
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2017/5 El ple 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 26 / d’abril / 2017 

Durada Des de les 18:40 fins a les 19:45 hores 

Lloc Sala de Plens 

Presidida per Eva María Menor Cantador 

Secretària accidental Rosa Caballero del Castillo

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

77123566N Alvaro José Pacheco Comino NO

38062022N Antonio Rodríguez Yáñez SÍ

44989236V Elisabet Ruiz Romero SÍ

33896972D Encarnación Rodrigo Morales SÍ

01925637P Eva María Menor Cantador SÍ

47235133X Iván Sanz Pérez SÍ

46644747B Joaquim Jesús Duran Redondo SÍ

47173117W Josep Martínez Valencia SÍ

43510749Q José Pérez Jiménez SÍ

34764081H Maria José Granados Martínez SÍ

33900306P Maria Pilar Paz Sierra SÍ

36521412B Miguel Rodríguez Rosillo SÍ

44989196T Montserrat Jiménez Molina SÍ

34731851B Rafael Moya Camarón SÍ
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77126306S Rafael Muñoz Contreras SÍ

34743630Z Ruben Toro Alvarez SÍ

46605841K Teresa Carceller Labaleta SÍ

Excuses d'assistència presentades:

1. Alvaro José Pacheco Comino:

Assisteix com a interventor accidental el senyor José Manuel Roque Damota.

Una vegada verificada per la Secretària accidental 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 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior              Favorable
                                                                      
 Tipus de votació: Assentiment

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «Gràcies senyora alcaldessa. BeC 
vol manifestar que hem detectat una errada en l’estructura de l’acta del ple anterior. En un segon la 
identifico i ho comento. En el punt on posa «Moció de la regidora no adscrita», que té el títol de «A favor 
de la via asturiana, una reforma constitucional por una democracia directa», si llegim el texte que es va  
aprovar, que és on posa «S’aprova per unanimitat el següent acord», aquest texte correspon íntegrament  
a la moció presentada pel grup municipal de BeC. El que nosaltres demanem, és que en aquest punt 
quedi recollit que és una moció presentada pel grup municipal de BeC i que té per títol, no el que posa  
aquí, sinó exactament el títol que tenia la nostra moció, tal i com està reflectida a la instància que vam fer  
és «En defensa de una reforma constitucional de artículos que impulsen mecanismos de participación 
directa y control de la ciudadanía de la actividad parlamentaria», que és l’expedient 804/2017. Nosaltres  
demanem això, que es modifiqui això en l’acta, perquè el que es va aprovar va ser el texte íntegre que 
nosaltres vam presentar amb una aportació que hi va haver-hi en aquell moment. Afegeixo per dir que si  
això es va interpretar aquí en la sessió de ple com una proposta d’acord, una moció que va ser aprovada 
per unanimitat, ho deixo a la lectura o a l’escoltada un altre cop de la cinta i a partir d’aquí nosaltres  
acceptarem el que es va dir aquí en el ple. El que si que volem manifestar és que s’hauria de corregir 
l’acta, perquè precisament la moció que se li atribueix a la regidora no adscrita és una moció que va  
presentar el grup municipal de BeC, i el títol no es correspon al títol que té. I després al final hi havia un 
petit detall, que és més una matització, en el qual, en una de les meves intervencions, crec que recull la 
paraula «participamos» como equipo de gobierno i no voldria jo.... voldria llegir exactament, ara no ho 
trobo, però.... hi ha una part que sembla ser que nosaltres, el grup de BeC, formem part de l’equip de  
govern i no voldríem que... si em permeteu un segon, ho tenia aquí subrallat... ah, vale, aquí. Es en.....  
precs i preguntes, en l’apartat quan... en el segon paràgraf, la línia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
14, comença «yo creo que el equipo de gobierno deberíamos», ahí si quitamos ese -amos y pusiera  
debería, crec que seria una miqueta més a la situació política actual en aquest ajuntament. Gràcies. Si?  
M’he explicat bé o no?».

La senyora alcaldessa diu: «Doncs repassarem la gravació del ple i si s’ha de corregir alguna cosa ja es 
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corregirà».

Seguidament dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: «Moltes gràcies senyora alcaldessa. Bé, per  
al·lusions i per també manifestar des del meu punt de vista lo que va passar. Lo que va passar és que el 
dia  2  de  març  si....  permeteu-me que  he  estat  mirant  els  correus  però  no  sé  per  què  no  ho  puc 
actualitzar: Pot ser era el dia 2 de març, a les 11 o les 12 del migdia, presento com a regidora no adscrita  
dues mocions, una d’elles és la de la via asturiana, en la qual realment la persona que... l’entitat que la  
presenta és el 15M del Vallès Occidental i em demanen que com a regidora no adscrita la presenti tal  
qual com a regidora no adscrita i no com a cap grup municipal. Així faig l’entrada i demano la paraula per  
la senyoreta Celia Calderón Paz perquè la presenti perquè és d’ells, aquesta moció. Aquesta moció ve 
del 15M de via asturiana i és una moció tal qual que consta de 4 documents. I com a moció que em 
traslladen, no tinc el dret ni cap tipus de legitimitat per modificar ni tan sols una sola coma, perquè lo que 
hi ha allà és lo que em demanen que es presenti, tal qual. Bé, no sé si al dia següent o així, si, pot ser al  
dia següent, 24 hores després, BeC presenta la mateixa moció, que és un refrit dels 4 documents que 
ara estem parlant d’ells. Lo que si que és veritat, és que està més compendida, més petiteta, aquests 4  
documents estan en un sol document i està més ben explicada, però clar, és una aportació que fa BeC, 
però no és lo que es va demanar la via asturiana que es presentés tal qual. Llavorens lo que al final en la 
Junta de Portaveus pre-Ple arribem, o així jo ho vaig entendre, amb un acord en el qual jo retirava la 
meva  moció,  presentàvem  la  moció  de  BeC,  amb  les  aportacions  del  PSC  perquè  així  pogués  
presentar-se com una moció, una proposta d’acord que era en la qual tots i totes els grups i regidors no 
adscrits d’aquest hemicicle doncs estiguem còmodes i així poder votar tothom amb unanimitat, com així 
va ser. Bé, això és lo que es va acordar aquí a la sala d’aquí al darrere i així vaig fer. Vaig retirar la meva  
moció adoptant l’escrit com bé ha dit el Josep de BeC, que és més compendit, més petitet. Vale. Ara, pot  
ser aquí no està ben explicat perquè hi ha un canvi d’expedients, pot ser que hi ha aquest error, però lo  
que si que vull deixar constar és que si la regidora no adscrita Eli Ruiz va retirar la seva moció, és perquè 
allà,  en  aquella  habitació,  es  va  acordar  que  era  una  proposta  d’acord,  perquè  el  15M del  Vallès 
Occidental volia que la presentés com a 15M del Vallès Occidental i no com a cap grup municipal ni cap 
persona individual. I això és el que volia fer constar i estic tan segura que a la transcripció del ple anterior  
sortirà que era una proposta d’acord, que estarà clar que era una proposta d’acord, perquè és lo que es 
va acordar allà dintre. En tot cas, bueno, també volia deixar de manifest el meu posicionament i ja està. 
Muchas gracias».

La senyora alcaldessa diu: «D’acord. Doncs queden recollides les dues paraules».

S'aprova sense necessitat de lectura l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 29 
de març de 2017, atès que tots el membres del consistori disposaven del text.

2. Selecció de Jutge de Pau, Titular (exp. 343/2017)

Favorable Tipus de votació: Majoria (a favor 8 PSC, 2 BeC, 1 P) 
(4 abstencions AEB, 1 Reg. No Adscrita)

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «Bé, gràcies senyora alcaldessa.  
Només per dir que el grup municipal de BeC votarà a favor d’aquesta proposta, i agrair al senyor Alfonso 
que és el qui fa aquestes funcions, la seva dedicació i res més. No tinc res més a dir que això. Gràcies».

A continuació  la  senyora alcaldessa dona la  paraula  al  senyor  Miguel  Rodríguez,  qui  diu:  «Gràcies 
alcaldessa. Mirant l’expedient, trobem que la publicitat solament els requeriments mínims, o sigui, ha 
sigut  la  publicitat  justa.  Pot  ser  una  mica  més  de  difusió,  hagués  augmentat  la  participació  a  la 
convocatòria d’aquesta plaça. Per això ens abstindrem. Gràcies».

La senyora alcaldessa diu: «Gràcies. Doncs nosaltres ens sumem a l’agraïment del regidor José Pérez al  
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senyor Alfonso Collado. Crec que ha fet una excel·lent feina fins ara y que seguro que seguirá haciendo  
una  estupenda  función  como  juez  de  paz.  Le  damos  las  gracias  por  los  servicios  prestados  y  la  
enhorabuena por el nombramiento. 

S’aprova amb 11 vots a favor (8 PSC, 2 BeC i 1 PP) i  5 abstencions (4 AEB i 1 de la regidora no  
adscrita), el següent acord:

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 343/2017, relatiu a la Selecció de Jutge de Pau Titular

II. Relació de Fets
1. Finalitzat el període de quatre anys pel qual estava nomenat el Jutge de Pau, s'inicià procediment per  
a la nova elecció de jutge/sa de pau per Resolució de l'Alcaldia núm. 2017/0137 de data 23 de febrer de 
2017.

2. Atès que durant  el  termini  de quinze dies hàbils comptats a partir  de la publicació de l'anunci de 
convocatòria al  BOP del dia 15 de març de 2017, s'ha presentat una única sol·licitud, la del  senyor  
Alfonso Collado Rodríguez.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb els articles 4 a 6, 20, 21 i article 28 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de  
Pau.

2n.Segons els articles 99 a 103 i article 395 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial.

3r. Els articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

4t. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la Igualtat Efectiva de Dones i Homes.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Proposar el nomenament per ocupar el càrrec de Jutge de Pau a Badia del Vallès a favor del 
senyor Alfonso Collado Rodríguez.

Segon. Notificar el present acord al Jutge Degà de Cerdanyola del Vallès per tal que doni trasllat de la 
proposta a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

3. Modificació del contracte de serveis de l'empresa "La Bruixa. Neteges generals i manteniments, 
S.L." (exp. 2472/2016)

Favorable Tipus de votació: Majoria (a favor 8 PSC, 1 PP,1 
abstenció Reg.no adscrita, en contra 4 AEB, 2 BeC)

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya, qui diu: «Gracias alcaldesa. Lo que hoy 
traemos a aprobación al pleno, es la modificación del contrato de instalaciones y dependencias. En el  
anterior pleno ya tramitamos la modificación de los créditos para que hubiera suficiente consignación 
económica para poder llevar a cabo esta modificación y hoy lo que hacemos es modificar el contrato. El 
contrato tal y como prevee, es posible modificarlo por necesidades del servicio, siempre que el importe 
no sea superior a un 10%. La modificación que proponemos es del 8%, y es para ampliar unos servicios  
que requieren de la necesidad. Son: limpieza de vestuarios del campo de fútbol, más horas de limpieza  
en el Molí, y más horas de limpieza en el parking. Gracias”.

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli  Ruiz, qui  diu: “Muchas gracias 
señora  alcaldesa,  de  nuevo.  Mire,  mi  posicionamiento  será  la  abstención  en  este  punto,  dado  que 
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entendiendo que es un servicio que es importante que se realice para prestar un buen servicio a la 
ciudadanía, creo que es importante recordar que tenemos que empezar a caminar cuanto antes posible 
de cara a la remunicipalización de los servicios, y es simplemente tender la mano para que cuando 
finalice esta concesión administrativa de este contrato, podamos trabajar o hacer el estudio ya cuanto 
antes para ver cuánto nos costaría asumir nosotros este servicio y poder garantizar a los trabajadores de 
la casa, unas mejores condiciones laborales y unas garantías, que a lo mejor pues con la externalización 
a veces se pierde. Muchísimas gracias”.

Seguidament dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «Moltes gràcies senyora alcaldessa. Només 
dir  que el  grup municipal  de BeC votarà en contra d’aquesta proposta. Votarem en contra per varis  
motius, el principal es una qüestió de coherència i coherència en el pensament. Vam votar en contra del  
pressupost que no fem nostre, vam votar en contra de la modificació de partides de crèdit per a aquesta 
proposta i ara hem de votar en contra d’aquesta també. Tornem a dir i a reiterar que ens caldria fer un 
estudi  sobre  el  tema  de  la  remunicipalització  d’aquest  tipus  de  serveis,  com  estan  fent  d’altres  
ajuntaments en la nostra comarca, alguns d’ells ja ho tenen en marxa, d’altres fa anys que ho tenen  
funcionant, i tots els contactes que estem tenint nosaltres amb determinats ajuntaments ens diuen que és 
un servei que és fàcilment recuperable i a més a més amb una millora de la qualitat, del servei, de les  
condicions laborals dels treballadors i treballadores i que donen fins i tot un millor servei en determinats  
moments ala ciutadania. Per això tornem a instar i amb l’ànim de ser pesades i pesats, en que caldria fer  
aquests  tipus  de  treballs  que  pot  ser  porten  temps  i  que  ho  venim  demanant  durant  tota  aquesta 
legislatura i altres passades. Gràcies».

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  a  la  senyora  Teresa  Carceller,  qui  diu:  «Gràcies  senyora 
alcaldessa. Bé, el nostre grup municipal va votar en contra de la renovació del contracte administratiu en  
un ple anterior. També vam votar en contra de la modificació pressupostària per dur a terme l’ampliació 
del contracte i conseqüentment, avui votarem en contra de la modificació del contracte de servei. Tot i 
així tindrem la ma estesa, una proposta ferma i transparent per part de l’equip de govern d’internalització  
d’aquest servei, per això demanem que es realitzi el més ràpid possible un informe sobre la viabilitat 
d’internalitzar el servei de neteja d’edificis i dependències municipals aquí a Badia del Vallès. Gràcies».

La senyora alcaldessa diu: «Gràcies. Doncs si no hi ha més paraules. Celebro la paraula internalització 
perquè crec que és  la correcta,  remunicipalització no és  tan correcte.  Celebro sentir-la.  Ho celebro. 
Passem a la votació».

S’aprova amb 9 vots a favor (8 PSC i 1 PP), 6 vots en contra (4 AEB i 2 BeC) i 1 abstenció (regidora no 
adscrita), el següent acord:

I. Identificació de l’expedient.
Expedient  número  2472/2016,  relatiu  a  la  modificació  del  contracte administratiu de serveis  i  neteja 
d’edificis  municipals  de  Badia  del Vallès per l’empresa "LA BRUIXA, NETEGES GENERALS I 
MANTENIMENTS, S.L.”

II. Relació de Fets.
1.  Per  provisió  d’alcaldia  de data  15 de febrer  de 2017,  es  va  iniciar  expedient  de modificació  del  
contracte de serveis,  arran l’informe tècnic  de data 14 de febrer  de 2017 de Territori  que considera 
necessària, per raons d'interès públic, una modificació del contracte.

2. Aquest contracte va ser adjudicat per acord del Ple municipal de 31 de juliol de 2014 i es va formalitzar  
amb l'empresa adjudicatària, LA BRUIXA, NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS, SL, en data 3 de 
setembre de 2014, essent la data d’inici  de la vigència la de 15 de setembre de 2014.  3.  Entre les 
condicions d'aquest contracte cal ressenyar: a) el preu cert i net es va fixar en 484.942,83 € euros, i  
101.837,99 € euros d'IVA; b) el termini d'execució es va fixar en dos anys amb les possibles pròrrogues 
sense excedir de quatre anys; c) la garantia provisional, per a respondre del compliment del contracte, es  
va constituir per import de 24.247,14 euros; d) la data d'inici del contracte, a la qual es van iniciar les 
prestacions, va ser a 15 de setembre de 2014. e) Aquest contracte incorpora i preveu als seus plecs  
reguladors les causes específiques de modificació.
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Actualment, es troba al tercer any de la seva vigència segons acord de pròrroga del contracte adoptat per 
acord de Ple de 25 de juliol de 2016, formalitzat en data 29 de juliol de 2016, és a dir, amb vigència des 
del 15 de setembre de 2016 fins al 14 de setembre de 2017.

3.  Instruït  l’expedient  hi  consta  la  conformitat  del  contractista  respecte  les  causes  i  abast  de  la  
modificació proposada, i han estat emesos els informes tècnics, econòmics i jurídics procedents.

4. El Ple Municipal en sessió celebrada el 29 de març de 2017 va aprovar inicialment l’expedient 07/2017  
de modificació de crèdit per fer front a la despesa derivada de la modificació del contracte de servei de 
neteja de les dependències municipals. Aquesta modificació pressupostària es troba en exposició pública 
fins al dia 26 d’abril de 2017 i s’entendrà elevada a definitiva si transcorregut el període d’informació 
pública no es presenta cap al·legació o reclamació.

III. Fonaments de dret. 
1r.  D’acord amb l’informe tècnic de 14 de febrer, per raó d'interès públic, és considera necessària una 
modificació del  contracte administratiu de serveis  de neteja  d’edificis  i  dependències  municipals,  per 
donar compliment a les noves necessitats de les àrees d’Esports, Acompanyament a les Persones i 
Territori, arran les mancances detectades al variar les necessitats dels diferents equipaments i tenint la 
voluntat  de  millorar  el  servei  prestat  actualment  per  l'empresa  adjudicatària,  i  que  aquesta,  fins  al  
moment  està  donant  aquest  servei  imprescindible  pel  bon  funcionament  de  la  neteja  als  diferents 
equipaments.

Aquest contracte incorpora i preveu als seus plecs reguladors les causes específiques de modificació. La 
clàusula 20a del PCAP , relativa a la modificació del contracte per causes previstes i precises, preveu 
que  en  la  seva  lletra  a)  que  es  podrà  modificar-ne  per  «necessitats  d’ampliar  o  reduir,  edificis,  
equipaments o  dependències,  en atenció  a  les variacions  i  necessitats  dels  serveis  públics  que es  
presten en aquells i d’acord amb allò previst a la clàusula 43 del Plec de Condicions Tècniques.»

Per  a  la  seva  part  clàusula  43  del  Plec  de  Condicions  Tècniques  ,  de  modificació  del  contracte, 
disposa:«Aquest  contracte  podrà ampliar-se o  reduir-se,  a  causa de la  incorporació  o baixa d’altres  
edificis o equipaments, o per addició d’altres de nova planta, o procedents de cessions o adquisicions,  
això  segons  la  decisió  discrecional  de  l’Ajuntament.  Si  l’Ajuntament  decideix  l’ampliació  o  reducció  
corresponent, l’adjudicatari presentarà, prèviament a l’inici  de l’augment o disminució, la proposta de  
personal necessari i hores setmanals per cobrir el servei. El preu que servirà per augmentar o disminuir  
el contracte serà el que s’adjudica en el contracte com PREU B.»

2n. La causa, objecte, i abast i condicions de la modificació arran l’informe tècnic d’urbanisme de data 14 
de febrer de 2017 són les següents:

a) La modificació és necessària per la motivació expressada i la causa és la prevista a les clàusules 20a i 
43a, d’ampliació per incorporació de nous edificis i instal·lacions municipals, abans transcrites del Plecs 
reguladors del contracte.

b) Que l’objecte de la modificació afecta a les següents instal·lacions i dependències municipals:

1. La neteja dels vestuaris del camp de futbol del poliesportiu de l’av. Tibidabo s/n, a partir de setembre 
de 2016, la neteja diària d’aquests vestuaris la feia el personal que portava el bar del camps de futbol, 
però des del seu tancament, de la neteja s’encarrega l’empresa «La Bruixa», per import de 16.391,44 € 
( 3.442,20 € IVA).

Hores diàries ampliació Dies 
laborables

Hores 
ampliació/any

Preu hora Total B.I.

3.25 hores 298 dies 968,5 hores 13 € 12.590,50 €
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Dies festius Hores 
ampliació/any

Preu hora Total B.I.

66 dies 214,50 hores 17,72 € 3.800,94 €

TOTAL AMPLIACIÓ B.I. 16.391,44 €

IVA (21%) 3.442,20 €

TOTAL AMPLIACIÓ 19.833,64 €

2. L’ampliació d’hores per la neteja del edifici El Molí. A partir de setembre de 2016, en el edifici El Molí 
treballen el personal que anteriorment ho feien al Casal de Joves, personal de l’ Àrea d’acompanyament  
a les persones, habilitant més espais, d’aquí, la necessitat d’ampliar horaris del personal de la neteja, ja  
que, el casal de joves es continua netejant amb la mateixa freqüència que abans del setembre de 2016 
per la gran activitat que hi ha per part de la mateixa àrea, per import de 20.280,00 € (4.258,80 € IVA).

Hores 
diàries 
ampliació 

Total  hores 
setmanals

Mesos  de 
servei

Total 
hores/any

Preu 
hora

Total B.I.

6 hores 35 hores 12 mesos 1.560 hores 13 € 20,280,00 €

TOTAL AMPLIACIÓ B.I. 20.280,00 €

IVA (21%) 4.258,80 €

TOTAL AMPLIACIÓ 24.538,80 €

3. La neteja diària del pàrquing municipal soterrat de l’Av. Burgos, per import de 2.358,60 € (IVA 495,31 
€)

Neteja diària Total B.I. any

Neteja diària del pàrquing soterrat 2.358,60 €

TOTAL AMPLIACIÓ B.I. 2.358,60 €

IVA (21%) 495,31 €

TOTAL AMPLIACIÓ 2.853,91 €

c) La valoració de la modificació, segons els preus unitaris previstos al contracte, s'estableix en el preu 
anual  net  de  39.030,04  euros,  amb una  quantia  d'IVA de  8.196,31  euros,  la  qual  cosa  suposa  un 
increment del 8,05 per cent del preu d'adjudicació del contracte, que passa a ser de 523.972,84 euros 
anuals nets, amb una quantia d’IVA de 110.034,30 euros.

d) La data d’efectes d’aquesta modificació és de 15 de setembre de 2016 i la seva vigència serà fins a 14 
de setembre de 2017, sense perjudici de la possibilitat de pròrroga per una any més contractualment 
prevista.

e) Altrament, la modificació no afecta a les condicions essencials del contracte i per derivar de causa 
prevista al contracte i per l’import de la seva quantia i altres consideracions tècniques no es considera 
procedent la convocatòria d'una nova licitació per les unitats o prestacions constitutives de la modificació, 
ni necessària exigència de garantia addicional per la present ampliació del contracte.

3r.  D'acord  amb  el  contracte  esmentat  i  d'acord  amb  els  principis,  regim  jurídic  i  procediment  de 
modificació dels contractes administratius de serveis disposats pels articles 105, 106, 107, 108, 211, 219,  
220, 306, i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic.

4t.  De conformitat  amb la competència  prevista a la disposició  addicional  segona del  RD Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
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Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar l'expedient  de modificació del  contracte administratiu de serveis de neteja d'edificis i 
dependències  municipals  de  Badia  del  Vallès,  adjudicat  a  l'empresa  «LA  BRUIXA.  NETEGES 
GENERALS I MANTENIMENTS, SL», en les condicions definides als fonaments jurídics primer i segon 
d’aquest acord, per un preu anual net de  39.030,04 euros, amb una quantia d'IVA de 8.196,31 euros. 
Aquest increment és d’un 8,05 per cent del preu del contracte, que passa a ser de 523.972,84 euros 
nets, amb una quantia d’IVA de 110.034,30 euros, durant l’actual vigència anual del  contracte i  amb 
efectes des del 15 de setembre de 2016 fins el 14 de de setembre de 2017. 

Segon. Aprovar el document comptable annex d'autorització i disposició de crèdit (AD), per fer-ne front la 
contractació durant el període de 15 de setembre de 2016 fins el 14 de setembre de 2017 i per import de 
47.226,35 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la aplicació 1404.9208.22700 del vigent pressupost general.

Tercer. Notificar aquest acord a l'adjudicatari del contracte i citar-li per a la formalització de la modificació 
del contracte dins del deu dies següents a la notificació.

Quart. Facultar l'Alcaldia per a l'execució i formalització d'aquest acord.

Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents: 

1. Publicar aquest acord de modificació al BOP, al Perfil del Contractant i al DOUE.
2. Comunicar les dades de la modificació del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic,  

de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre.

3. Trametre  a  la  Sindicatura  de  Comptes  una  còpia  certificada  del  document  en  què  s’hagi 
formalitzat la modificació del contracte, en el termini dels tres mesos següents a la formalització 
del contracte, d'acord amb l'article 29.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Sisè. Aquests acords resten condicionats a l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 
07/2017, l'exposició pública del qual finalitza el 26 d'abril de 2017.

4. Adhesió a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució 
(exp. 1074/2017)

Es deixa sobre la taula.

5. Per la transformació de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 
(exp. 1080/2017)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  a  la  senyora  Montserrat  Jiménez,  qui  diu:  «Gracias  señora 
alcaldesa. La sentencia del Constitucional señala que la fórmula de cálculo de este impuesto municipal,  
no puede provocar  que se aplique este  impuesto cuando no existía  una ganancia  real.  Por  ello es  
importante que el  ejecutivo modifique el  Impuesto sobre el  incremento del  valor  de los terrenos  de 
naturaleza urbana, más conocido como Impuesto de plusvalías, tras la sentencia emitida por el Tribunal 
Constitucional. La modificación del régimen legal del Impuesto sobre el incremento del valor de terrenos  
de naturaleza urbana, al objeto de introducir mejoras técnicas en su redacción y de adecuar el tributo a la  
evolución del mercado inmobiliario de los últimos años como consecuencia de la crisis económica, esto 

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

es,  recoger el  descenso del  valor  de los inmuebles,  que se ha producido fundamentalmente en los 
últimos 5 años y conseguir un sistema tributario más justo, que no exija mayores esfuerzos contributivos 
a quienes carecen de capacidad económica. Corresponde al gobierno impulsar la reforma de la Ley de 
Haciendas  locales,  para  que  el  Congreso  apruebe  la  modificación  del  tributo  y  dotar  a  las 
administraciones locales de los recursos necesarios para hacer frente a las reclamaciones de devolución 
de los contribuyentes, y compensar la pérdida de recursos que esta modificación generará. En definitiva,  
estamos  a  favor  de  la  sentencia  pues  resuelve  la  injusticia,  pero  no  debe  ser  a  costa  de  los 
ayuntamientos. Gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “Gràcies senyora alcaldessa. Inicio  
la meva intervenció amb una matització en el text, que no s’ha llegit perquè no és a la part dels acords,  
encara posava “per tot això del grup parlamentari socialista”, suposo que això s’ha rectificat. Gràcies. És 
que no m’he enrecordat  de comentar-ho a la Junta de portaveus i no ho tenia clar.  Dir  que el  grup 
municipal de BeC donarem suport a aquesta proposta que presenta l’equip de govern i ho farem per 
varios motius. En primer lloc, tal i com s’ha dit aquí és una proposta que nosaltres la interpretem com una  
proposta en defensa dels municipis i no per això és en contra de la gent que hagi de pagar aquest tipus  
d’impostos.  I  diem  que  és  una  proposta  que  en  la  seva  interiorització  parlem  d’una  defensa  del 
municipalisme, perquè és veritat que si traiem aquest tipus de recursos als ajuntaments els hem de suplir  
amb uns altres. Tornem a posar de manifest en aquesta sala de plens la insensibilitat del Partit Popular 
vers els ajuntaments. Em sembla una mica increïble veure com son insensibles amb molts dels seus  
municipis que estan governats per alcaldes del Partit Popular i que son fins i tot incapaços d’entendre 
que  els  seus  propis  companys  i  companyes  necessiten  d’aquesta  modificació  per  poder  equilibrar 
pressupostos que estan molt minvats a causa de la quantitat de serveis impropis que estan donant molts 
ajuntaments i que no els hi pertanyen. I volem manifestar també la necessitat d’una reforma, tal i com diu  
el texte, però no només una reforma d’aquest impost, sinó és una reforma general de la divisió en la qual 
estan repartits els impostos en aquest país. Nosaltres sempre hem parlat de la proposta del 40, 40, 20,  
que seria la fórmula que pensem que va cap al model més realista que ens trobem ara, que el 40% dels  
impostos puguin gastar en despesa corrent els ajuntaments, 40 les comunitats autònomes i un 20% de 
l’Estat central. A l’actualitat això no és així. Està molt lluny d’aquest percentatge. I pensem que aquest  
tipus de propostes, de modificar aquest tribut, que ho ha de fer el govern central, però que també els hi  
hem d’anar plantejant que el que hem de fer és una reforma global de tota la tributació referent al gran 
deficitari, al gran perjudicat que son els nostres ajuntaments i els municipis de tota Espanya. I volem 
també dir que defensar aquesta moció no vol que dir que estem d’acord que hi ha gent que ha pagat  
injustament determinat tipus d’impost de plusvalies i que per això demanem que aquest impost s’ha de 
modificar, però s’ha de modificar sense perjudicar als que ja estan perjudicats, que son els ajuntaments.  
Per  tot  això  i  perquè  creiem que  s’ha  de  ser  rigorós  a  l’hora  de  parlar  quan  parlem d’ingressos  i 
despeses,  a l’hora de veure d’on venen els  diferents  ingressos que tenim en aquesta casa, el  grup 
municipal de BeC donarà suport en aquesta proposta presentada per l’equip de govern. Gràcies».

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran, qui diu: «Gràcies senyora  
alcaldessa.  L’AEB  també donarà  suport  en  aquesta  proposta  i  per  no  incidir  en  coses  que  ja  han 
comentat els regidors que m’han precedit bàsicament creiem que la realitat social va molt per davant, 
una vegada més, de l’acció del legislatiu. I en aquest cas és quan un impost com la plusvàlua doncs es  
converteix en una minusvàlua. I de facto, aquesta proposta i el que estem parlant és del finançament 
local, de la necessitat imperiosa de reformar com estan finançats les corporacions locals. Hi va haver la 
sentència aquest del Tribunal Constitucional, una vegada més el govern del Partit Popular doncs amb la  
dessidia habitual envers els ajuntaments doncs no fa la seva feina en l’elaboració d’una nova normativa 
que evidentment d’alguna manera el que ha de fer és corregir la injustícia respecte a les persones que 
han  de  pagar  o  no  aquest  impost  i  evidentment  la  injustícia  per  la  manca  de  finançament  que  la  
incorporació o l’aplicació d’aquest impost pot tenir a les arques municipals. Gràcies».

S’aprova per unanimitat el següent acord:

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1080/2017, per la transformació de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana
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II. Relació de Fets
Atès que l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), és una de les  
principals fonts d'ingressos municipals. 

Atès que davant de la que era, més que previsible, sentència del  passat mes de febrer del  Tribunal  
Constitucional (TC) de la qual ara se’n deriva la necessitat de modificar aquest impost, car amb l'actual 
regulació,  es  sotmeten  a  gravamen  situacions  en  què  no  es  produeix  un  increment  del  valor  dels 
terrenys, és a dir, es produeixen minusvàlues.

Atès que la desídia de l'actual Govern espanyol en preveure i canviar alguns dels preceptes ara declarats 
no  constitucionals  d’aquest  impost,  i  negant-se  a  actuar  abans  que  arribés  la  sentència,  acabarà 
perjudicant les finances locals i serà un nou atac a l'autonomia financera dels ajuntaments.

Atès que la modificació de la normativa que defineix aquest impost, per deixar de sotmetre a gravamen 
els casos en què no s'hagi produït un increment de valor i permetent als contribuents que acreditin que  
aquest  no s'ha produït,  tindrà un impacte notable sobre les finances municipals,  tant  sobre la  seva 
situació  econòmica  financera,  com  sobre  la  forma  en  què  s’hauran  d'organitzar  els  procediments 
administratius dels òrgans de recaptació.

Atès  que  cal  adaptar  les  normes  als  principis  que  estableix  la  decisió  del  Tribunal  Constitucional  i  
assegurar,  al  mateix  temps,  que  els  ajuntaments  disposin  de  la  capacitat  econòmica  i  l'autonomia 
financera necessària per continuar oferint els serveis que presten.

Atès que s’ha registrat al Congrés dels Diputats una proposició no de llei sobre reforma de l'Impost sobre 
l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), perquè el Govern reaccioni i prengui 
mesures per evitar una minva global d'ingressos per als ajuntaments. 

Atès  que  des  de la  Federació  de  Municipis  de Catalunya,  així  com també des  d’altres  federacions 
territorials, juntament amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, s’ha demanat al Govern de 
l’Estat que aquesta adaptació normativa a la Sentència del TC sigui  tramitada amb la major celeritat  
possible,  per  evitar  increments  de  despesa  que  es  puguin  derivar  de  la  previsible  complexitat  
procedimental que es produirà, i del volum de reclamacions jurisdiccionals en via contenciosa que es 
poden presentar.

Per tot això, s'acorda:
1. Acordar amb els ajuntaments, via les seves entitats municipalistes representatives, les adaptacions 
necessàries de la normativa estatal  de l’IIVTNU, a fi  d'evitar l'aplicació automàtica del  mateix en els 
casos en què no s'hagi produït l'increment de valor que constitueix el fet imposable d'aquest.

2. Col·laborar amb els ajuntaments per establir mecanismes que permetin atendre les reclamacions dels  
contribuents  de  la  manera  més  eficaç  possible,  tractant  de  posar  en  marxa  fórmules  que  evitin  la 
judicialització dels procediments, provocant una allau de casos que podria acabar saturant els tribunals.

3. Incloure  en  la  Llei  de  Pressupostos  Generals  de  l’Estat  per  a  2017  una  partida  específica  per 
compensar als ajuntaments, en el cas que, per efecte de la Sentència del Tribunal Constitucional, s’hagi  
de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys  
el valor dels quals no havia experimentat cap increment.

4. Acordar, en el marc de la revisió del finançament local, una reforma global de l'impost que permeti que 
la forma de càlcul de la quota tributària reflecteixi d'una manera més fidel el veritable increment de valor  
dels terrenys, tenint en compte, per exemple, l'any en què s'ha establert el valor cadastral o indicadors 
que reflecteixin  d'una manera adequada l'evolució real  del  valor  dels  terrenys  en què es  troben els 
immobles. Tot això assegurant, en qualsevol cas, que els canvis no es tradueixin en una minva global 
d'ingressos per als ajuntaments.
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5. Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat, als Grups parlamentaris de les Corts Generals, del 
Parlament de Catalunya, i  de la Diputació provincial,  a la Federació de Municipis  de Catalunya, i  a 
l’Associació Catalana de Municipis. 

6.  Per  a  la  revisió  i  seguiment  de  l'actual  protocol  contra  les  agressions  sexistes  als  grans 
esdeveniments d'oci o festius del municipi de Badia del Vallès (exp. 1123/2017)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Mª José Meroño Rosique, que ha demanat la paraula 
per parlar en nom de l’entitat «Trenquem el silenci». La senyora Meroño diu: «Se acerca la fiesta mayor 
de nuestro municipio, una gran ocasión para disfrutar de los espectáculos culturales y musicales, así 
como de  los  espacios  de  ocio  nocturno.  Queremos  que  todos  y  todas  disfrutemos  en  igualdad  de 
condiciones,  sintiéndonos  personas  libres,  seguras  y  respetadas.  Lamentablemente,  las  agresiones 
sexistas son una de las representaciones de la violencia  basada en cuestiones  de género,  y  están 
presentes en todos los ámbitos, ya sean públicos o privados. Es el contexto festivo y de ocio donde se 
produce una de las grandes problemáticas que impiden que, principalmente las mujeres y personas con 
identidades y expresiones de género no hegemónicas disfruten libremente,  ya que los espacios son 
desinhibidores  de  las  relaciones  interpersonales.  Y  más  allá  del  disfrute  legítimo,  se  dan  también 
actitudes  y  agresiones  que  desafortunadamente  se  normalizan,  insultos,  tocamientos,  agresiones 
verbales, acoso, y no permiten que las mujeres disfruten libremente de la fiesta. En las zonas de ocio 
nocturno y los espacios próximos a las fiestas donde se incrementan los casos de violencia machista, 
debemos  plantar  cara  de  forma  valiente  y  decidida  y  hay  que  hacerlo  de  manera  individual,  pero  
principalmente colectiva. Las entidades, asociaciones y organizaciones que participan y colaboran en los 
espacios de fiesta, han de ser muy conscientes y batallar para la erradicación de esa violencia, pero a 
quien corresponde especialmente es al ayuntamiento con campañas de sensibilización y protocolos de 
actuación. Recogiendo la experiencia de otros municipios que en los últimos años han hecho campañas 
a favor de unas relaciones libres, respetuosas e igualitarias y contra las agresiones sexistas en el marco 
de los ambientes festivos, “Trenquem el  silenci”  solicita a la regidora de Igualdad la creación de un 
protocolo contra las agresiones machistas en las fiestas populares y espacios de ocio. “Trenquem el 
silenci” quiere que el ayuntamiento de Badia del Vallés no sólo sea feminista, quiere que además tenga 
sensibilidad para las cuestiones mas fundamentales y básicas en materia de igualdad y derechos para 
las mujeres. Esperamos por tanto, que el ayuntamiento de Badia del Vallés se sume a las iniciativas que 
hay por  todo el  país  y se ponga a trabajar  para unas fiestas libres de agresiones  donde todas las 
personas podamos disfrutar y sentirnos respetadas. “Trenquem el silenci” estaremos al lado para trabajar  
juntas por una ciudad más justa e igualitaria”.

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Mª José Granados, qui diu: “Gracias 
alcaldesa. Las mujeres cada vez, de forma más visible, estamos sometidas a todo tipo de violencia por el  
hecho de ser mujeres, tanto en el ámbito privado como en el público. Dados los últimos acontecimientos 
que podemos observar en las fiestas mayores de muchos municipios, desde la regiduría de Igualdad, 
consideramos que dentro del protocolo en contra de las agresiones sexistas de nuestro municipio, se 
hace necesario incluir de forma explícita acciones dirigidas a acabar con las agresiones machistas en 
este tipo de eventos. Una vez más tristemente, se hace necesario recordar nuestros derechos como 
ciudadanas. Una vez más, no se cumplen, y somos agredidas en menor o mayor medida. Por tanto, este 
protocolo debe ser una herramienta que nos ayude a evitar, prevenir y actuar en aquellas situaciones en 
las que pueda haber un abuso de poder por parte de hombres hacia las mujeres por el simple hecho de  
serlo,  generando situaciones  de desigualdad, discriminación y violencia.  Necesitamos construir  entre 
todos y todas un nuevo modelo de relaciones entre personas más justo e igualitario. Éstas, deben estar 
basadas  en  el  respeto,  la  cooperación,  la  igualdad,  etc.  Los  comportamientos  machistas  y  de 
desigualdad deben quedar atrás. No podemos permitir que formen parte de nuestro cada día, de nuestro  
entorno y mucho menos que condicione nuestra libertad de actuación en las fiestas o en cualquier sitio. 
No a los chistes machistas, no al acoso, no al baboseo, no a los piropos irrespetuosos, no a la invasión 
de nuestro espacio, no a las faltas de respeto, no a la violencia contra la mujer en cualquiera de sus 
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formas. Necesitamos de una vez por  todas erradicar la violencia contra las mujeres y ese debe ser 
nuestro objetivo final. Gracias”.
 
A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Miguel Rodríguez, qui diu: “Moltes gràcies  
senyora alcaldessa. No em vull estendre tampoc molt més. Simplement agrair i felicitar a totes per haver  
arribat a aquesta proposta d’acord. Crec que és una cosa interessant no solament per nosaltres sinó com 
a institució i pel nostre municipi. Llavors s’agraeix que tota la pluja d’idees, de canvi de modificacions per  
perfeccionar això i el compromís pues de millorar-ho i de que realment totes erradiquem el màxim tot el  
que puguem i sigui possible aquesta lluita. Gràcies».

S’aprova per unanimitat, el següent acord:

Les violències fruit del sistema patriarcal es manifesten en l’entramat de relacions socials i personals de 
la nostra societat de forma estructural. Els espais d’oci i de festa no en són una excepció. Les agressions 
sexistes i l’assetjament sexual en moments de festa i esbarjo es donen sistemàticament, amb el vistiplau 
o la ignorància de bona part de la població, ja que estan normalitzades i legitimades pel context.

Atès  que  les  agressions  derivades  dels  rols  i  comportaments  naturalitzats  de  les  masculinitats 
heteropatriarcals  hegemòniques  en  espais  de  festa  són  múltiples  i  diverses:  comentaris  ofensius  i 
degradants  per  part  d’un  home;  floretes  (“piropos”)  no  desitjats,  insults,  mirades  persecutòries 
cosificadores, tocaments no desitjats, agressions físiques... un ventall d’actituds que violenten l’espai de 
confort de les dones i, sovint, vulneren la seva integritat física i emocional.

Atès que les institucions públiques tenen l’obligació d’abordar les diverses cares de violència masclista a 
través de la prevenció i l’elaboració de polítiques amb perspectiva de gènere. Els Ajuntaments, com a 
institució més propera a la vida quotidiana dels ciutadans tenen un paper fonamental a l’hora d’actuar  
contra les violències que s’encarnen en tots espais de socialització, també en els espais de la festa major  
de la ciutat o d’altres esdeveniments d’oci.

Atès que la seguretat de les noies i dones a l’espai públic és deure col·lectiu, però sobretot és tasca de 
l’administració vetllar i sensibilitzar la població perquè els carrers siguin espais de seguretat per a totes  
les que hi habitem.

Per  tots  aquests  motius,  l'Alternativa  d'Esquerres  per  Badia proposa  al  ple  l’adopció  dels  següents 
acords:

Primer. Crear una comissió amb representants de tots els grups municipals, la regidora d'Igualtat i la  
tècnica responsable de l'àrea, a més de les entitats que en vulguin formar part, amb l’objectiu de revisar i  
fer el seguiment de l'actual protocol contra les agressions sexistes al municipi de Badia del Vallès per tal 
d'adequar-lo a la nova realitat i necessitats plantejades als atesos. Aquesta revisió i adequació es farà de 
forma participativa implicant a totes les entitats, col·lectius i professionals de l'àmbit de prevenció i lluita  
contra les violències masclistes.
Aquest protocol ha d'incorporar:

- Actuacions i procediments davant una agressió sexista i en cas de prevenció d'aquestes.
- Formació específica als diversos agents que vetllen per la seguretat durant les festes d'oci a Badia del 
Vallès.
- Informació i sensibilització sobre les violències sexistes.

Segon.  La  creació d’una campanya comunicativa i  de sensibilització  perquè qualsevol  event  d'oci  o 
festius del nostre municipi pactats per la comissió, estiguin lliures d'actituds sexistes i discriminatòries.  
Aquesta campanya tindrà el tret de sortida al començament de cada event però es farà extensiva a tots  
els actes festius de la ciutat. 

Contemplarà accions com ara:

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

- L’elaboració d’un cartell institucional amb un lema de condemna a les agressions sexistes. (Exemple: 
“NO és NO. Per unes festes lliures de sexisme”).

- El llançament d’un “hastag” a les xarxes socials de l’Ajuntament amb el lema triat per la campanya.

- Fer arribar tot el material i una explicació de la campanya a totes les entitats organitzadores d’actes en 
el marc de les festes d’oci del municipi, així com a tots els centres d’educació secundària del municipi.

Tercer.  La  incorporació  de la  perspectiva  de gènere en l’organització  dels  actes  i  l’elaboració  de la  
programació de cada event.

Quart. Traslladar aquest acord als administradors anuals de cada event, així com a les Comissions de 
Festes, al conjunt d'entitats socials, veïnals i de dones de la ciutat, així com a les entitats i els promotors 
privats implicats en el desenvolupament de grans esdeveniments d’oci o festius a la ciutat.

Cinquè. La revisió del protocol estarà enllestida com a molt, a finals del present any 2017.

7.  Moció  BeC:  De  apoyo a  los  trabajadores  y  trabajadoras  del  sector  de  la  restauración  del 
aeropuerto del Prat (exp. 1079/2017)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «Gràcies senyora alcaldessa. El 
grup municipal de BeC recibió esta moción a través del círculo de los compañeros de Podemos de Badia, 
y al leerla, lo primero que hicimos fue hacer un poco una recopilación de datos y resulta que tenemos 
algún vecino o vecina afectada que trabaja en el sector de la hostelería en El Prat y es afectada por esto.  
Al  leer  la  moción,  lo  primero  que  hay  se  produce  aquí  una  terna,  son  tres  palabras  mágicas  que 
mezcladas entre sí es un veneno. Es la palabra privatización con la palabra fragmentación y la palabra 
reforma laboral. Estos tres conceptos mezclados aquí en la moción, nos da a entender la situación de 
unos trabajadores y trabajadoras que a base de organización, de trabajo, de lucha, pues dentro del  
sector de la hostelería, recordemos que es uno de los sectores laborales más castigados en este país,  
en cuanto a condiciones laborables, salarios y tal, han logrado tener una serie de condiciones laborables 
que ellos mismos consideran dignas y que han conseguido gracias a su esfuerzo, lucha y organización. 
La  cuestión  es  que  la  fragmentación,  osea,  esta  división  en  paquetes  de  los  lotes,  junto  con  la  
privatización de AENA y una reforma laboral, les hace ir a licitaciones que las empresas que van a ir allá  
van a ir a la baja. Van a bajar los precios de los bocadillos y de los servicios que se dan en El Prat a los  
usuarios? No. Lo que se van a bajar son salarios y condiciones laborables de los trabajadores y ante 
esto este hecho. Por tanto, el  grupo municipal  de BeC recogió esta propuesta de los compañeros y 
compañeras de Podemos, la traslada aquí al pleno municipal y solicita a todos los grupos municipales el 
apoyo a la misma, no pensando única y exclusivamente en cuestiones muy generales, sino también 
sabiendo que hay vecinos y vecinas de Badia que se pueden sentir afectados en su vida cotidiana por  
este tipo de procedimientos. Muchas gracias”.

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu: “Gracias 
señora alcaldesa. Solamente decir que el grupo municipal socialista dará apoyo a esta moción. Gracias”.

S’aprova per unanimitat, el següent acord:

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

La privatización de AENA y su posterior salida a Bolsa con un precio de la acción por debajo del valor del  
mercado  favoreció  una  revalorización  inmediata  lo  que  benefició  a  los  inversores.  Desde  esta 
privatización la empresa AENA no cumple únicamente la función social de gestionar los aeropuertos  
españoles, sino que cada vez más, busca altas rentabilidades y dividendos.

En el pasado se han vivido situaciones críticas en el Aeropuerto del Prat como las crisis aeroportuarias  
de 1995 o el caos que causó la compañía Vueling este verano pasado. La unidad de concesión permitió 
afrontar estas situaciones críticas.

El 10 de Marzo de 2017 AENA convocó la licitación de la restauración del Aeropuerto de Barcelona. En  
esta  licitación  AENA ha  fragmentado  la  principal  concesión  de  6  lotes.  Esta  fragmentación  busca 
aumentar  beneficios para AENA a costa de la pérdida de las condiciones laborales de más de 400  
trabajadores  y  trabajadoras,  entre  ellas  vecinas  de Badia,  borrando de un plumazo las  condiciones 
socio-laborales conseguidas hace más de 40 años gracias a la lucha de las personas hoy afectadas,  
además de suponer un perjuicio para los usuarios del aeropuerto del Prat.

Teniendo en cuenta que entre las 400 familias afectadas, hay vecinas y vecinos de Badia del Vallès.

Teniendo en cuenta que los acuerdos conseguidos a lo largo de los años de luchas y negociaciones 
incluyen entre otros derechos adquiridos:

1. Que sus salarios van ligados a la productividad y recaudación directa de los 22 locales que 
afectan a la concesión mayoritaria.

2. Que cuentan con complementos que van sujetos a objetivos de todos los puntos de venta.
3. Que el 85% de la plantilla media se hace fija, creando trabajo estable.
4. Que consiguieron un Fondo Social con una aportación económica por parte de las sucesivas 

empresas concesionarias.
5. Que cuentan con un acuerdo de rotación por los 22 locales entre la T1 y la T2.
6. Que cuentan con un servicio de autobús propio para transportar a la plantilla hasta el aeropuerto.
7. Que se les aplica el convenio colectivo del sector y todos los acuerdos de mejora.
8. Que tienen un calendario anual, turnos y vacaciones, fiestas abonables y no recuperables que se 

aplican de manera indistinta en los puntos de venta de la concesión mayoritaria.
9. Que tienen más de 40 contratos de relevo por prejubilación.

Todas las condiciones laborales son posibles gracias a la lucha de las trabajadoras y de los trabajadores  
y  que  van  ligadas  y  solamente  se  pueden  asumir  con  la  unidad  de  la  concesión,  por  lo  que  la  
fragmentación supondría la pérdida de todas ellas, al igual que la R.L.T., el Comité de empresa y las  
secciones sindicales que es propia.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Badia En Comú a propuesta del Círculo Podemos  
de Badia del Vallès y a petición de la Sección de Hostelería del Aeropuerto del Prat de UGT y CCOO, en 
representación de las trabajadoras y trabajadores del sector en el aeropuerto, se acuerda, la adopción de 
los siguientes acuerdos:

1. Dar apoyo a las reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores del sector de la 
restauración del Aeropuerto del Prat afectados por la licitación convocada por AENA.

2. Que las administraciones públicas intercedan en la medida de sus posibilidades, en la 
defensa de los derechos y de la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores.

3. Instar al Gobierno y particularmente al Ministerio de Fomento a:

a. Adoptar las medidas necesarias para la suspensión del concurso para la licitación de la restauración 
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del Aeropuerto del Prat y se proceda a su nueva convocatoria manteniendo la unidad de concesión.

b. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la subrogación de los trabajadores y trabajadoras a 
través de lo establecido en el Estatuto de los trabajadores y el acuerdo laboral estatal de Hostelería.

c. Adoptar las medidas necesarias para no permitir ofertas de empresas licitadoras por debajo de la 
viabilidad empresarial contemplando la previsión de facturación y los costes sociales y laborales.

d. No permitir subcontrataciones de actividades, de manera que se eviten segregaciones o subdivisiones 
dentro de la misma concesionaria.

e. las medidas necesarias para garantizar en los pliegos de concesión el cumplimiento de normas, 
convenio sectorial de aplicación y acuerdos de mejora establecidos en la concesión, para evitar ofertas 
temerarias por debajo de la viabilidad.

f. Derogar la reforma laboral que permite la competencia desleal entre empresas que optan a las 
concesiones, unas con el convenio del sector y otras con convenios de empresas con salarios menores.

4. Dar traslados de estos acuerdos al Ministerio de Fomento y al Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, a AENA, a los Grupos Políticos del Congreso de los Diputados, al Govern de la Generalitat, 
a los sindicatos de UGT y CCOO de la Sección Sindical  de Hostelería y a los representantes 
sindicales de los trabajadores y trabajadoras del sector de la restauración del Aeropuerto del Prat.

8.  Moció BeC: Per tal  de fomentar  entre el  col·lectiu  de joves de la  ciutat  la  sensibilització i 
prevenció de la violència masclista, el foment de l'associacionisme feministe i la difusió de les 
seves perspectives (exp. 1122/2017)

No hi ha acord Motiu: Retirada

9. Moció AEB: Per l'obligat compliment dels acords de les mocions presentades i aprovades pel 
Ple de l'Ajuntament de Badia del Vallès (exp. 1098/2017)

No hi ha acord Motiu: Retirada

10. Moció BeC: En suport de la plataforma “Trans*forma la salut” per a un nou model de salut

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Pilar Paz, qui diu: “Gracias señora alcaldesa. La 
sociedad de hoy en día aún tenemos interiorizada en muchas ocasiones una actitud de fobia y visión 
marginal del colectivo “trans”. El hecho de que las personas “trans” deban pasar un diagnóstico clínico o  
psiquiátrico para poder ser atendidas a través de servicios sanitarios, fomenta el estigma social, vulnera 
el derecho fundamental a la libre identidad de género y anula la libertad individual. Por eso hoy Bec 
trasladamos al ayuntamiento de Badia del Vallés las reivindicaciones de la plataforma “Trans*forma la 
salud”, que se basa en el reconocimiento de la existencia de otras condiciones de género más allá del  
binarismo; la despatologización de la condición “trans” y el acompañamiento necesario; el derecho libre 
al  desarrollo personal  incluyendo la  identidad de género y  la  lucha contra  la  persecución a  la  libre 
identidad sexual; la protección de la libertad de las personas menores de edad para desarrollarse sin 
condiciones de género y con respeto en la educación; el acceso de los recursos sanitarios de manera 
libre  y  con  carácter  universal,  incluyendo a  aquellas  personas  cuyos  sectores  están  especialmente 
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estigmatizados con una atención específica; la sensibilización a las personas de la administración que 
traten con personas “trans”;  igualdad efectiva en el  acceso al  mercado laboral  de oportunidades;  la 
obligación de dar más visibilización y que sea responsable, veraz y positiva en lo que respecta a los 
medios de comunicación. Finalmente, desde BeC, requerimos implementar medidas o protocolos para 
integrar a las personas “trans” del municipio, tanto en las diferentes dimensiones de socialización como 
educación,  trabajo,  cultura,  deporte,  asociacionismo,  además  de  detectar  y  corregir  los  casos  de 
violencia transfóbica. No me queda más que agradecer las aportaciones de los grupos municipales a 
esta propuesta presentada por el grupo de BeC. Muchas gracias”.

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Mª José Granados, qui diu: “Gracias 
alcaldesa.  Los  últimos  acontecimientos  acerca  del  trato  hacia  las  personas  “trans”  son  del  todo 
intolerables en una sociedad libre e igualitaria como en la que vivimos. La agresión física a la pareja  
homosexual de Berga, el ataque al joven Santos, el tour del bus transfóbico de “Hazte oír”, que es el bus 
de  la  vergüenza  para  todos  los  demás,  son  algunos  de  los  ejemplos  de  las  agresiones  recibidas 
recientes y mediáticas que ha sufrido el colectivo. Esto no hace sino que aumentar el discurso de odio y 
de  desigualdad  y  la  visualización  de  éste  en  los  medios  de  comunicación.  Estos  actos, 
desgraciadamente,  no son aislados.  Este  colectivo lucha cada día  para que se les reconozcan sus 
derechos, ya que sufren una estigmatización por parte de la sociedad. Es por ello que luchan cada día 
para hacerse oír sus reivindicaciones. La condición “trans” no es una patología y tiene que quedar claro.  
En los derechos humanos básicos se reconoce el derecho a la autodeterminación y el libre desarrollo de 
cada persona que incluye la identidad de género, por tanto, deben tener los mismos derechos que todos 
los demás ciudadanos y merecen el mismo respeto que todos los demás. Gracias”.

S’aprova per unanimitat, el següent acord: 

En els darrers anys la veu de les persones trans* és a dir, les persones que no s’identifiquen amb el 
gènere assignat en néixer o expressen la identitat de gènere de manera no normativa, s’ha deixat sentir 
ben alta per exigir que el fet trans sigui reconeguts com un fet vital i una experiència personal fruit de la  
llibertat individual. Les persones trans es reclamen part integrant de la societat, de la que participen des 
de la seva diversitat, i lluiten per ampliar els espais de vida on la identitat de gènere és un dret respectat. 

Aquesta lluita ve motivada per la gran estigmatització que pateix el col·lectiu en la societat. El món de  
l’educació, el laboral, l’oci i l’esport o els mitjans de comunicació, entre d’altres, tenen interioritzada molt  
sovint una actitud transfòbica que exclou les persones trans*. Una clau d’aquesta estigmatització és la 
patologització de la condició trans*, és a dir, les persones han de passar un diagnòstic clínic o psiquiàtric  
per  poder ser  ateses.  Aquest  fet  vulnera el  dret  fonamental  a la lliure identitat  de gènere,  anul·la la 
llibertat individual i estigmatitza la persona davant la societat. Ens trobem davant del mateix cas en què 
es trobaven les persones homosexuals fa trenta anys, quan l’homosexualitat era considerada un trastorn 
psiquiàtric. La societat, avui, no pot considerar més el fet trans com una patologia, sinó com una condició  
humana.

La plataforma Trans*forma la Salut, formada per un conjunt d’associacions i persones independents que 
representen la diversitat del col·lectiu trans*, treballa pel reconeixement de les persones trans* en igualtat 
en la nostra societat. La seva reivindicació es basa en el següent decàleg:

 Existeixen  altres  condicions  de  gènere  més  enllà  del  binarisme  que  estructura  la  societat 
occidental actual: home/dona. La condició trans* no és una patologia, és una condició tan antiga 
com l’ésser humà que ha enriquit totes les societats que l’han considerat respectat com actiu.

Entre els  drets  humans bàsics es  troba el  dret  a l’autodeterminació i  al  lliure desenvolupament 
personal que inclou la identitat de gènere. Cadascú construeix aquesta identitat lliurement i ha de 
ser  reconeguda i  respectada per  la societat  i  l’administració,  que a més ha de vetllar-la.  La 
transfòbia, és a dir, l’atac o prejudici contra la llibertat d’identitat de gènere, ha de ser perseguida. 

3. S’ha de protegir la llibertat de les persones menors d’edat (de 0 a 18 anys) per desenvolupar-se 
sense  condicions  de  gènere.  Respectant  la  seva  identitat,  prevenint  la  violència  de  gènere, 
incloent referents positius d’identitats diverses en la seva educació.

4. El model sanitari d’atenció a les persones trans* ha de ser no patologitzador i desmedicalitzat. Ha 
d’acompanyar l’individu respectant els seus tempos i proporcionar-li instruments (com poden ser 
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acompanyament psicològic, tractaments hormonals, operacions...) per ajudar-lo en la construcció 
de la seva identitat de gènere, sempre respectant les seves decisions. 

5. L’accés a aquests recursos sanitaris ha de ser lliure i universal, sense condicions. L’administració 
no pot ni obligar (e.g. en el cas de nadons intersex) ni negar (e.g. negant la condició de trans*  
amb un diagnòstic) l’ús d’algun d’aquests recursos. 

6. Tot el personal de l’administració que hagi de tractar amb persones trans* ha de rebre formació 
específica de sensibilització. En particular els professionals del sistema sanitari, que a més han 
de tenir coneixements sobre la diversitat de gènere i dels processos de transició. 

7. Els  membres  del  col·lectiu  són  actius  indispensables  per  a  la  creació,  desenvolupament  i 
avaluació de qualsevol projecte que tingui a veure amb el col·lectiu, ja sigui en matèria de salut,  
educació, mitjans, etc. 

8. Dintre del col·lectiu hi ha sectors especialment estigmatitzats i maltractats que han de comptar  
amb una atenció i suports específics: persones grans, menors, persones privades de llibertat, 
amb diversitat funcional, persones migrades (també de sol·licitants d’asil), persones a l’entorn del 
treball sexual, persones amb malalties cròniques (VIH, afectació de salut mental, etc.), persones 
sense recursos econòmics o suport familiar, víctimes de tracta, persones que pertanyen a ètnies 
minoritàries, persones que es visibilitzen en comunitats religioses, i altres. 

9. Igualtat  efectiva  a  l’accés  a  una  vida  digna  garantint  l’accés  al  mercat  laboral  en  igualtat 
d’oportunitats, per exemple afavorint l’eliminació de l’opinió distorsionada i negativa que es té de 
les persones trans*. 

10.Com  a  col·lectiu  estigmatitzat,  estereotipat  i  “folkloritzat”,  els  mitjans  de  comunicació  tenen 
l’obligació de donar-ne més visibilització i que sigui responsable, veraç i positiva.

En especial, la plataforma proposa un nou model d’atenció a la salut que integri plenament les persones 
trans* en la societat, que compleixi la llei 11/2014 del Parlament de Catalunya contra la LGTBIfòbia i en 
últim terme que compleixi la definició que fa la OMS de salut com a accés al benestar. El nou model 
d’atenció a la salut a les persones trans que proposa la plataforma és públic i gratuït perquè el fet trans 
no té classe social i la salut és un dret; per a menors, adults i gent gran; no binari i respectuós amb la  
identitat personal; integral i social, perquè ha de donar resposta a la integració social de la persona; obert  
perquè les identitats de gènere són dinàmiques; no tutelar i que acompanyi la persona des de la seva  
autonomia;  no  capacitista  sinó  inclusiu;  i  universal  perquè  no  importa  la  trajectòria  personal,  àmbit 
laboral, diversitats funcionals, classe social o estat migratori.

En els darrers mesos la plataforma ha presentat una Queixa per Vulneració de Drets Fonamentals al  
Parlament de Catalunya i al Síndic de greuges, ha estat amb converses amb els grups parlamentaris i ha  
intervingut en la Comissió de Salut del Parlament. Actualment està en converses amb el Departament de 
Salut per tal d’elaborar un model en aquestes línies.

La Plataforma demana la implicació real del Departament de Salut en l’ampliació del centre de referència 
ja existent (Unitat Trànsit, de l’Institut Català de Salut) amb la diversitat de professionals que requereix la  
diversitat  trans*;  el  desplegament  d’unitats  en  el  territori;  l’eliminació  del  diagnòstic  clínic  (de 
transsexualitat,  criteris  DSM5, CIE10, diagnòstic diferencial  ni  cap altra avaluació clínica)  en tots els 
àmbits  del  sistema  sanitari;  una  atenció  individualitzada  segons  el  recorregut  vital  de  la  persona; 
l’eliminació de les unitats que apliquen mètodes que patologitzen explícitament o implícita el fet trans*; la 
formació i sensibilització dels i de les professionals de la salut i l’educació; la reducció i transparència de 
les llistes d’espera de les operacions quirúrgiques per equiparar-les a la mitjana de les altres operacions 
incloses  en  el  sistema  de  salut;  l’acompanyament  psicoterapèutic  i  implementació  d’altres  serveis 
integrals; i la participació de representants del col·lectiu en el disseny d’estratègies i polítiques de salut.

El Grup Municipal de Badia en Comú de l'Ajuntament de Badia del Vallès proposa donar suport a les  
reivindicacions de la Plataforma Trans*Forma la Salut i els següents ACORDS:

PRIMER. Donar suport a les reivindicacions descrites de la Plataforma Trans*Forma la Salut.

SEGON. Donar suport al Decàleg descrit en la moció.
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TERCER. Implementar mesures o protocols per integrar les persones trans* del municipi en els àmbits 
de l’educació, treball, cultura, esport i associacionisme, en la línia descrita en la moció.

QUART. Implementar mesures o protocols per a tractar els casos de menors trans* en les escoles i  
instituts del municipi, així com altres equipaments municipals, des del respecte a la identitat de gènere 
del menor i des d’una perspectiva despatologitzada, en la línia descrita en la moció. 

CINQUÈ. Inspeccionar de manera específica i corregir els casos de violència transfòbica que es donin en 
àmbits de competència municipal.

SISÈ. Traslladar el contingut d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Departament de Salut i al 
Parlament de Catalunya.

SETÈ. Traslladar el contingut d’aquesta moció al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.”
 
VUITÈ. Traslladar el contingut d'aquesta moció a l'Associació de Joves Trans de Barcelona, i a totes les  
associacions trans.

11. Assumptes sobrevinguts

No hi ha.

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

Coneixement resolucions de l'alcaldia

La Corporació pren coneixement de les Resolucions dictades per l'alcaldia del número 171/2017 fins el 
277/2017.

C) PRECS I PREGUNTES 

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “Gràcies senyora alcaldessa. BeC 
farà arribar a l’equip de govern una sèrie de reflexions i preguntes diferents. 
En primer lloc, i això ve del ple del mes passat, encara no tenim cap mena d’informació de quines menes 
d’actuacions o campanyes s’han engegat pel tema del control dels animals domèstics que hi viuen a la 
zona dels horts. Sé que és un tema que ho vaig comentar a la comissió informativa, però encara no  
tenim cap mena de ni de quatre línies dissenyades per part de l’equip de govern. Ja ho varen demanar 
en el ple passat, i tenim informació que en alguns casos concrets els animals que s’han detectat que 
estan per allà, no es troben en condicions acceptables. A més, l’aparició per la carretera de Cerdanyola 
de varios gossos desnutrits i  amb clars símptomes d’haver estat lligats i maltractats, ens fan tenir  la 
sospita de què hi ha animals que es destinen a activitats poc lícites, i parlem de la zona dels horts de  
Badia  del  Vallès.  Bé que  he  fet  alguna  inspecció  per  la  zona  i  encara  no  hem trobat  el  focus  de 
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l’assumpte que avui denunciem en aquesta sala plenària. Per això tornem a demanar a l’equip de govern  
que des de l’àrea de Medi Ambient  i  amb col·laboració amb la Policia local  i  pot  ser  també amb el 
Seprona dissenyem una campanya de control de les condicions de tinença d’animals a la zona dels  
horts, d’animals domèstics i  no d’altres en aquesta zona i fem realitat o no aquesta sospita que tenim la  
gent de BeC perquè durant aquesta setmana i tal i com ens ha manifestat, perdó, durant aquest mes i tal  
i com hem pogut veure en l’informe que se’ns ha passat de la policia local han aparegut varios gossos en  
aquella zona i tal.
En segon lloc, tornem a treure en aquesta sala municipal el tema de les curses de cotxes i activitats 
incíviques i perilloses al volant al nostre municipi. La presència a l’avinguda de Burgos de dues línies  
negres causades per rodes de cotxes que han fet derrapes i tal, se’ns ha quedat una miqueta doncs.... a  
més a més que podem veure que son pràcticament 50 metres de dues rodes d’algun artista que tenim  
per aquí pel municipi. Hem vist que s’han fet 10 punts de control en el mes de març en qüestió de trànsit  
per part de la policia local. Això dona un punt de control cada 3 dies, cosa que ja creiem que és del tot  
insuficient. S’han fet 10 punts de control, això és el informe que hem pogut obtenir que ens ha passat per  
part de la policia, 30 dies, hem fet la cuenta de la vieja, però ens en surt això, cada 3 dies un punt de 
control, cosa que trobem que és això... A més a més és vox populi que els causants d’una part important  
d’aquests fets son sempre els mateixos, és vox populi, uns quants i per tant BeC demanem informació 
sobre  les  denúncies  imposades  per  aquests  fets,  si  que  tenim  el  número  de  control,  però  no  les 
denúncies que s’han fet, per aquests tipus de fets, i quants d’aquestes denúncies estan fetes a ciutadans  
reincidents. No volem sapiguer noms, ni cognoms, ni DNI, només volem sapiguer quantes se n’han fet en 
aquests 10 punts de control que s’han fet en el mes passat, durant el mes de març, perdó, i quants d’ells  
son  residents.  Instem  a  la  regidoria  de  Seguretat  ciutadana  a  posar  més  mesures  de  control  per 
impossibilitar els i les de sempre a continuar fent el que fan i que ja està bé. I a la regidoria de Territori a 
estudiar la ja proposada creació de plataformas elevadas, vam parlar fins i tot de posar algun altre que 
pas de zebra a la zona de l’avinguda de Burgos, perquè entre l’encreuament del  carrer Santander i  
l’avinguda Saragossa pues allà hi ha un tros, un espai que avui podem veure, que s’hi poden fer aquest 
tipus d’activitats automobilístiques. Creiem que aquest tipus d’obstacles, si bé poden ser perjudicials pels 
vehicles de la gent que acostuma i que son l’amplia majoria dels ciutadans de Badia, que acostumen a 
anar normal amb el seu cotxe, aquests tipus d’impediment físics, malbaraten els esmortidors, etc, etc, 
etc. Si que impossibiliten aquests tipus d’accions i creiem que és prou preocupant, perquè és un tema 
que ha sortit en aquest ple i per desgràcia pues l’hem de treure, perquè ho hem tornat a veure.
Tornem a demanar un altre cop aquí en aquest ple algun tipus d’acció per il·luminar el camí de l’Ikea. Ho 
hem dit vàries vegades, i és un camí que està molt fosc, que s’utilitza molt caminant a la zona on hi ha  
les escales. Creiem que s’ha de fer alguna d’allò, no tenim informació si l’equip de govern ja ha posat en 
marxa aquelles fanals solars que s’estaven mirant, no tenim informació. 
I  en aquesta línia també, fem una petició a l’equip de govern sobre els  plaços  d’execució dels  dos 
projectes sorgits dels pressupostos participatius. Vam preguntar a la comissió informativa i no se’ns va 
oferir una resposta concreta, de més o menys quan s’executarien els pressupostos. Ara ho tornem a fer 
per veure si l’equip de govern ja té un calendari més o menys... parlem dels dos projectes que s’han 
aprovat  al  pressupost,  si  tenim  ja  un  calendari  més  o  menys  exacte,  més  o  menys  exhaustiu  de 
l’elaboració del projecte tècnic, que no sé si està elaborat el projecte tècnic, o és només un projecte que 
s’hi va presentar la licitació de l’obra i l’execució de la mateixa. Ho vam preguntar i ens agradaria veure 
com està aquest tema. 
I després BeC voldria fer una pregunta en a l’equip de govern perquè fes una reflexió, si vol, en públic, és  
sobre el tema d’un mail que ens van fer arribar la secció sindical de Catac, sobre la resolució judicial que 
dona la raó a la treballadora d’aquesta casa, Carme Colomer, després de tot un seguit de qüestions  
legals.  BeC voldria preguntar  que quina valoració fa l’equip  de govern d’aquest  tipus  de sentències  
judicials, si no pensen prendre cap mena de mesura al veure que s’està fent alguna cosa malament, al  
menys això ens ha dit el jutge, i si no considera l’equip de govern que s’estan tolerant casos de mobbing 
laboral per part d’alguns treballadors vers d’altres treballadors. I és ben curiós que hi ha uns treballadors 
que reben aquests tipus d’accions quan acostumen a discrepar de determinades persones de la casa o 
càrrecs responsables d’aquesta organització, i no ho diem nosaltres, ho diu una carta que ens ha fet 
arribar la secció sindical  de Catac. Ho dic perquè el  mes passat preguntàvem sobre les acusacions  
d’aquesta mateixa secció sindical de Catac d’aquest ajuntament, de les formes i maneres de fer d’un 
treballador de la casa, l’equip de govern ens va dir que s’iniciarien accions per part de l’equip de govern. 
No hem tingut notícies durant tot aquest mes si se n’han fet algun tipus d’accions, si algun tingut alguna 
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trobada amb el treballador o la secció sindical, no tenim informació al respecte. I a hores d’ara, no tenim 
informació al respecte. I si que tenim informació per part també d’aquest sindicat, perquè ens l’ha fet  
arribar, també amb un altre proposta i ja ho adelanto que no és per part de la número cinquena de la  
nostra llista, ho dic per estalviar-vos feina també en a l’equip de govern. Ens ha fet arribar directament el  
sindicat  Catac  de  que  hi  han  d’altres  denúncies,  d’altres  treballadors  i  treballadores  en  aquest 
ajuntament, referent  a temes similars o molt  d’aquest  tipus. Què ens poden dir  respecte a aquestes 
denúncies? I què pensa fer l’equip de govern al respecte si és que creuen que han de fer algo? Només 
ho preguntem i no fem cap mena més d’afirmació.
En quart lloc, en cinquè, perdó, voldríem tenir informació sobre els plans que té l’equip de govern sobre 
l’apertura de la piscina municipal d’estiu. La data, el servei de bar com serà, si serà en precari com vam 
fer l’any passat, si estarà disponible l’obra que s’estava fent i  sembla ser que no estarem a port,  la 
retirada del bar del camp de futbol. I a més a més sobre el poliesportiu ens ha arribat una informació, que 
aquesta no està prou contrastada, de que l’equip de govern té la intenció d’habilitar l’antiga sala de judo,  
l’antiga sala de judo, ens ha arribat aquesta informació. Ens agradaria que si l’equip de govern ens ho pot 
matitzar, di si és veritat, no és una falsa informació... I si és aixíns, que és veritat, la qual cosa no ho 
posem en dubte, doncs a veure si ens podrien passar una proposta, dir si hi ha un expedient, o s’està  
fent algun tipus de treball en aquest tema.
I  ja  per  últim,  en  darrer  lloc,  BeC  hem fet  una  instància  amb  un  número,  per  demanar  una  sèrie 
d’intervencions en el carrer Oviedo. Allà tenim una entrada, una rampa, una rampa que està en molt mal 
estat, el ferm està molt fet malbé, és perillós per la gent que va caminant, és perillós també per la gent  
que va en bicicleta, és perillós per la gent que porta un carret de nens... A més a més, hi ha la vorera que 
no permet l’entrada de cap vehicle tipus ambulància ni de tipus fins i tot un vehicle de la policia, no pot 
entrar perquè allà hi ha una vorera, tot i que està senyalitzat que no es pot aparcar, llavors demanem,  
que en aquesta zona, doncs es faci una actuació, es prevegui fer una actuació, millorar tota la rampa, la 
zona d’accés, aprofitar també que hi ha una zona interblocs allà, que bueno, que es podria fer una mica 
de neteja, posar 4 papereres i poca cosa més. No demanarem un banc per no generar una situació de 
gent que després hagin de dir traiem el banc, però si que el tema papereres i fem un arreglo i ja està.
I també una petició en a l’equip de govern, que ens han fet ja els veïns de la zona, que si us plau, que la 
policia de tant en tant hi faci un tomb per allà per aquella zona, no dic en cotxe perquè no hi poden entrar 
ara, esperem que ens facin cas i d’aquí un temps pugui ser en cotxe, però si com a mínim caminant.  
S’han produït uns quants, no sabem el número d’entrades a pisos, robatoris i tal i aprofitem l’avinentesa  
doncs això. Tenim el número d’instància, que bueno, que suposo que us fem arribar i ja està. Moltíssimes 
gràcies».

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  a  la  senyora  Teresa  Carceller,  qui  diu:  «Gràcies  senyora 
alcaldessa.  Bé,  des  del  grup  municipal  de l’AEB voldríem saber  si  l’equip  de govern contempla  fer 
al·legacions al projecte d’ampliació de la C58, quan s’hagi obert el període i si comptarà amb els partits 
de l’oposició a l’hora de preparar-les?
Voldríem també preguntar com està el projecte d’adequació del monòlit de Joan Oliver situat al parc amb 
el mateix nom, on a la moció aprovada al gener es demanava una actuació del monòlit que ressaltés el  
text del ja escrit i la col·locació d’un ornamental floral que donés relleu al monòlit i al poeta. Respecte a la  
programació i difusió de l’obra de Joan Oliver entre els ciutadans de Badia, creiem que alguna cosa si  
que s’ha fet, però la informació no ha arribat a tots els veïns del municipi. És per això que demanem una  
major difusió de qualsevol expressió cultural que hi hagi al nostre municipi.
Respecte a les plaques de fibrociment  trobades al  jardí  d’una comunitat,  creuen que el  fet  de tenir 
aquestes plaques exposades a la ciutadania més de dues setmanes, és la manera més adequada de 
gestionar-ho?
A través del sindicat de Catac, ens ha arribat una informació sobre un procediment judicial contra aquest 
ajuntament, per part d’una treballadora d’aquesta casa, la senyora Carme Colomer, ja n’ha fet referència 
el company. Per la informació que tenim, la treballadora ha hagut d’acudir a la justícia per demanar que 
se li reconegués la seva categoria laboral i que, en conseqüència, se li assignessin les tasques que li  
corresponien a la seva categoria. El nostre grup, vol demanar les següents qüestions: Per què no se n’ha 
informat  d’aquest  procediment? Hi  ha més casos com aquest? Creiem que davant  d’aquests  casos 
s’hauria d’informar a la resta de grups de l’oposició abans de prendre decisions unilaterals, sobretot si  
van en contra dels drets laborals. I per últim, com a ajuntament, creiem que la senyora Colomer es  
mereix una disculpa i per tant volem que se li faci arribar. Gràcies».
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La senyora alcaldessa diu: «Perdó, és que parla molt ràpidament i no m’havia donat temps d’acabar  
d’escriure.  Doncs  bueno,  els  precs  els  agafem com a tal,  com a precs  que son.  Per  contestar  les  
preguntes dono la paraula als meus regidors. El senyor Martínez té la paraula».

El senyor Josep Martínez, diu: «Gracias alcaldesa. Bueno, como sabía que esta pregunta iba a caer, esto 
es como un examen, me he preparado la respuesta. Bueno, el tema del derrape, es cierto. Tenemos 
también todos una cierta indignación, de hecho la noche de ayer no, la anterior, a las 2 de la madrugada 
se recibió por parte de un vecino una llamada de alguien que estaba haciendo un derrape por la avenida 
Burgos. La policía estaba en la avenida Tibidabo, en la avenida Cantábrico, cuando llegó, dio una batida 
y no lo encontró. Entonces es un poco difícil  pillar a esa persona en el momento, esto ya lo hemos 
comentado, todo y que tenemos o podemos llegar a tener sospechas o es vox populi quien haya sido, 
pero bueno, quiero recalcar que más allá que en la comisión informativa también lo hemos comentado y 
en el pleno, que por ejemplo pues este último año pues se han puesto 6 multas, a una persona incluso 
se le han retirado 6 puntos y se le ha puesto una multa de 500€, de hecho estamos trabajando y en la  
propia comisión informativa también  lo comenté, con agentes de paisano, y datos relevantes, pues el 
año pasado delitos contra la seguridad del tráfico en el  año 2015 hubo 7, en el  año 2006 hubo 22, 
actualmente como ya le he comentado llevamos 6, incluso hay una persona que es reincidente, es decir,  
que en dos ocasiones se le ha pillado. En cuanto a las bandas rugosas, pues estamos trabajando, desde 
luego que un poco usted también lo ha comentado, que es cierto que por culpa de dos, pues 13.500  
personas no tienen que pagar pasar por el coche por la banda rugosa. 
Esto por un lado. Por otro lado también me ha comentado el tema de la piscina de verano. Creo que di 
fechas de apertura y de cierre en comisión informativa, no en la anterior, sino en la del mes de marzo,  
con que por lo tanto ya lo volveré a repasar o enviar, porque ahora mismo no me acuerdo del día de  
apertura y cierre, pero de la misma manera que el  año pasado, vamos también a hacer actividades 
puntuales durante el mes de julio, pues para dar un cierto dinamismo a la piscina, así como un lugar de  
posible restauración igual que hicimos el año pasado. 
En cuanto al asunto de los procesos participativos, le digo lo mismo que le dije en comisión informativa,  
me reitero, de acuerdo?. Gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya, qui diu: “Gracias alcaldesa. Bueno, pasaré  
a responder, porque hay algunas que son preguntas, otras que son precs.
Con respecto al camino del Ikea, el alumbrado al que hacía referencia, hemos pedido precio de unos  
elementos para instalar, estamos pendientes de recibir más, para ver si… bueno, definitivamente los 
compramos o no, y teniendo varias ofertas para ver por qué opción nos decidimos. 
Con respecto al tema de la piscina de verano, del bar, del derribo, ya se lo expliqué todo en la comisión 
informativa. No ha cambiado nada de la semana pasada a esta semana. 
Con respecto a las alegaciones de la C58 o al proyecto, también, pasamos el anteproyecto que tenemos, 
os lo hemos hecho llegar a todos. El  proyecto definitivo todavía no está, no está aprobado, no está 
licitado, no lo tenemos. Cuando esté el proyecto definitivo lo miraremos y bueno, hablaremos con todos  
para ver qué podemos hacer. 
Tenemos pendiente de realizar las obras del monolito, el saltado del grabado, están pendientes de hacer. 
Están dentro de la lista de tareas pendientes de hacer.
Y con respecto al fibrociment que hay en Cantábrico, hay en dos comunidades que se ha detectado 
fibrociment. El procedimiento que hemos hecho ha sido encapsularlo con un fijador, con un producto 
adecuado para esta situación, para que ahora mismo el fibrocemento, aunque se moje, aunque le de el  
sol o aunque le caiga lo que sea ya no desprende fibras, está paralizado su posible emisión de fibras, y  
esta  semana  hemos  recibido  la  visita  de  una  empresa  que  ha  venido  para  ver  si  lo  podía  retirar 
rápidamente o no. Mucho nos tememos que no va a poder ser actuación rápida, porque no vale un plan 
ordinario  de  una  empresa  de  trabajo,  necesitaremos  un  plan  específico,  la  redacción  de  un  plan 
específico para la retirada de ese elemento, no vale el plan ordinario de una empresa y tendremos que 
proceder a taparlo, porque la redacción del plan no van a ser dos días, entonces estamos a la espera de  
que en una semana si lo podían retirar, pero no lo van a poder retirar porque tienen que desarrollar un  
plan específico para la  retirada de esos  elementos.  Si  que es  una empresa experta  en retirada de 
amianto en tierras y demás, pero ese elemento en concreto ya lo han dicho que tienen que hacer un plan  
específico. Y creo que no tengo ninguna más”.
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A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu: “Gracias 
señora alcaldesa. No nos constan que hayan más denuncias parecidas a las que ha hecho mención el  
señor Pérez, no nos consta ninguna. Si ustedes tienen más información, si nos la pueden facilitar, antes 
que el  propio juzgado, pues se lo agradeceremos. Respecto al procedimiento del  que recientemente 
hemos tenido la sentencia de la empleada que habéis mencionado, nosotros lo que hemos hecho ha sido 
dar cumplimiento a la sentencia que estima parcialmente la demanda de la trabajadora y es lo que 
hemos procedido. Nada más. Gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu: “Si, que antes me he dejado 
una cosa sobre la pregunta de la sala de judo que me hacían. Son rumores, si que es cierto que tiene 
muchas novias, como se dice coloquialmente, y que si que es cierto que por ejemplo, el propio club de 
judo, como a usted se lo hizo saber, se ha interesado por ese espacio, pero actualmente no tenemos 
proyectado realizar ningún tipo de actuación en esa zona”.

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “Sin ánimo de alargar  
mucho el pleno que tengo entendido que hay partido de fútbol. Hago la pregunta referente al tema de la 
piscina y el campo de fútbol, y el señor Rafa Moya me contesta con buen criterio es cierto, dice, no ha  
cambiado nada. Eso es lo que nos preocupa, que no ha cambiado nada. Porque en comisión informativa 
el día.. que fue el martes pasado, día 18, si no me equivoco, se nos informa de que la empresa que  
había hecho el proyecto para derribar la caseta del antiguo campo de fútbol ha tenido un problema, el  
problema de que la Generalitat no les ha aceptado el proyecto para derrocar una zona que tiene amianto 
mezclada con cemento y tal, y esto significa de que no han podido ejecutar esa obra en el tiempo que lo 
tenían previsto, que iba a ser, si no estoy mal informado, o a lo mejor fallo, es el período de vacaciones  
que iba a ser antes de Semana Santa. Esto conlleva que ahora mismo, aunque les llegue el permiso a 
esta empresa o les aprueben el nuevo plan de actuación, este nuevo plan específico que tenga que  
hacer esta empresa, los tempus han cambiado y nos encontramos que el club de fútbol sigue hábil, sigue  
habiendo partidos de fútbol y entrenamientos cada día, y esto va llevando a una cosa, que la piscina se 
tendrá que inaugurar como cada año me imagino un poco después por las fechas de Sant Joan, más o 
menos. Pero claro, aquí nos encontramos en un período de tiempo en el cual si en esta semana no ha  
cambiado nada, y esta empresa, a la cual se le dio la licitación para efectuar esta obra, no ha conseguido 
hacer este plan específico y no nos ha presentado nada nuevo, podíamos empezar a preocuparnos 
porque a lo mejor esta empresa va a tener verdaderos problemas para realizar este plan específico.  
Luego sabemos que estos tiempos para que la Generalitat lo apruebe, se alargan siempre uno, dos, 
quince días, dos meses a veces en algunos casos, y nos podemos plantar en el período de vacaciones, 
abriendo la piscina municipal con un edificio a medio derruir, el bar de dentro parece ser que no va a 
estar acabado, porque también pregunté sobre el tipo de licitación que se iba a hacer, si iba a ser una 
concesión o se iba a hacer un alquiler, tampoco no se me supo responder en aquel momento, lo volveré 
a preguntar en la próxima comisión informativa, pero si que lo que vemos es que algo ha cambiado, ha 
debido  cambiar  algo  o  si  no  debemos  empezar  a  preocuparnos  porque  la  empresa  que  tiene  la 
concesión para hacer esto nos puede perjudicar gravemente, señor Moya, en el  uso y disfrute de la 
piscina de verano, o a lo mejor es una interpretación que estoy haciendo yo un poco alarmista, no sé”.

El  senyor Rafael  Moya respon i  diu: “Si,  bueno, en primer lugar  es… no sé…. es que no sé cómo 
explicarlo. Está explicando... bueno, una situación y unos hechos que ya lo sabemos todos, que creo que 
viene usted aquí a explicarlo para que lo sepa la gente, diríjase a la gente, no se dirija a mi a explicarme 
algo que ya me lo sé. Y si a usted le parece alarmista, pues bueno, ese es su parecer, pero me está  
haciendo unas preguntas que ya le he contestado, que ya le he explicado cuál es la situación y me las 
vuelve a reiterar, y le vuelvo a decir lo mismo, estamos igual que estábamos la semana pasada, y si a  
usted le parece que la situación ha cambiado y tiene otras preocupaciones, hagamelo saber. Si lo que 
quiere es venir aquí a explicarlo al auditorio, pues yo creo que tiene otro sitio, tiene otros formatos o tiene 
otros espacios para dirigirse a la ciudadanía”.

La senyora alcaldessa diu: “Yo por complementar, por complementar y voy a acabar el pleno haciendo un 
prec en pos a la paz mundial. El objetivo del equipo de gobierno es que todo esté acabado para poder  
abrir la piscina con normalidad. En cualquier caso, si hay alguna cosa que esté pendiente, se va a abrir  
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con normalidad, de la mateixa manera. Por tanto yo creo que es una visión alarmista, en cualquier caso 
nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que esté todo acabado. En caso de que no pueda estar  
todo acabado, la piscina d’estiu se va a abrir con normalidad y no va a tener ningún tipo de afectación. Y  
yo quisiera hacer una reflexión, antes de acabar el pleno, y pediría, y lo digo desde el…. con toda la 
cortesía  y  con  la  mejor  de mis  sonrisas,  que evidentemente todos  somos  muy libres  de hacer  las 
expresiones que consideremos convenientes y de manifestar lo que consideremos conveniente, pero yo 
intentaría por el bien de todos y de todas y de creo que del buen ambiente que se ha generado en los  
últimos meses en este pleno municipal, en el que todos podemos expresarnos y decir lo que opinamos, 
intentar evitar distorsiones ante determinadas intervenciones de determinadas personas, y intentar no… 
mantenernos un respeto que yo creo que nos lo merecemos nosotros y ustedes. Y con estas palabras 
me despido para el próximo pleno. Gracias”.

Finalitzats els punts de l’ordre del dia, la presidenta dona per finalitzada la sessió, en Badia del  
Vallès, document signat electrònicament al marge.
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