diferentes  reformas,  el  impuesto  al  sol,  que  está 
haciendo que ni un propietario particular no se pueda instalar casi ni una serie de placas, 
porque al final encima está penalizado por el autoconsumo y por el consumo en baterías, está 
haciendo  que  todas  estas  medidas,  bueno,  la  gente  esté  abandonado  y  un  nicho,  no 
solamente empresarial, sino de trabajo y de oportunidades se está dejando escapar. Yo creo 
que  es  una  oportunidad  para  que  los  ayuntamientos,  y  en  este  caso  todos  los  grupos,  
hagamos una apuesta de verdad por unas nuevas energías y energías renovables, porque al 
final el consumo de estas energías es lo que le vamos a dejar de herencia a nuestros hijos y  
a las generaciones futuras, y si entre todos no miramos de cuidar un poco el planeta, al final, 
consumiendo energías y energías fósiles y energía nuclear, al final, bueno, entre todos nos lo 
cargaremos. Gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Bien, yo solamente 
quería agradecer que finalmente, entre todos, nos hayamos puesto de acuerdo y se haya… 
de dos mociones, finalmente se haya hecho una propuesta de acuerdo en la que todo el 
mundo se sienta cómodo y realmente se apruebe con la convicción y la finalidad para la que 
se hace una moción, que es llevarla a cabo y llevarla adelante, que es para lo que realmente 
se hacen las cosas. Muchas gracias”.
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A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Muñoz, qui diu: “Gracias 
señora alcaldesa. Solamente es agradecer la modificación que se ha hecho, es eso. Gracias”.

Seguidament dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “Gràcies senyora alcaldessa. En 
primer lloc agrair a tots i a totes els regidors i regidores d’aquest ple, per la facilitat que ens 
han donat a l’hora de poder modificar la moció per arribar a una proposta d’acord. Jo crec que 
aquesta proposta d’acord té una doble vessant. En primer lloc, és una moció que malgrat tota 
la literatura que ve al radere, al davant, perdó, és una literatura que al final pot tindre efectes 
pràctics, i el fet és que per exemple, el municipi vell de Cerdanyola, n’ha fet una contractació 
ara amb determinades empreses d’aquestes que parlem, cooperatives.... i tal, i sembla ser 
que tindrà un estalvi energètic i corregiu-me si m’equivoco, d’uns 200.000 euros anuals, si no 
m’equivoco. Això vol dir que no és només literatura, sinó que si som capaços al final de tirar  
tot això endavant, és possible que poguem estalviar diners, diners que son públics, diners que 
son de tots i els podem destinar a d’altres necessitats que té la ciutadania. I en segon lloc, jo 
crec que els ajuntaments i els ens públics, també som uns instruments eficaços i ens hem de 
transformar en instruments eficaços per fer efectiu allò que diem el canvi de model energètic. 
No li podem dir només al govern o a les empreses, a les multinacionals, als veïns, hem de fer 
un canvi de model energètic, també hem de posar nosaltres de la nostra banda. És poqueta 
cosa la que podem fer,  som conscients de que el  camí no és fàcil.  El senyor Rafa Moya 
posava  l’exemple  d’un  ajuntament  potent  com  Barcelona  que  s’ha  trobat  amb  aquest 
entrebanc, però, se’n sortiran, estem convençuts que se’n sortiran, i  nosaltres hem d’anar 
també  en  aquesta  línia,  la  mateixa  línia  que  quan  hi  ha  ajuntaments  que  plantegen  la 
remunicipalització de serveis,  remunicipalització de l’aigua i determinades qüestions, pensem 
que son aquestes les línies per les quals hi hem d’anar, i en el tema energètic, el canvi de 
model energètic, com a ajuntament, hem d’anar per aquesta línia. Res mes i agrair-vos la 
facilitat  que  ens  heu  donat  per  poder  convertir  aquesta  moció  en  una  proposta  d’acord. 
Gràcies».

La senyora alcaldessa diu: «Tornar a agrair la generositat de tots els grups per al final poder 
arribar a un acord en un tema tan important com aquest».

S’aprova per unanimitat el següent acord: 

El sistema energètic de Catalunya, sota el control administratiu del govern central, es troba en 
una  situació  complexa  amb un obligat  predomini  del  consum en massa  de combustibles 
fòssils. Tots els àmbits científics internacionals estan d’acord que són aquests els principals 
responsables del canvi climàtic global. El govern de l’estat té competències totals en matèria 
d’energia i els successius governs centrals amb el recolzament de forces polítiques catalanes 
com CiU en el seu moment han perllongat un model energètic insostenible on fins i tot es 
justifica perllongar la vida de les actuals centrals nuclears quan existeixen alternatives a la 
substitució completa per energies renovables, juntament amb un ús més eficient de l’energia, 
d’aquests perillosos sistemes de producció d’energia elèctrica. Per altra banda, l’autoconsum 
elèctric  és  un  dret  cívic  i  un  instrument  clau  a  l'hora  de  crear  un  nou  model  energètic 
sostenible i democràtic que ens permeti fer front a la realitat del canvi climàtic. A més a més, 
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incrementa l'eficiència energètica, millora la competitivitat de les empreses, crea ocupació i 
fomenta l'economia local i, com a eina en mans de l'Administració Pública, pot ajudar a pal·liar 
la pobresa energètica. 

La situació legal en què ens trobem actualment és el resultat de tot un seguit d’iniciatives que 
s’inicien l’any 2011, quan des del govern de l'estat es van aprovar mesures que van significar 
la paralització de les inversions en energies renovables i la imposició de llindars de potència 
per a les instal·lacions d'aquestes energies, a més de retallades de les primes que rebien i 
havien rebut les renovables fins aquell moment, amb caràcter retroactiu. Això és una clara 
estratègia per limitar la sobirania energètica tant de la ciutadania com de les administracions 
públiques.  La culminació de les polítiques repressives de l’estat  central  ha estat  el  “Real 
Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas  y  económicas  de  las  modalidades  de  suministro  de  energía  eléctrica  con 
autoconsumo y de producción con autoconsumo” on culmina tota aquesta pressió contra les 
energies renovables amb la imposició de sancions a la ciutadania que opti per l'autoconsum i 
l'emmagatzematge d'energia, allunyant-se definitivament del model de “balanç net i sobirà”, 
energèticament parlant, implantat en molts altres països del nostre entorn. A més, aquesta 
política  energètica  s’ha  aliat  amb  l’estratègia  comunicativa  de  culpabilitzar  les  energies 
renovables com a principals  responsables de l’encariment  del  preu  de l’energia.  Aquesta 
propaganda no té cap mena de fonament objectiu ja que les renovables han de competir amb 
les altres energies que reben quantitat  innombrable d’ajuts que les fan molt  més cares i 
responsables del preu final com han estat els ajuts a la transició cap a la competència, la 
moratòria nuclear, tassa per inactivitat de les centrals de cicle combinat, projecte Castor, la 
tassa per la no interrupció del subministrament i similars. Aquestes mesures en matèria de 
política  energètica  defineixen  les  prioritats  de  l'actual  administració  de  l'Estat  cap  a  la 
potenciació de les grans empreses i oligopolis energètics, oposada al desenvolupament de 
polítiques energètiques alternatives,  sostenibles,  eficients  i  que prioritzin  el  benefici  de  la 
ciutadania,  deixant  sense  efectes,  entre  d’altres,  l’autonomia  local  en  matèria  de 
subministraments.  Malgrat  que  les  grans  companyies  energètiques  mantenen  encara 
privilegis  que  els  permeten  mantenir  les  energies  renovables  en  el  rang  de  producció 
testimonial,  existeixen  iniciatives  que  aposten  per  l’objectiu  d’oferir  el  màxim  d’energia 
renovable, de proximitat i al mateix preu que l’energia “bruta”, ajudant a transformar el nostre 
municipi  en  un  lloc  més  sostenible  i  més  respectuós  amb  el  medi.  La  consciència  i  el 
compromís  social  i  ambiental  en  les  Administracions  Públiques  han  de  ser  elements 
fonamentals i transversals en les decisions polítiques. Per això, en la mesura que puguem, 
cal  apostar  per  promoure projectes empresarials  o cooperatius,  compromesos amb el  bé 
comú i l’interès general i deslligar-nos progressivament de les empreses amb escassa o nul·la 
consciència social i ambiental o que mantenen pràctiques comercials i polítiques èticament 
qüestionables, aquí o en qualsevol racó del món. 

Per tot el que hem exposat, s'acorden els següents acords:

1. Que l’ajuntament  de  Badia  del  Vallès  es  compromet  a  fer  els  estudis  i  contactes 
necessaris  per  contractar  energia  elèctrica  comercialitzada  per  empreses  que 
garanteixin la procedència 100% renovable del seu producte. 

2. Que l’ajuntament inclourà en els plecs de contractació criteris i clàusules socials on es 
donaran  prevalència  a  aquestes  empreses  comercialitzadores,  especialment 
cooperatives  i/o  empreses sense  ànim de  lucre  i  amb criteris  d’economia  social  i  
solidària.

3. Que  l’ajuntament  farà  els  contactes  necessaris  amb  empreses  comercialitzadores 
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d’energia elèctrica per tal de signar acords i convenis que permetin pal·liar la pobresa 
energètica impedint el  tall  del  subministrament a famílies vulnerables amb o sense 
coneixement dels serveis socials de l’ajuntament. 

4. Que l’ajuntament posarà en marxa tots aquest contactes i mesures dintre del calendari 
proposat dintre del programa d’inclusió de clàusules socials en les contractacions i 
concessions que ja s’està treballant per part dels serveis tècnics i Grups Municipals 
des d’aquest any. 

5. Donar coneixement d’aquest acords als Grups Polítics de la Diputació de Barcelona, 
del Consell Comarcal del Vallès Occidental, a les actuals empreses subministradores 
d’energia elèctrica dels diferents edificis municipals, a l’AAVV de Badia del Vallès i a la 
PAH de Badia del Vallès. 

MOCIÓ BeC: Per l'adhesió de l'Ajuntament a la campanya Badia lliure de publicitat 
sexista (expt. 816/2017)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  a  la  senyora  Pilar  Paz,  qui  diu:  "Gracias  señora 
alcaldesa. Agradecemos que todos los grupos municipales se hayan adherido a esta moción 
y la hayamos convertido en una propuesta de acuerdo. Esta moción tiene como principal 
objetivo  dificultar  legalmente  la  difusión de campañas publicitarias en las que se difunda 
imágenes o esloganes en las que se trate con inferioridad a la mujer en referencia al hombre. 
Mediante esta publicidad interiorizamos clichés que nos impulsan a repetir comportamientos 
sexistas patriarcales y heteropatriarcales que atentan contra la libertad sexual. Hoy en día, a 
pesar de los avances en materia de los derechos y libertades de las mujeres en el último 
siglo, sigue habiendo una gran desigualdad entre géneros, muestra de ello son los anuncios 
publicitarios que vemos cada día en nuestro entorno, revistas, televisión, radio… Los roles de 
género aluden al hecho que toda sociedad divide los trabajos y las competencias personales 
por sexos. Así, a la mujer se la confina en el ámbito doméstico, cuidadora de éste y de las  
personas, o se la coloca como mero objeto sexual. En cambio el hombre se le confina en el  
ámbito público y profesional. En la publicidad encontramos muchos anuncios donde estos 
roles son vigentes y donde dependiendo del tipo de anuncio se enfoca a un sexo o al otro. Es 
en este aspecto en el que debemos limitar la publicidad, que como dice la moción, atente 
contra la ley 17/2015, y nosotras, como ayuntamiento, con competencias reguladoras sobre el 
uso de la  vía  pública,  debemos velar  porque la  publicidad exhibida en nuestras calles y 
comercios no atente contra la dignidad de las mujeres y hombres de Badia. Aunque cueste 
delimitarla,  creemos  que  la  libertad  de  expresión  tiene  un  límite,  y  es  el  ataque  a  las 
libertades personales y a los derechos humanos, y en temas publicitarios, la libertad de poder 
exponer campañas y transmitir un mensaje, no debe estar reñida con respetar la dignidad y 
los derechos de todas las mujeres. Muchas gracias“.

Seguidament, la senyora alcaldesa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: "Muchas 
gracias señora alcaldesa. Bien, no puedo hacer otra cosa que estar más que en absoluto de 
acuerdo con la regidora Pilar Paz. Estoy absolutamente de acuerdo con toda la moción y con 
todas las palabras que la compañera ha dicho. No puedo otra cosa que votar a favor, porque 
me siento cómoda y porque la publicidad sexista no es otra cosa más que la representación y 
la perpetuación del patriarcado mediante la cosificación y la mercatilización del cuerpo de la 
mujer. A más, es el fomento de los estereotipos que menosprecian a la mujer relegándola a 
un papel secundario para el fomento del consumo y la perpetuidad de un sistema capitalista 
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que se alimenta del patriarcado para perpetuarse y seguir fomentando la desigualdad social. 
Y sobre todo porque es una desigualdad social basada en algo tan absurdo como el género. 
Muchas gracias“.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Miguel Rodríguez, qui diu: "Gràcies senyora 
alcaldessa. Des de l‘AEB agraïm aquest tipus de propostes i evidentment donarem el nostre 
suport. Com a institució, tal com recull la mateixa proposta, el sexisme és arreu i també és un 
mecanisme  d‘assetjament  i  agressió  vers  a  les  dones.  Com a  institució,  com tant  altres 
pronunciaments, ha de vetllar i reduir amb totes les mesures que siguin possibles i l‘abast per 
intentar minimitzar-lo o suprimir-ho. És per això que aquest grup municipal creu que ara hi ha 
una  oportunitat  amb  la  festa  major  de  portar  l‘aprovació  d‘aquesta  moció  al  carrer,  fent 
prevenció,  tenint  cura  de quins espectacles s‘ofereixen a la  ciutadania i  no  només de la 
publicitat. Tant debò la intenció no quedi només en la publicitat lliure de sexisme. Tal com he 
dit al començament, votarem a favor. Gràcies“.

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Mª José Granados, qui diu: 
"Gracias alcaldesa. Todas y todos asistimos cada día a una imparable mercantilización del 
cuerpo y la imagen de la mujer.  Anuncios publicitarios, actitudes frente a la mujer en los 
medios, recortes de los derechos e imposición de roles que no tienen nada que ver con 
nosotras,  ninguna se siente identificada.  Los medios de comunicación y especialmente la 
industria publicitaria, insiste en difundir un modelo de mujer que presenta el  cuerpo de la 
mujer totalmente distorsionado. Que aprueba unas actitudes hacia la mujer que son irreales y 
totalmente inaceptables. El  actual  estilo  de vida, a duras penas permite a las mujeres el  
acceso a la vida pública y al mundo laboral, de una manera igualitaria y real. Si la publicidad y 
los medios de comunicación, no son capaces de presentar imágenes y mensajes más reales 
y respetuosos hacia la mujer, todas y todos debemos decidir reivindicar y difundir imágenes y 
mensajes alternativos más acordes con nuestra realidad, para poder vivir como quien somos 
en realidad. Nosotras no corremos por la cocina comiendo cereales rodeada de cinco amigas 
estupendas. Nosotras no venimos de regalo con ningún coche. Nosotras no nos sentimos 
representadas Por un cliché de mujer que la sociedad insiste en hacer que todas pasemos 
por ese cliché y seamos todas iguales, nosotras no somos así. Nosotras somos trabajadoras, 
estudiamos, somos madres, abuelas, hijas. Nosotras somos muchas cosas más que lo que 
insisten  reiteradamente  en  presentarnos  los  medios  de  comunicación  y  la  publicidad. 
Debemos permanecer alertas a las agresiones, porque en definitiva, lo que está en juego, son 
una vez más nuestros derechos, aquellos que tenemos que defender cada día. Gracias”.

S’aprova per unanimitat el següent acord:

Malgrat la lluita, organitzada o no, que les dones venim fent durant les últimes dècades en 
exigència els nostres drets, vivim encara en una societat sexista, patriarcal i heterosexista. Tal 
i com ens diu la literatura entenem per sexisme: “Al conjunt de tots i cada un dels mètodes  
emprats  en  el  si  del  patriarcat  per  poder  complir  la  situació  d’inferioritat,  subordinació  i  
explotació al sexe dominat: el femení”, Victoria Sau (2002). El sexisme és present a tots els 
àmbits i les relacions de la nostra vida, encara que no hi hagi una percepció i identificació 
directa, ja que actualment parlem del Neosexisme, que considera que ja hem arribat a la 
igualtat, anul·lant les mesures i accions que es poden portar a terme per aconseguir la igualtat 
real.

La publicitat és un dels espais de transmissió i  reproducció dels models socials. Per tant, 
aquest nou tipus de sexisme es pot identificar també en esl espais publicitaris, instaurant-se 
directa i indirectament, conscient i inconscientment, en les nostres ments i d’una forma molt 
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ràpida a través, d’eslògans i d’imatges que consumim a cada instant i sense adonar-nos. La 
percebem, la integrem i la transmetem de generació a generació, continuant contribuint en 
alimentar el patriarcat.

Atès que les institucions públiques, entre elles els ajuntaments, tenen per objectiu vetllar pels 
drets del conjunt de la ciutadania.

Atès que l'Ajuntament de Badia manté des de fa anys el compromís de treball per l'equitat 
efectiva entre homes i dones, a través de diferents programes i accions transversals.

Atès que l'Ajuntament té capacitat reguladora sobre la via pública, i és també sobirà pel que 
fa a les seves campanyes informatives i/o publicitàries.

Atès que la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, especifica en 
l’Article 25, sobre Mitjans de comunicació i tecnologies de la informació i la comunicació, en el 
seu punt 4::
Es prohibeixen la  realització,  l'emissió  i  l'exhibició  d’anuncis  publicitaris  que presentin  les 
persones com a inferiors o superiors en dignitat humana en funció del sexe, o com a mers 
objectes sexuals, i també els que justifiquin o banalitzin la violència contra les dones o incitin 
a practicar-la. Aquest tipus d’anuncis es consideren publicitat il·lícita, de conformitat amb el 
que estableix la legislació general de publicitat i de comunicació institucional.

Atesa la capacitat de les institucions públiques en general, i en concret de les administracions 
locals, per sensibilitzar i promoure una publicitat no sexista.

Per tot això, el Ple municipal adopta els següents acords:

1.- Encarregar a la regidoria de polítiques d’Igualtat, en col·laboració tan amb el col·legi de 
publicitaris  i  relacions  públiques  com  amb  representants  de  col·lectius  de  la  lluita 
antipatriarcal, l’elaboració d’un decàleg de bones pràctiques per a una publicitat no sexista. El 
procés d’elaboració d’aquest catàleg haurà de propiciar la participació de la ciutadania i haurà 
de ser aprovat pel Ple de Badia del Vallès.

2.- Que es redacti i aprovi l'Ordenança de publicitat municipal, tenint en compte els consells 
del  decàleg  de  bones  pràctiques  per  una  publicitat  no  sexista.  L’ordenança  haurà  de 
contemplar  no  només  la  publicitat  que  elabori  l’Ajuntament,  sinó  també  la  privada  que 
s’exhibeixi en suports de titularitat pública.

3.- Que l'Ajuntament habiliti a través de mètodes telemàtics i presencials canals per tal que la  
ciutadania  pugui  denunciar  casos de publicitat  sexista,  que l'Ajuntament  es compromet  a 
remetre a l'Institut Català de les Dones i altres.

MOCIÓ  AEB:  Per  un  seguiment  i  control  efectius  del  compliment  de  les  mocions 
aprovades pel Ple (expt. 809/2017)

No hi ha acord Motiu: Manca de 
quòrum

La senyora  alcaldessa dona  la  paraula  al  senyor  Quim Duran,  qui  diu:  “Gràcies senyora 
alcaldessa. Mes a mes, assistim a l’aprovació en aquesta sala de plens i a moltes sales de  
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plens de molts municipis de Catalunya i l’Estat, assistim a l’aprovació de mocions que diuen 
coses molt boniques, que apel·len a grans valors, i que sovint interpel·len també a l’acció dels 
diferents governs municipals. Tot sovint aquestes mocions s’aproven, moltes per unanimitat, 
però una vegada aprovades el procediment és senzill, agafem la moció i al calaix. Agafem la 
moció i al calaix. Avui mateix, aprovàvem una moció amb la participació de les companyes del 
15M, que demana una reforma constitucional per millorar la participació dels ciutadans, amb 
participació directa i fins i tot tots i totes hem votat que hi pugui haver referèndums vinculants, 
fins i tot hem votat que hi puguin haver referèndums vinculants. Doncs el que demanem en 
aquesta moció és que hi hagi un major seguiment i un control efectiu de les mocions que 
aprovem en  aquest  ple.  El  seguiment  per  part  de  la  ciutadania  de manera  visible,  fàcil, 
entenedora, de quines son les mocions aprovades i què està fent l’equip de govern respecte 
el  que els acords d’aquelles mocions els impedeix actuar.  Això pel  que fa als ciutadans i 
evidentment també la moció apel·la a uns mecanismes de control pel qual qualsevol grup 
municipal  doncs  pugui  demanar  explicacions  sobre  l’aplicació  d’una  moció  aprovada  en 
aquest Ple municipal de cara a que l’equip de govern doni explicacions de quin és l’estat de la 
qüestió respecte aquella moció aprovada. I a més a més, en tot cas de manera genèrica, una 
de les coses que demanem en aquesta moció és que de forma trimestral hi hagi un simple 
punt a l’ordre del dia d’una Junta de Portaveus que digui, anem a veure, en aquest trimestre 
hem aprovat aquesta moció, aquesta moció i aquesta moció. I simplement que en aquell punt 
de l’ordre del dia de la Junta de Portaveus, doncs es pugui debatre de forma tranquil·la i  
sossegada què hem fet com a institució respecte a tot allò que nosaltres mateixos ens hem 
obligat a complir. I bàsicament, l’únic que demanem, a la resta de grups, agrair als grups que 
donin suport en aquesta moció i el que demanem és coherència, és a dir, si votem que estem 
a favor de fer una cosa, doncs hem d’estar disposades a que algú, la ciutadania en aquest 
cas primer controli què s’està fent sobre allò i que evidentment els legals representants de la 
ciutadania que son els partits de l’oposició puguin controlar efectivament què és allò que 
s’està fent. Per tant el que li demanem a tots els grups polítics i també ens interpel·lem a 
nosaltres mateixes és coherència. Gràcies».

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: «Muchas 
gracias  señora  alcaldesa.  Evidentemente  esta  moción  no  puedo  estar  más  de  acuerdo. 
Votaré a favor como una medida de fiscalidad y control de los acuerdos adoptados en el 
pleno, porque es cierto que a veces se quedan en un cajón o a veces no se le ve continuidad 
a ese tipo de acuerdos. Lo veo más práctico de cara al control por parte de la ciudadanía que 
no tanto a nivel interno nuestro, porque nosotros a nivel de regidores sí que es verdad que 
tenemos acceso a una información que la mayoría de los ciudadanos pues no tienen acceso 
a ese tipo de información. Y por ese motivo, por ese ejercicio de transparencia y de alguna 
manera demostrar la administración hacia la ciudadanía en un ejercicio de puertas abiertas, 
veo que es una moción pues que está muy bien, que está para apoyarla, porque nosotros 
perfectamente sabemos lo que se ha aprobado y no se ha llevado a cabo y en qué situación 
está. Muchas gracias”.

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  a  la  senyora  Pilar  Paz,  qui  diu:  “Gracias  señora 
alcaldesa. Las mociones son un instrumento político que los regidores y regidoras de los 
grupos políticos con representación en  el  ayuntamiento  utilizamos para  llevar  propuestas 
ciudadanas  y  políticas,  someterlas  a  su  debate,  conseguir  la  aprobación  del  pleno  y  su 
ejecución. Es fundamental, que las decisiones plenarias se lleven a cabo y no se conviertan 
en  una  mera  declaración  política  sin  trascendencia  por  falta  de  voluntad  del  equipo  de 
gobierno, quedando sólo como una declaración de intenciones ante la ciudadanía. Existen 
acuerdos que no se han llevado a cabo o su aplicación se ha prolongado en el tiempo fuera  
de los acuerdos aprobados, especialmente de los grupos de la oposición, dejando sin valor 
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nuestro  trabajo  y  el  tiempo  dedicado  a  elaborar  propuestas.  BeC consideramos que  por 
respeto al trabajo de los regidores y regidoras de los grupos municipales de la oposición y por 
la democracia y diversidad del ayuntamiento, se ha de garantizar la ejecución de los acuerdos 
de  las  mociones  y  se  han  de  incorporar,  no  sólo  el  compromiso  sino  también  medidas 
concretas, plazo y presupuesto para hacerlos efectivos. Por todo ello, BeC daremos el voto 
favorable a esta moción presentada por AEB. Gracias”. 

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu: “Gracias alcaldesa. 
El grupo municipal socialista votará en contra de esta moción de mociones presentada por 
AEB.  Son  tres  los  motivos  que  nos  hacen  cuestionarnos  esta  moción.  Por  ejemplo 
comprendemos que las mociones que se presentan por los grupos políticos de la oposición, y 
las  del  gobierno  también,  se  encuentran  publicadas  en  el  web  municipal.  Las  actas  se 
encuentran al  alcance de la  ciudadanía y además también cumplimos con las exigencias 
normativas  que  nos  marcan.  El  segundo  motivo  es  que  el  grupo  municipal  socialista 
comprende que las mociones presentadas por los partidos políticos de la oposición, deben 
tener un seguimiento, no sólo por parte del equipo de gobierno, sino también por parte de los 
propios regidores de la oposición, y las acciones que propone la moción, bueno, el personal 
del ayuntamiento no está para hacer el seguimiento a estas mociones, sino que está para 
ejecutarlas y desarrollarlas. Ustedes han presentado esta moción después del plazo de la 
comisión informativa, pisando el acelerador al cien por cien, sin la posibilidad de tener tiempo 
para ocasionar un cierto debate. Las pretensiones a las que aspira la moción no podrían 
cumplirse en los términos de eficacia que se garantizan y bueno,  por todo ello,  el  grupo 
municipal socialista votará en contra de esta moción”.

La senyora alcaldessa diu: “No obstant això, recomanaré a ajuntaments veïns, que la tirin 
endavant”.

Es rebutja per 8 vots en contra (PSC) i 8 vots a favor (4 AEB, 2 BeC, 1 PP i 1 de la regidora  
no adscrita), en segona votació i fent valer el vot de qualitat de l’alcaldessa, la següent moció: 

Atès que:

1. El Ple Municipal és el màxim òrgan representatiu del municipi i, en conseqüència, els 
seus acords han de disposar d'una publicitat  adequada i  implementar-se de forma 
ràpida i eficaç.

2. Les mocions són un dels principals mitjans de què disposen els grups municipals i 
regidors sense responsabilitats de govern per tal d'incorporar propostes d'actuació en 
l'àmbit municipal.

3. El conjunt de la ciutadania ha de disposar d'informació actualitzada sobre els acords 
adoptats pel Ple Municipal i la resta d'òrgans de govern del seu Ajuntament i el grau 
de compliment dels mateixos.

4. La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i  
bon govern, recull tot un seguit d'obligacions de les administracions públiques quant a 
la informació que aquestes han de facilitar pel que fa a la seva activitat.

5. No obstant  l'exposat,  no existeix cap llei  ni  normativa municipal  que reguli  amb el 
suficient  grau de detall  els procediments i  terminis que han de regir  la  publicitat  i  
control  del  compliment  dels  acords  municipals  i,  específicament,  de  les  mocions 
aprovades pel Ple.

És  per  això  que l'Alternativa  d'Esquerres  per  Badia (AEB-CAV-PA) proposa  al  Ple  de 
l'Ajuntament de Badia del Vallès l'adopció dels següents ACORDS:

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

1.  Habilitar un apartat al web municipal on apareguin totes les mocions aprovades pel Ple. 
Aquest  apartat es posarà en funcionament en el  termini  màxim de 15 dies hàbils des de 
l'endemà de l'aprovació d'aquesta moció per part del Ple Municipal.
Aquest  apartat  serà  visible  i  fàcilment  localitzable  des  de  la  pàgina  principal  del  web 
corporatiu, mitjançant un bàner o instrument similar.

2. L'apartat referenciat en el punt primer contindrà, com a mínim, la següent informació 
referent a cada moció:

a. Títol de la moció.
b. Data del Ple en què es va aprovar.
c. Document íntegre de la moció.
d. Estat de tramitació.

3. L'apartat 2.d) (Estat de tramitació) consistirà en una relació de:
a) Tots els tràmits singularitzats que contingui la moció.
b) La data límit d'execució d'aquests tràmits segons allò especificat en la pròpia moció, si 
s'escau.
c)  La data en què efectivament s'han dut  a terme els tràmits.  En el  supòsit  de demores 
respecte  la  data  límit  d'execució  referenciada  en  l'apartat  3.b),  haurà  de  constar  una 
explicació succinta dels motius que han ocasionat l'endarreriment.
d) Còpies dels documents acreditatius dels tràmits realitzats i la seva data d'execució.

4. Les mocions aprovades pel Ple i la informació referenciada en els apartats 1 a 3 d'aquest 
document,  seran  introduïdes  en  el  termini  màxim de  10  dies  hàbils  comptadors  des  de 
l'endemà de la seva aprovació.
Els apartats seran actualitzats regularment i  a mesura que es duguin a terme les accions 
contingudes en la moció. En qualsevol cas, les accions enumerades en l’epígraf tercer dels 
acords d'aquest document s'hauran de reflectir en l'apartat corresponent en el termini màxim 
de 10 dies hàbils des del moment de la seva execució.

5. Les mocions aprovades des de l'inici del present mandat, així com la informació a què fan 
referència els punts 1 a 3 dels acords d'aquest document, seran introduïdes en aquest espai 
virtual en el termini màxim d'un mes, comptador des de l'endemà de l'aprovació d'aquesta 
moció.

6. El seguiment i control del compliment de les mocions al Ple:

6.1.  Qualsevol  grup municipal  podrà sol·licitar,  amb anterioritat  a la convocatòria  d'un Ple 
Ordinari,  la  inclusió  en  l'ordre  del  dia  d'un  punt  específic  referent  al  seguiment  del  grau 
d'execució d'una o diverses mocions aprovades.

6.2. Aquest punt necessàriament haurà d'ésser inclòs per part de l'Alcalde/essa a la part de 
control de l'ordre del dia del següent Ple Ordinari, en la posició immediatament anterior a les 
mocions  que  es  presentin  en  aquell  ple,  i  en  qualsevol  cas,  sempre  abans dels  "Donar 
compte" i els precs i preguntes dels grups municipals.

6.3. Aquest punt podrà donar lloc a debat i  es regirà pels mateixos criteris quant a torns, 
temps d'intervenció i altres, que els que són d'aplicació per a les mocions i els punts amb 
substantivitat pròpia.
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6.4.  Quan  dos o  més  grups  municipals  hagin  presentat  sol·licituds  de  seguiment  de  les 
mateixes o de diferents mocions, els torns d'intervenció seran:

a)  Un  primer  torn  d'exposició,  només  d'aquells  grups  municipals  que  han  presentat  les 
sol·licituds, seguint els mateixos criteris que en el cas dels ponents d'una moció.

b) Desenvolupament normal del debat, seguint els mateixos criteris que són d'aplicació per a 
les mocions i els punts amb substantivitat pròpia.

6.5. La sol·licitud haurà de dirigir-se a l'Alcalde/essa, mitjançant el  Registre General de la 
Corporació, i haurà d'incloure:

a) La moció o mocions el seguiment i execució de les quals es vol debatre.

b) Una breu justificació dels motius pels quals es considera necessari dur a terme aquest 
debat.

7.Amb caràcter trimestral, hi haurà un punt de l’ordre del dia de la Junta de Portaveus de 
seguiment i control efectius del compliment de les mocions aprovades pel Ple Municipal.

MOCIÓ AEB: Per a l'adhesió de Badia del Vallès a la Xarxa de Municipis LGTBI (expt.  
817/2017)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Miguel Rodríguez, qui diu: «Gràcies senyora 
alcaldessa. Intentaré també ser breu, perquè crec que som majoritàries en aquest aspecte, en 
aquest punt i tampoc vull allargar molt això. Agraïm molt a la Secretària perquè sé que a 
vegades  posar  tantes  sigles,  consonants  seguides,  és  una  mica  complicat  i  s’agraeix  la 
lectura. Com s’ha pogut escoltar als acords, aquesta moció segurament s’hagués presentat 
més  endavant,  aprofitant  la  celebració  mundial  d’aquest  col·lectiu.  Amb  els  darrers  fets 
ocorreguts tant  al  bus de Transfòbia com els assetjaments aquí a Barcelona, a Sants,  a 
Berga, vam accelerar el procés de la presentació d’aquesta moció i d’alguna manera queda 
recollit en els arguments de la mateixa com els acords. Sembla increïble, intolerable, però 
aquest col·lectiu és vulnerable i ho demostren les agressions i les campanyes LGTBIfòbiques 
de les darreres setmanes.  Sens dubte,  ens queda molt  per fer.  Hem pogut  comprovar el 
posicionament unànimen de totes i de la celeritat en transmetre’s comunicats institucionals 
per rebutjar i denunciar aquests fets. Fins ara, mesura que vam considerar i vam veure bé, 
penjar la bandera de l’arc de Sant Martí al balcó de l’Ajuntament, any rere any, però si que  
creiem que hem de fer  alguna cosa més i  per això  una mica l’esperit  de totes aquestes 
propostes a tots els nivells, a nivell local, supramunicipal, etc., a nivell estatal, revocar una 
mica tot el tema de lo que és el col·lectiu ultracatòlic, que afecta també tota aquesta publicitat  
transfòbica. I treballar-ho des del municipi y a on sigui. Moltes gràcies».

Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli  Ruiz, qui diu: «Muchas gracias 
señora alcaldesa. Como no podía ser menos, votaré a favor de la propuesta de AEB, de 
adherirnos a la red de municipios de LGTBI, como un paso más para erradicar la intolerancia  
y la discriminación a la diversidad identitaria y sexual, promoviendo una serie de medidas de 
actuación concretas, donde aquí se recogen en esta moción, donde podremos a partir de ahí 
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trabajar  para  poder  intervenir,  impulsar  campañas  que  fomenten  la  tolerancia,  y  poder 
erradicar pues todo ese tipo de actos pues como las campañas de la Asociación ultracatólica 
«Hazte oír» y bueno, que muchas gracias por la moción porque la verdad es que hacen falta 
mociones de este calado, porque nadie, nadie las pone sobre la mesa, no se suele hablar en 
ningún sitio y a partir de ahora pues tenemos una serie de medidas concretas en las que 
poder a partir de ahí desarrollar y trabajar. Muchas gracias Miguel».

La senyora  alcaldessa dona la  paraula  a  la  senyora  Pilar  Paz,  qui  diu:  «Gracias señora 
alcaldesa. Iniciamos nuestra exposición diciendo que BeC daremos apoyo a esta moción del 
AEB.  Queda  claro  que  el  Ayuntamiento  de  Badia  del  Vallés  estamos  en  contra  de  la 
LGTBIfobia. Así lo hemos expresado a través de mociones, manifiestos, etc. Pero de poco 
sirve si a todo esto no va unido un plan de acción local contra las desigualdades de género y  
que se habilite una partida, por ejemplo en los presupuestos municipales. De nada sirve si no 
se impulsan campañas de sensibilización y visibilización de esta realidad. BeC proponemos la 
creación de un consell o plataforma de lucha, por el pleno reconocimiento de la diversidad en 
la expresión de la identidad sexual. Desde este órgano se debería poder trabajar un plan de 
acción controlada contra la LGTBIfobia en diferentes ámbitos de nuestro municipio, que sea 
lo más transversal posible y que llegue a la mayor cantidad de ámbitos diferentes, desde el 
comercio,  los  servicios  municipales,  las  asociaciones,  los  clubes  deportivos,  por  poner 
algunos ejemplos. Pensando que queda mucho camino por recorrer en este y otros temas, 
BeC daremos nuestro apoyo, con el ánimo de que como dicen los puntos c), d) y e) de los 
acuerdos a nivel local, seamos capaces de poner en marcha mecanismos útiles que faciliten 
el trabajo contra la LGTBfobia. Muchas gracias”.

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Iván Sanz, qui diu: “Gracias 
alcaldesa. Desde el PSC compartimos el objetivo común por el que se constituyó la Xarxa de 
municipis de LGTBI, basado en sumar actuaciones para erradicar las desigualdades y luchar 
contra la LGTBIfobia desde el mundo local, favoreciendo el intercambio y colaboración entre 
los  diferentes  municipios.  Por  tanto,  daremos  apoyo  a  la  moción  presentada  por  AEB. 
Gracias”.

S’aprova per unanimitat el següent acord:

Els  darrers  fets  promocionats  per  l’associació  ultracatòlica  «HazteOir»  a  nivell  de  l’estat 
espanyol promocionant una campanya a peu de carrer i a les escoles, totalment incitant a 
l’odi, coartant les llibertats i igualtats de nens i nenes Trans, amb lemes totalment injustificats, 
discriminatoris i d’assetjament directe a aquest col·lectiu, posa de relleu que ens queda molt 
per fer.

Des de Badia del Vallès creiem que com a municipi hem de donar un pas més, d’una manera 
més activa, contundent quan hi hagi qualsevol signe de LGTBIfòbia i posicionar-se protegint a 
tot el col·lectiu LGTBI més quan aquests fets o atacs van directament enfocats als nostres fills 
i filles.

Atès que l’Ajuntament sempre s’ha manifestat en favor i al costat del col·lectiu LGTBI com 
mostra, per exemple i en aquest sentit, la proposta d’acord de juny de 2016. Tot i que pels 
darrers fets sembla insuficient que solament mostrem la bandera de l’arc de Sant Martí al 
balcó de l’ajuntament. 

Atès que «La Xarxa de Municipis LGTBI» es va constituir al juny del 2016 a Cerdanyola del  
Vallès a partir de l’impuls dels Ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Ripollet, Terrassa, 
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Sabadell, Barberà del Vallès, Berga, Sant Quirze del Vallès, secundat per institucions amb la 
finalitat de coordinar les seves polítiques en aquesta matèria.

Té l’objectiu de sumar actuacions per eradicar les desigualtats i lluitar contra lgtbifòbia des del 
món local, tot facilitant incidir en la visibilitat de la pluralitat en l’orientació sexual i la identitat 
de gènere. La Xarxa vol afavorir l’intercanvi i  la col·laboració entre els diferents municipis 
donada la rellevància del món local com a espai privilegiat de proximitat i protagonisme de 
tota ciutadania.

Atès que a Catalunya existeix la  Llei  11/2014 per a garantir  els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia 
aprovada el 2 d'octubre de 2014 al Parlament de Catalunya. 

Tres anys després, d’aquesta mateixa llei ja en vigor, encara no s’ha constituït el Consell 
Nacional  LGTBI,  tampoc s’ha aprovat  el  decret  que regularà  el  procediment  sancionador 
previst a la Llei, tampoc el protocol específic d’actuació que faci real el deure de intervenció 
de l’administració. Encara no s’ha creat l’organisme coordinador de polítiques LGTBI previst a 
la llei,  ni  la Comissió Interdepartamental existent  no participa al  col·lectiu LGTBI que, per 
fortuna,  si  ho  fa  a  la  Comissió  Interdepartamental  del  SIDA.  Encara  no  s’ha  aprovat  el  
protocol  per  tractar  de  forma  integral  i  adequada  a  les  víctimes  d’agressions  per  raó 
d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. Ni tampoc existeix encara el 
protocol per prevenir i abordar el «bullying» LGTBIfòbic.

És urgent el seu desplegament i aplicació efectiva per tal de sancionar totes aquelles actituds 
discriminatòries i violentes que dia rere dia pateixen les persones LGBTI al nostre país.

Per tot allò anteriorment exposat el  Grup Municipal de l’Alternativa d’Esquerres per Badia 
(AEB)  proposa  al  Ple  de  l’Ajuntament  de  Badia  del  Vallès  el  compliment  dels  següents 
compromisos:

ACORDS

1. A nivell Local:
 a.- L’adhesió de l’Ajuntament de Badia del Vallès a la Xarxa de Municipis LGTBI (pobles i 
ciutats per la diversitat afectiva, sexual i de gènere).
 b- Fomentar la igualtat i el dret de totes les persones a la lliure expressió de la diversitat  
identitària, afectiva i sexual com a valors intrínsecs a la nostra institució i a la seva defensa 
pública.
 c- Generar els mecanismes oportuns en els diferents àmbits d’actuació municipal tot posant 
èmfasi  la defensa de la  igualtat  i  el  respecte a la pluralitat  d’identitats i  d’expressions de 
gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals.
 d- La lluita contra la LGTBIfòbia de manera continuada i des dels diversos àmbits d’actuació 
municipal.
 e- Reacció immediata de rebuig i actuacions reals davant d’actes de LGTBIfòbia.
 f- Posar Atenció especial a col·lectius LGTBI vulnerables (infants – adolescents i persones 
grans, amb capacitats diverses i/o entorns culturals i/o religiosos especialment discriminatoris)
 g- Impulsar actuacions que permetin un enfocament integral de les polítiques de gènere i 
LGTBI. 

2. Instar de manera urgent al  Govern de la Generalitat  a desplegar la Llei  11/2014 per a 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l'homofòbia, la bifòbia, la intersexofòbia i la transfòbia:
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 a.- Constituir el Consell Nacional LGTBI.
 b.- Aprovar el decret que regularà el procediment sancionador previst a la Llei
 c.- Generar i aprovar el protocol específic d’actuació que faci real el deure de intervenció de 
l’administració. 
 d.- Crear l’organisme coordinador de poítiques LGTBI previst a la llei
 e.- Vetllar per a que la Comissió Interdepartamental existent participi activament al col·lectiu 
LGTBI.
 f.- Aprovar el protocol per tractar de forma integral i adequada a les víctimes d’agressions per 
raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. 
 g.- Crear el protocol per prevenir i abordar el «bullying» LGTBIfòbic.

3. Instar al Ministeri de Sanitat a que retorni a la cartera de serveis bàsics el dret a l’accés a la  
reproducció assistida per a parelles de dones i dones sense parella.

4. Instar al Govern de l’Estat Espanyol a:
 a.- Aprovar una llei integral contra la LGTBIfòbia que garanteixi el dret a la igualtat i a la no  
discriminació en tots els àmbits socials i en totes les etapes de la vida de les persones LGTBI.
 b.- Revocar el títol d’entitat «d’utilitat pública» a l’associació HazteOir otorgat pel Ministeri de 
l’Interior. 

5. Elevar la petició als governs estatal i de la Generalitat de Catalunya de pressionar a les 
institucions europees i internacionals per tal de perseguir els delictes d’odi i  violència que 
pateixen les persones LGBTI arreu del món.

6. Donar coneixement d’aquesta moció a:
-  Ajuntaments  promotors  de  la  Xarxa  de  Municipis  LGTBI  (Ripollet,  Terrassa,  Sabadell, 
Barberà del Vallès, Berga i Sant Quirze del Vallès)
- Generalitat de Catalunya
- Observatori contra l’Homofòbia (L’OCH).
- Ministeri del Interior del Govern de l’Estat Espanyol.

Assumptes sobrevinguts: Integració Ajuntament de Badia al Consorci Besòs Todera 
(CBT) (exp. 886/2017)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La  senyora  alcaldessa  diu:  «Amb  aquest  punt,  entrarem  a  formar  part  formalment  del 
Consorci  Besòs  Tordera,  tot  i  que  ja  nosaltres  en  els  estatuts  estem incorporats  com a 
municipi  que pertany a la subconca del  Ripoll,  però és una manera també de formalitzar 
aquesta incorporació per després poder-nos aprofitar de totes les línies de treball i d’actuació, 
que son conscient de que s’estant fent a nivell supramunicipal i en aquest cas com que totes 
s’ha  d’agrair,  agrair  la  iniciativa  del  nostre  diputat  provincial  d’engegar  aquest  procés de 
recuperació  del  riu  Ripoll  i  lluitar  perquè  s’incorpori  a  l’ajuntament  de  Badia  en  aquesta 
reforma  i  amb  la  incorporació  d’aquest  consorci  poguem  materialitzar  veritablement  tota 
aquesta incorporació en un procés de recuperació del riu, en el que espero que aconsegueixi 
el nostre diputat provincial, a través de la Diputació de Barcelona, aconsegueixi els recursos 
necessaris perquè vegi la llum».

Seguidament  dona  la  paraula  a  la  senyora  Eli  Ruiz,  qui  diu:  «Muchas  gracias  señora 
alcaldesa. Como hace un rato comentaba al  regidor Miguel,  efectivamente, lo que dice la 
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señora alcaldesa es cierto, el señor Quim Duran ha estado detrás de este consorcio también, 
de este... de que nos podamos adherir hoy en día al Consorcio Besós Tordera. Si bien es 
cierto es un primer paso, es una parte política, todavía nos falta un poco la parte técnica, y 
saber un poco en qué se va a trasladar, o en qué se va a traducir de alguna manera esta 
adhesión a este consorcio, pero puede ser que en un futuro pueda permitirnos adherirnos a 
otras futuras mejoras como un carril bici, quién sabe, un carril peatonal o adecentar un poco 
la zona ajardinada, así como quizás tener otro tipo de más iluminación en ese sector y para 
darle un poquito más esa parte más medioambiental,  más sostenible,  más estéticamente 
adecuada y bueno, evidentemente estoy segura que este consorcio para la adecuación del 
cauce del río va a ser una mejora para todos los ciudadanos de Badia del Vallés y por eso mi  
voto será a favor”.

La senyora  alcaldessa dona  la  paraula  al  senyor  Quim Duran,  qui  diu:  “Gràcies senyora 
alcaldessa. Agrair el seu agraïment, encara que no serà una persona sinó serà la suma de, 
en aquest cas, nou institucions les que finalment pugui arribar, no sé si a bon port, però en tot  
cas a bon riu. Dit això, li he de confessar, i permeti’m que m’adreçi particularment a vostè, li  
he de confessar una sensació ambivalent. D’una banda, sentir-te reconfortat perquè d’alguna 
manera  l’adhesió  en el  Consorci  Besòs Tordera  doncs d’alguna  manera  l’hem impulsada 
nosaltres en benefici de tota la ciutadania, doncs per en un futur doncs poder disposar d’un 
parc fluvial a banda i banda del riu, aquest carril bici, fins i tot la reubicació dels hortolans, 
etc., etc., etc., etc. I d’altra banda, al mateix temps que estem adherint-nos al Consorci Besòs 
Tordera, jo crec que sobre aquest espai, a la nostra ciutat tenim una, no sé si és una espassa 
de Damocles, però en tot cas una amenaça bastant clara i certera, i aquesta amenaça clara i 
certera  es  diu  l’ampliació  de  l’autopista  C58,  que  ja  en  el  seu  moment,  Badia,  sense 
contraprestacions doncs va perdre part del seu terme municipal i que evidentment l’afectació 
que tindrà aquesta ampliació de l’àmbit des de Terrassa fins a l’enllaç amb l’AP7, a nosaltres 
ens pot afectar de forma clara i específicament la part que dona al riu, perquè la carretera o 
camí de Cerdanyola s’haurà de traslladar, amb la conseqüent afectació no únicament a futurs 
parcs fluvials, carrils bici, camí de vianants, sinó també a la situació dels hortolans. I en tot 
cas, posar-nos a disposició del govern de la ciutat, perquè jo crec que el govern de la ciutat 
ha  d’encapçalar  en  el  període  d’al·legacions  el  màxim  rebuig  de  la  ciutat  en  aquesta 
ampliació, al menys tal com està plantejada, perquè ens afecta directíssimament i és per això 
que manifestem aquest sentiment, per una banda, molt bé, estem caminant per adequar un 
espai necessari natural per als nostres ciutadans i d’altra banda doncs tenir doncs l’amenaça 
clara d’aquesta ampliació de l’autopista C58. Gràcies».

La senyora alcaldessa diu: “Gràcies. Compartim la preocupació que vostè manifesta en el 
sentit de que és una ampliació d’una infraestuctura que tindrà uns efectes negatius, no crec 
que ho tingui tant relacionat amb el tema de la conca o la de la llera del riu, perquè hi ha una  
sèrie de servituds i un seguit de metes que s’han de respectar, amb la qual cosa, bueno, en 
aquest cas, tornant a apel·lar a los ríos, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, 
hem d’incorporar aquest tema, però que comparteixo la seva preocupació i accepto, agafo el  
prec d’iniciar tots els tràmits oportuns per oposar-nos a l’ampliació i en cas de què no poguem 
oposar-nos, perquè ja sabem com estan les coses, pues intentar que això perjudiqui el menys 
possible als interessos de la nostra ciutat».

S’aprova per unanimitat el següent acord:

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número 886/2017,  relatiu  a Integració  Ajuntament  de Badia  al  Consorci  Besòs 
Tordera (CBT)
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II. Relació de Fets
1. Atès que el Consorci Besòs Tordera (en endavant CBT) es defineix com una Entitat Local 
de caràcter associatiu, integrat per altres entitats locals les quals en tenen règims diferents 
pel que fa a l’atribució i gestió de les seves competències pròpies o delegades.

2. La integració d’algun altre Ajuntament o organisme al Consorci, de conformitat amb l’art 16 
dels Estatuts, s’autoritzarà per la Junta general, prèvia sol.licitud per escrit de l’entitat que ho 
desitgi, expressant els motius de la seva voluntat de formar part d’aquest Consorci i aportant  
certificació de l’acord de la Corporació corresponent d’integració al  Consorci  i  acataments 
dels seus Estatuts i normes reguladores restants.

3. Vist el que disposen els Estatuts del CBT, la modificació dels quals va ser publicada al BOP 
de Barcelona de 18 de juliol de 2016

III. Fonaments de dret
1r. Segons els articles 84, 118 a 127 i Disposició addicional desena de la Llei 40/2015 d’1 
d’octubre , de Règim Jurídic del Sector Públic

2n. D’acord amb el que disposa l’article 303 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, i els corresponents dels 
actuals Estatuts vigents del CBT .

3r. De conformitat amb el quòrum de votació i les atribucions atorgades en aquest òrgan pels 
articles 52.2.b), 114.3.d) i 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 
22.2.b) i 47.2.g) la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar  inicialment  la  ratificació,  mitjançant  l’adhesió,  dels  Estatuts  vigents  del 
Consorci Besòs Tordera, la modificació definitiva dels quals ha estat aprovada definitivament 
el 17 de juliol de 2016 i publicada en el DOGC amb anunci col.lectiu el 27 de juliol de 2016,  
formant-ne part del mateix a tots els efectes legals.

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes de 
presentació  d'al·legacions  i  reclamacions,  mitjançant  la  inserció  d’un  anunci  al  BOP  de 
Barcelona , al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat.

Tercer. Donar audiència de forma simultània als interessats i a les entitats consorciades

Quart. Considerar definitivament aprovat l’expedient de ratificació, mitjançant l’adhesió dels 
Estatuts del Consorci Besòs Tordera pel cas que durant el període d’informació pública no es 
presenti cap reclamació o suggeriment.

Cinquè. Formular encàrrec al  CBT per tal  que, actuant  en nom i  representació d’aquesta 
entitat es procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, 
formuli el tràmit d’audiència als interessats, això com procedeixi a la publicació íntegra del text 
de la modificació dels Estatus, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als 
efectes que preveu l’art  70.2 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les Bases del 
Règim local.
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Sisè. Nomenar representat de l’Ajuntament a la Junta General del Consorci a l’alcaldessa, 
senyora Eva Menor Cantador.

Setè. Donar trasllat del present acord al Consorci Besòs Tordera, als efectes escaients.

Vuitè. Publicar l’acord al BOPB i a la seu electrònica de l’Ajuntament.

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

Donar compte de l'informe relatiu als Estat d'execució del  Pressupost a data 31 de 
desembre de 2016

La Corporació es dona per assabantada de l'informe trimestral dels Estats d'Execució del 4t 
trimestre, i de pagaments a proveïdors del 4t trimestre del 2016.

Donar compte de les Resolucions de l'Alcaldia

La corporació es dona per assabentada de les resolucions dictades per l'alcaldia des del 
número 82/2017 fin el 170/2017.

C) PRECS I PREGUNTES 

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Moltes gràcies senyora 
alcaldessa. Seré molt breu. Només dos precs. Aquesta tarda un veí m’ha dit que la zona 
ajardinada que tenim aquí al  davant, a la plaça Major,  n’hi  han diverses valles que estan 
trencades i fan com punxa, i és veritat que algun nen si que s’ha caigut i se l’ha clavat. A  
veure si podem fer alguna cosa, perquè a més a més, els rosals, los rosales, como se llame 
en catalán, pues no creo que sea lo más adecuado para la plaza Mayor con tanto movimiento 
y sobre todo de niños y pelotas. Entonces a ver si se puede hacer algo, o bien se retiran, o 
bien se pone otra cosa que no sea tan peligrosa. Luego os pasaré una foto, porque como ha 
sido esta tarde, justo antes de la Junta de Portavoces, entonces no he podido hacer ni el 
correo siquiera. Y luego sobre el tema del parque de la Segunda República, cuando el señor 
Moya  comentó  que  había  un  compromiso  para  antes  de  final  de  año,  se  me  olvidó 
comentarle, bueno, siempre lo hago en otros parques, pero vuelvo a recordar que por favor, el 
ruego de que éste sí sea adaptado, por favor. Gracias”.

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  José  Pérez,  qui  diu:  “Gracias  señora 
alcaldesa. Comenzaré el turno de preguntas de una manera inusual, ya que el otro día se me 
dijo que nunca felicitaría al equipo de gobierno en un pleno municipal. Y hoy, pues mira, me 
voy a tirar a la piscina y lo voy a hacer. No, todo lleva su guindilla también. Felicitar en este 
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caso a la regidoría de Territorio porque después de varios años y varias peticiones en este 
pleno municipal, por fin se han puesto las redes en las pistas deportivas en la calle Menorca y 
bueno, dicho, hecho, se ha hecho el trabajo y hay que felicitarlo y se ha hecho en bueno, un 
tiempo determinado. Como ven, les he felicitado en un pleno municipal. Dicho esto empezaré 
haciendo una petición. El otro día estuve comentando con unos vecinos, y instamos al equipo 
de gobierno a iniciar una campaña de control sobre los animales en las zonas de los huertos.  
Existe una gran cantidad y diversidad de animales en la zona de los huertos, algunos de 
ellos,  animales  de  compañía,  que  según  pude  constatar  en  algunos  casos  y  no  soy 
especialista en el  tema, simplemente por una sensibilidad,  algunos de estos animales no 
están en las mejores condiciones posibles. Yo creo que el equipo de gobierno deberíamos 
hacer una campaña, revisar como está toda esta situación e incoar algún tipo de acta si 
alguno  de  los  usuarios  de  estas  instalaciones,  tienen  a  los  animales  en  condiciones 
deplorables. Tal y como hemos hablado antes en la moción del seguimiento de mociones, 
esto no es una moción, pero sí que el grupo de BeC haremos un seguimiento y seremos 
bastante pesados y pesadas en las comisiones informativas, de ver cómo está evolucionando 
este procedimiento, porque el otro día con la tormenta algunos animales estaban en algunas 
situaciones bastante, bastante deplorables, sinceramente. No hablamos solamente animales 
de compañía, vamos a encontrar allí gallinas, bla, bla, bla. 
En segundo lugar yo quisiera hacer una pregunta porque he visto que se ha puesto aquí una 
valla al lado del Banc Sabadell, si no me equivoco, y esta valla, me parece que es la valla que 
estaba en el antiguo parc de la Segona República y no sé si ha sido una improvisación o ha 
sido  una  cosa  que  estaba  ya  prevista  hacerla  pero  no  se  nos  había  informado  en  las 
comisiones informativas, porque yo no tengo conocimiento, no sabía esto, a mi me da la 
sensación  que  a  rey  muerto  rey  puesto,  nos  hemos  quitado  un  parque,  sobraban  unas 
vallas… me da esa sensación porque es la primera noticia. Yo en comisiones informativas no 
he recibido alguna. Si la hubiese recibido y es así, rectificaré también. 
Hago  una  petición  també  aquí  plenaria,  esta  va  dirigida  a  la  señora  Jiménez,  a  ver  si 
podemos concretar también alguna otra reunión para poder hablar sobre la deuda de los 
diferentes locales comerciales. Tuvimos una reunión hace 1 año y medio, vimos como estaba 
la evolución y el grupo municipal de BeC solicita que desde el equipo de gobierno programen 
una reunión extraordinaria para ver cómo han evolucionado las deudas de los diferentes 
locales.  En este tema referirnos por ejemplo a la  liquidación del  cuarto trimestre del  año 
pasado, simplemente he observado un pequeño detalle, que la morosidad, osea el dinero de 
difícil cobramiento, de difícil cobro, perdón, ha aumentado ligeramente desde diciembre de 
2015 a diciembre de 2016,  por un importe mínimo, pero  ha aumentado. Deuda de difícil  
cobro, esto pone allí, si lo he entendido bien me lo dicen y si no lo he entendido bien. Siempre 
acabo diciendo lo mismo, porque a veces me miran con una cara como diciendo no se ha 
enterado, pero bueno (…..), no, no, no, lo digo con toda la tranquilidad del mundo. Yo lo he 
visto allá y digo mira, ha aumentado, bueno, tendrá sus motivos y explicaciones, me imagino. 
Eso por una lado.
Por otro lado, nos ha llegado una información que yo quisiera contrastar aquí en el pleno 
municipal, y es que el projecte este “Fem Evolució”, el que se nos presentó el otro día aquí en 
la sala de plenos, nos ha llegado la información de que regidores y regidoras del equipo de 
gobierno están participando también de este procedimiento. Primero consultar, decir si esto 
es cierto. Y si es cierto, el por qué no se ha invitado también a los regidores y regidoras de la 
oposición a participar también de un proyecto que se supone que es un proyecto para mejorar 
el funcionamiento de toda la institución. Y yo siempre digo lo mismo, el grupo municipal de 
BeC, a pesar de ser oposición, a pesar de todas nuestras pataletas y rabietas que cogemos 
algunas veces, a pesar de nuestras impertinencias en algún momento, nos consideramos 
institución, nos consideramos ayuntamiento. Entonces, fuimos invitados a una sesión, se nos 
explicó un proyecto, este proyecto, bueno, nos puede parecer bien o mal, podemos pensar 
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que  puede  tener  una  utilidad  o  no,  pero  si  es  cierta  esta  información,  que  regidores  y 
regidoras del equipo de gobierno, estoy hablando de regidores, están participando en este 
proyecto, simplemente preguntar si es cierto. Si es falso, se nos dice es falso y yo recogeré la 
máxima. Si es cierto, el por qué no se nos ha invitado al menos a los regidores del equipo de  
la oposición. 
Hago un prec en una intervención urgente en las aceras de la calle Ibiza cerca de Mercadona. 
Nos comentaba un compañero el otro día en la asamblea que las aceras están bastante mal 
en la zona de Mercadona, que por favor brigada de obra tome nota y pase por allí, porque 
bueno, parece ser que está bastante mal el tema.  
Por último, me ha caído esta tarde, nos ha caído esta tarde un papel, y bueno, la pregunta es 
referente al  tema del párquing. Un vecino nos ha dado una carta que les ha llegado del  
Ministerio de Hacienda y Función Pública, y mi pregunta es la siguiente, ya la haremos en 
comisión informativa y miraremos exactamente qué es lo que quiere decir todo esto, pero 
realmente qué se ha constituido, una junta de usuarios o una junta de propietarios? Porque 
por la carta, a mi me genera dudas todavía, si hemos constituido una junta de propietarios o 
una junta de usuarios. La tengo aquí, les haré llegar fotocopia o alguna cosa (…..) Creo, 
espero, espero, porque yo sinceramente me ha caído esta tarde en las manos, lo he estado 
leyendo  y  me  ha  generado  nuevamente  muchas  dudas  (….)  del  recurso  de  reposición, 
exactamente alcaldesa. Gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Miguel Rodríguez, qui diu: “Moltes gràcies 
senyora alcaldessa. A veure, una mica prec, pregunta també des d’aquest grup municipal. És 
una mica també lo que ja s’ha apuntant sobre la relació del parc de la Segona República, per  
si hi ha algun nou projecte, perquè n’hi ha com informació també ens arriba contradictòria. 
Per una banda lo que s’informa a la comissió informativa parlant amb les veïnes ens donen 
quantitats inclús i períodes que per exemple ens sobte, perquè no s’ha parlat en comissió i 
llavors  volíem  una  mica  en  previsió  d’això,  de  lo  que  on  estava  el  parc  de  la  Segona 
República si haurà alguna cosa nova en aquest aspecte en aquell parc, si està quantificada, 
si està calendaritzada, si n’hi ha algun projecte més o menys quan. I aquest grup municipal  
considerem que s’hauria  de crear  un pla  de manteniment  de parcs infantils  en el  nostre 
municipi, que és del tot necessari i que aquí ho fem constar tal i com ho vam fer constar 
també a la comissió de Territori. Gràcies».

La senyora alcaldessa diu: «Jo si us sembla contesto el parell de coses que tinc jo i ara ja 
dono la paraula. Respecte el tema del projecte «Fem Evolució», si que és cert que estem 
participant els regidors de govern en el projecte. Hi hauran intervencions dels diferents nivells. 
No és que s’ha d’excloure a ningú, sinó que cadascú de nosaltres té un paper dintre de 
l’organització i en funció d’aquest paper els que estan seguint el projecte, els consultors, faran 
un seguit de tallers amb uns i els altres. Crec que també amb els regidors de l’oposició està 
plantejat o planificat algun tipus de taller de tècniques de negociació, però en qualsevol cas, 
és un projecte que està viu, i el funcionament intensiu és per les persones que desenvolupen 
una feina diària  en l’ajuntament,  que son els col·laboradors,  els coordinadors i  l’equip de 
govern, perquè som els que estem treballant en el dia a dia de l’organització, som els que 
estem dirigint els serveis. L’oposició té un altre paper en aquest sentit, no vull que no tingui 
res a dir, que té moltes coses a dir, però nosaltres és la nostra consideració, que en aquest 
cas, jo crec que nosaltres hem de millorar moltes coses com a directius de l’organització. I no  
es tracta també a qui va adreçat, sinó és un tema d’organització, és un tema d’ajuntament, no 
és un tema com... bueno, s’han dit moltes coses. Cadascú crec que té la seva percepció de 
les coses, hi ha persones que tenen una percepció i la transmeten a més a les reunions, els 
altres que tenen unes altres, però en qualsevol cas és un projecte d’organització, no és un 
projecte... i en aquest sentit el programa de feina és aquest. Si no estan d’acord, jo agafo el 
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desacord i no passa res, ja està. Agafat el prec i en qualsevol cas jo contesto, però si que és 
cert, estem participant.
Respecte el tema del paper que m’ha ensenyat, és un requeriment. A veure, quan es va fer...  
precisament per això, va haver-hi  un error en la denominació del  propi  cadastre quan va 
donar  d’alta  les  places  i  va  dir  que  el  propietari  era  cadascú  dels  concessionaris.  El 
concessionari no és propietari, és l’ajuntament. El concessionari és concessionari. La junta és 
de concessionaris i aquest recurs precisament el que ve a dir és que son concessionaris i no 
pas propietaris. És per resoldre aquesta errada que va haver-hi en el moment en el que es va 
donar d’alta del cadastre. És la resposta del recurs de reposició que es va interposar en 
aquell  moment.  I  ara dono la paraula als meus companys i  companyes per anar...  Hi  ha 
moltes coses que son precs, que jo crec que han quedat agafats».

A continuació dona la paraula al senyor Rafael Moya, qui diu: «Gracias alcaldesa. Explicaré lo 
del vallado que hay enfrente del Banco Sabadell. Estas son las vallas que se han retirado del 
parque de la Segunda República y se han utilizado para la nueva replantación que se ha 
hecho  en  ese  parterre,  que  es  una  zona  de  mucho  tránsito,  hemos  decidido  vallarlo 
aprovechando que teníamos estas vallas, hemos puesto éstas y si no, hubiéramos puesto de 
las  amarillas,  para  que,  hasta  que  crezcan  las  plantas  y  cojan  fuerza…  es  un  vallado 
provisional, luego se retirará, pero como las plantas son pequeñas si ahora entra la gente o 
las pisa, no llegarán a coger, pero está previsto quitarlas cuando pasen un par de meses. 
Y  con  respecto  al  parque  de  la  Segunda  República,  ya  lo  explicamos  en  la  comisión 
informativa, se han retirado los columpios porque no estaban en buen estado y la reparación 
que suponía, nos han aconsejado que era mejor retirarlos. Nosotros vamos a empezar un 
proceso con los vecinos y con el entorno y con los niños del Consell dels infants, para decidir 
qué tipo de… bueno, vamos a preparar nosotros un diseño previo y sobre ese diseño previo, 
bueno, que se pueda escoger, que puedan hacer sus aportaciones y que puedan plantear sus 
ideas. No tenemos fecha, nuestra idea es que a nivel técnico, tener una propuesta en 1 mes 
aproximadamente, para luego trasladarla, la llevaremos a la comisión informativa, lo diremos 
a diferentes órganos, desde Participación están empezando a moverse porque había una 
propuesta en el proyecto participativo que ya decía la reforma de ese parque, se retiró del 
proyecto  del  presupuesto  participativo  porque era  una  cosa  que  se  iba  a  hacer  sí  o  sí, 
independientemente de que ahora se ha tenido que precipitar por el tema del estado de los 
juegos. Tenemos una instancia que recoge 140-150 firmas de vecinos que pedían también la 
reforma de ese parque. Nos ponemos en contacto con ellos. Aprovecharemos para instalar el 
monumento de la Segunda República y para trasladar la zona de juegos. Con la aprobación 
de la modificación de Planejament hay una zona del parque que se verá afectada y entonces 
hay que trasladar los juegos un poco más hacia abajo, para que en el  futuro y posterior 
desarrollo la urbanización que vaya por ahí no afecte al parque y haya que volver a moverlo. 
No tenemos la contradicción que puedan tener los vecinos, bueno, pues no sé la que es, ya  
se ha encargado gente de hacer asambleas y reuniones allí delante de estos portales, dando 
noticias que no son ciertas, generando confusión y malos entendidos, pero la situación es 
ésta. 
Con respecto al plan de mantenimiento de parques infantiles, ya lo dijimos en la comisión 
informativa, primero vamos a hacer un censo con los agentes cívicos que están ahora del 
Plan de Ocupación y vamos a hacer una inspección de todos los parques y luego a través de 
una  empresa  que  se  dedique  específicamente  a  mantenimiento,  que  nos  hagan  una 
propuesta  y  una valoración económica que la  pasaremos a  la  comisión informativa  para 
valorar si es prioritario o no. 
Y con respecto a cómo se va a pagar el parque de la Segunda República, encontrareis la 
propuesta en la próxima aprobación o en la próxima propuesta del cuadro de inversiones, que 
tenemos pendiente de aprobar para este ejercicio y allí estará cuantificado aproximadamente 
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cuánto nos va a costar el parque”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al  senyor Miguel  Rodríguez, qui  diu: “Gràcies. Un 
aclariment, perquè no estic segur si he sentit bé. El procés de què es parlarà amb les veïnes, 
son les veïnes que s’ha recollit aquestes signatures per demanar aquesta reposició del parc? 
És que no m’ha quedat clar, ha dit que havia com un procés, es faria un disseny de proposta,  
llavors respecte aquesta proposta no m’ha quedat clar si era un procés participatiu o no, per 
això ho pregunto l’aclariment, gràcies».

El senyor Moya respon dient: «Sí, nosotros el prediseño del parque lo haremos a través de 
los Servicios técnicos, haremos un prediseño, dentro de las posibilidades del espacio, de la 
volumetría, de las zonas que tienen que ser caminos, lo que tiene que ser accesible o no 
accesible. Luego esta propuesta,  que será una propuesta abierta y donde bueno, cabrán 
muchas cosas, primero nos pondremos en contacto con las personas que hicieron en su 
momento, aproximadamente 140 personas que hicieron una instancia pidiendo la reforma, y 
luego nos pondremos también en contacto con las personas que han hecho la propuesta para 
el proceso participativo, y queremos que la elección final de los elementos y también a qué 
público vaya destinado, tener en cuenta al Consell dels infants. Son cosas que tenemos que 
recoger y pensamos que su opinión es importante”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “No seré muy largo, no 
me alargaré mucho. No, es que me ha llamado la atención de los comentarios y es una 
pregunta que no ha hecho el grupo de BeC, de los comentarios del señor Moya refiriéndose a 
la  asamblea  o  a  las  asambleas  que  se  han  organizado  cercano  al  parc  de  la  Segona 
República diciendo que se han organizado unas asambleas en las cuales no se ha dado 
información del todo cierta. Yo precisamente no pude estar en esa asamblea, no pude asistir. 
Sí que hubiese tenido bastante interés por ver exactamente cuál era la información que se 
daba, pero sí que luego estuve hablando con personas que estuvieron en esa asamblea y 
directamente creo que no se dio tanta información falsa. El señor Moya no sé si estuvo, no sé 
si estuvo en esa reunión. Entonces lo digo porque no se dio tanta información falsa.
Y en segundo lugar, sí que quiero hacer una reflexión, una reflexión de estas tipo irónica que 
a mi me gusta hacer a estas horas de la noche. Y es curioso porque el procedimiento es el 
siguiente. Se pide que se haga una revisión de los columpios de una zona de un parque, se 
emite un informe diciendo la situación no es tan grave, y acabamos sin parque. Osea, esa es 
la concatenación de los hechos. Se pide por parte de un grupo municipal vamos a revisar 
unos columpios y acabamos sin parque. Y a más a más, por la intervención que ha hecho hoy 
el regidor, tampoco. Es verdad que hay una previsión de hacerlo y tal, pero no nos ponemos 
ni unos plazos ni unas marcas no vayamos a pillarnos los dedos. Con lo cual, el miedo que 
hemos  percibido  en  algunos  vecinos,  a  ver,  está  fundamentado,  señor  Moya.  Está 
fundamentado. Y simplemente esto, osea simplemente esto. Y yo la información que a mi me 
transmitieron  algunas  personas  que  sí  que  estuvieron  en  esa  asamblea,  no  se  dijeron 
grandes barbaridades, a lo mejor alguna inexactitud en cuanto a eso, pero bueno, si usted 
estuvo y me puede dar más información,  yo,  sabe usted que siempre estoy dispuesto  a 
recoger más información”.

El senyor Moya respon i diu: “Yo no estuve porque normalmente a estas cosas no me invitan, 
pero sí que hubo gente que estuvo y que ha venido a verme muy preocupados porque iban a 
meter los coches por encima casi de los portales, porque bueno, aquello iba a ser un… que 
qué pasaba, que aquello qué pasaba, y así me lo ha trasladado un vecino que vive en esa 
comunidad”.

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

I  no havent més assumptes que tractar i  complint l'objecte de l'acte, l'alcaldessa aixeca la 
sessió, de la qual com a secretària en dono fe.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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