
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2017/9 El ple 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 27 / de setembre / 2017 

Durada Des de les 18:30 fins a les 19:55 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

44989196T Montserrat Jiménez Molina SÍ

34731851B Rafael Moya Camarón SÍ

77126306S Rafael Muñoz Contreras SÍ
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43401368T Raúl López Borrás SÍ

34743630Z Ruben Toro Alvarez SÍ

46605841K Teresa Carceller Labaleta SÍ

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: Unanimitat

S'aprova sense necessitat de lectura l'esborrany de l'acta de la sessió que va tenir lloc el dia 26 de 
juliol de 2017, atès que tots els membres del consistori disposaven del text.

Presa de Possesió de la regidora sra. Elena Malysheva (exp. 2275/2017)

Favorable

La secretària llegeix l'acord.

I. Identificació de l'expedient 
Número 2275/2017, relatiu a la presa de possessió de la senyora Elena Malysheva Sojer.

II. Relació de Fets 
Mitjançant credencial  expedida amb data 10 d'agost  de 2017 per  la Junta Electoral  Central  s'ha 
produït l'acreditació expressiva de la designació com a regidora de l'Ajuntament de Badia del Vallès  
de la senyora Elena Malysheva Sójer..

III. Fonaments de dret 
Atès que la senyora Elena Malysheva Sójer ha manifestat no estar afectada 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 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?

La senyora Elena Malysheva Sójer contesta: Prometo per imperatiu legal.

Notificar aquest acord a la Junta Electoral Central.

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

Aprovació del Compte General 2016 (exp. 1756/2017)

Favorable Tipus de votació: Majoria

La secretària llegeix la proposta d'acord.

L'alcaldessa  dona la  paraula  a  la  senyora  Montserrat  Jiménez  regidora  d'Hisenda diu:  «Gracias 
señora Alcaldesa. Como cada año presentamos para su aprobación en este Pleno la Cuenta General 
del 2016. Este documento nos sirve para valorar la gestión realizada, permitiéndonos conocer que se 
ha hecho durante el ejercicio pasado y controlar el uso y el destino que se ha dado a los fondos 
públicos.  La  Cuenta  General  está  integrada  entre  otros  por  el  balance,  la  cuenta  de resultados 
económico patrimoniales, la liquidación del presupuesto y la memoria. Como el ejercicio anterior los 
indicadores  de  nuestra  cuenta  general  siguen  siendo  buenos  y  evolucionan  positivamente. 
Cumplimos de nuevo con los  indicadores  de estabilidad presupuestaria  que nos  exige la Ley,  y 
continuamos con un buen nivel de ejecución de pagos y de cobros.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, establece como límite máximo de 
endeudamiento de 110 %, el Ayuntamiento de Badia cierra su ejercicio de 2016 con una deuda viva 
de un 9,41 %, lo que nos sitúa en un contexto con un buen margen de endeudamiento para afrontar  
el futuro, con esta información podemos concluir que la gestión y por tanto la situación financiera de  
nuestro Municipio continua siendo saludable y es por esta razón que pedimos el voto favorable de 
todos los grupos que componen el Pleno, gracias.”

Seguidament l'alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez regidor del grup de BeC que diu: 
«Només per dir que el grup municipal de Badia en Comú ens abstindrem en aquest punt. Gràcies.»

L'alcaldessa dona la paraula al senyor Alvaro Pacheco regidor del grup municipal de l'AEB que diu:  
«Gràcies Alcaldessa. Nosaltres por coherència per no haver pogut participar de la redacció ni de la 
execució ni de la liquidació votarem en contra, gràcies.»

Sotmesa la proposta a votació s'aprova per majoria amb 8 vots a favor (PSC), 5 en contra (AEB) i 4 
abstencions (2 BeC, 1 PP, 1 regidora no adscrita), el següent acord:

«I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1756/2017, relatiu a l'aprovació del compte general 2016

II. Relació de Fets
1. Atès que, una vegada format per Intervenció, el Compte General de l'exercici 2016, i fou informat a 
la  Comissió  Especial  de  Comptes,  en  sessió  celebrada  el  18  de  juliol  de  2017.
2. Atès que aquest Compte General restà exposat a informació pública durant quinze dies, als efectes 
d'examen així com per la possible presentació de suggeriments i reclamacions, sense que durant  
l'esmentat període i vuit dies mes, fos presentada cap reclamació.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord  amb  l’article  212.4  del  Text  Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.

Per tot això, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:

Primer.  Aprovar  el  Compte General  corresponent  a  l'exercici  2016  de l'Ajuntament  de Badia  del  
Vallès.
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Segon. Notificar el present acord i trametre còpia de l'expedient i del propi Comte General de 2016 a 
la Sindicatura de Comptes de Catalunya.»

Constitució Taula d'Infància i adolescència a Badia del Vallès (exp. 1973/2017)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La secretària llegeix la proposta d'acord:

L'alcaldessa dona la paraula al senyor Ivan Sanz Tinent d'alcaldessa de l'àrea d'acompanyament a 
les persones que diu: «Gracias señora alcaldesa. Seré breve ya que hace un año aproximadamente 
explicamos en la Comisión Informativa de l'Àrea d'acompanyament a les persones, y además tuvimos 
una reunión monográfica donde acudió la técnica correspondiente para explicar este tema a todos los 
grupos político de este Consistorio. Se presentó el trabajo realizado que durante cinco años una serie 
de profesionales hicieron, y se dió la oportunidad de resolver las dudas correspondientes y de hacer 
aportaciones. Por tanto, todos y todas sois conocedoras del tema y ya solamente una vez visto que la 
implicación de los agentes es la adecuada para poder desarrollarse dicha mesa con éxito, damos el 
paso  de  traerla  al  Pleno  para  constituirla  de  manera  oficial  tal  y  como  recoge  la  ley.  Es  una  
oportunidad para Badia muy buena, para poder ordenar las políticas dirigidas a la infancia y a la 
adolescencia en situación de riesgo y a sus familias mediante un espacio en el cual estamos, están 
todos  los  servicios,  potenciando  el  trabajo  en  red  de  los  profesionales  del  territorio.  Por  tanto, 
pedimos el apoyo de todos los grupos políticos, gracias.”

L'alcaldessa dona la paraula al senyor Ruben Toro, regidor del  grup municipal  de l'AEB que diu: 
“Gràcies senyora alcaldessa. Des de l'AEB donarem suport a la constitució d'aquesta taula i a totes 
aquelles propostes que tinguin com a principal objectiu afavorir la inter relació entre tots els agents i  
serveis que treballen a l'àmbit de la infància i l'adolescència, que sovint es troben en aquesta situació  
de risc. Com a document viu que és, volem que es contemplin les següents propostes: 
- Implicar a tots els agents que tenen relació directa o indirecta amb escoles o instituts. Un exemple  
pot ser algun representant de l'àrea de psicologia pediàtrica  del centre d'assistència primària.
- Poder tenir accés a les actes per poder realitzar un seguiment acurat de la taula. Aquest document  
no ha de revelar  dades personals  però si  la  problemàtica de la  qual  s'està  treballant.  Això ens 
permetria sumar esforços de cara a possibles accions un cop identificat l'origen o motiu del cas en 
concret , així com participar activament de possible campanyes de prevenció.
-  Realitzar una avaluació a final de curs on participin els serveis, personal tècnic i agents integrants. 
Aquesta ens hauria de permetre observar aquests dèficits que dificulta el fet de poder realitzar les  
tasques pròpies dels centres educatius, i ens hauria d'ajudar a millorar en aquests aspectes.
-  Tanmateix,  poder  conèixer  aquelles  que  sí  han  funcionat  per  tal  de  reforçar-les  i  donar-les 
continuïtat de cara al curs vinent.
Com hem dit al començar l'AEB votarà a favor.»

L'alcaldessa diu: «Gràcies prenem les propostes fetes per l'AEB i pasem a la votació.»

Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat el següent acord:

«I. Identificació de l’expedient 
Expedient número 1973/2017, relatiu a la Constitució de la Taula d'Infància.

II. Relació de Fets
Les Taules d’infància són una oportunitat pels ens locals, que sovint tenen la necessitat d’endreçar 
les polítiques adreçades a la infància i  l’adolescència en situació de risc i  les seves famílies. La 
implementació d’espais interadministratius i interserveis ajuda els ens locals a enfortir la seva tasca 
des  de  la  proximitat  amb  llenguatges  comuns,  eines  compartides  (protocols,  reglaments,  etc)  i 
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possibilita  la  millora  de  la  intervenció  social  de  manera  col·lectiva  i  mancomunada,  facilitant  la 
comprensió de les necessitats de la ciutadania i l’oferiment de respostes acurades.

En el cas de Badia del Vallès la Taula d’Infància és una passa més en el procés de treball en xarxa de 
tots  els  professionals  del  territori  que  treballen  amb  infància  i  adolescència.  Aquest  procés  va 
iniciar-se fa més de vuit anys amb el l’elaboració del Protocol d’Atenció a la Infància i l’Adolescència  
en situació de risc i/o maltractament. 

El Decret 250/2013, preveu que la participació en les Taules Nacional i territorials dels serveis i els 
agents socials d’àmbit municipal es vehiculi a través de les taules locals que estiguin constituïdes; 
que necessàriament hauran de col·laborar amb la Taula nacional i les taules territorials d’infància i 
adolescència. 

Al 2 de desembre de 2016 es va realitzar la primera trobada entre tots els professionals que n’havien 
de formar part. En aquesta trobada s’ha treballat amb els professionals que volien formar part quina 
era l’estructura i les funcions de la Taula de manera que es pogués arribar amb una proposta clara al  
ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès i d’aquesta manera es pogués aprovar la seva constitució 
com a òrgan col·legiat.

La taules local d’infància de Badia del Vallès es configura com a òrgans col·legiats per potenciar la 
coordinació dels agents implicats en la promoció social de la infància i l’adolescència i la detecció i 
intervenció davant possibles situacions de risc o de desemparament. 

Els elements bàsics per a la constitució i desenvolupament de les taula local d’infància i adolescència 
són:

 Lideratge institucional per activar agents i recursos clau implicats a la taula.
 Disposar de personal tècnic per a la coordinació de la taula.
 Una mínima estructura organitzativa per garantir un funcionament eficaç i eficient de la taula.

III. Fonaments de dret
El Decret 250/2013, de 12 de novembre, de la Taula Nacional i les taules territorials i locals d’infància  
(que desenvolupa l’art.26 de la LDOIA) regula les funcions de la taula local d’infància.

L’art.14 del Decret 250/2013 concreta que les taules locals:

a) coordinen els diferents  equips i  serveis del  territori  per  millorar  els programes de participació, 
prevenció, promoció, detecció i protecció de la infància i l’adolescència.

b)  coordinen  casos  individuals  que requereixin  una  visió  global  i  en  els  quals  estiguin  implicats  
diversos serveis.

c) estudien casos i analitzen alternatives per millorar les intervencions coordinades entre els diferents 
serveis.

d)  informen la  taula  territorial  sobre les  qüestions  plantejades  en  l’àmbit  local  respectiu  i  elevar 
propostes de millora elaborades a partir de la pràctica quotidiana. 

De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per Resolució 229/16 de 23 de març.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar la constitució de la Taula Local d’Infància i Adolescència a Badia del Vallès, d’acord al 
que preveu el Decret 250/2013, de 12 de novembre, de la Taula Nacional i les taules territorials i 
locals d’infància.
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Segon. Notificar el present acord als interessats.»

Rebuig al projecte d'ampliació de la C-58 (exp. 2454/2017)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

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

Seguidament l'alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya Tinent d'alcaldessa de Territori que 
diu: «Gracias alcaldesa. En primer lugar gracias a las aportaciones de los diferentes grupos con 
respecto a la propuesta que vamos a tratar de aprobar. Manifestar que creo que la posición unánime 
de este consistorio es totalmente en contra de la ampliación de la C-58. La solución de movilidad del 
área del Valles a Barcelona, no se arregla con un nuevo carril facilitando el acceso a la ciudad de 
más vehículos. Alternativas de más y mejor transporte público para acceder a Barcelona, así como 
mejoras para interconexión con la AP7 a la altura de Sabadell o Terrassa, solventarían el problema 
evitando trasladarlo a nuestra ciudad.
No obstante, si la solución tiene que ser, o tiene que pasar por continuar accediendo a Barcelona en 
vehículo, existen otro tipo de medidas como facilitar el acceso a los túneles de Vallvidriera, que haría 
que se desviara gran cantidad de tráfico que ahora pasa por delante de nuestras casas. Tal y como 
se recoge en la propuesta de acuerdo, exigimos que, 
Primero, se suspenda la licitación. Segundo, que se hagan los nuevos estudios de movilidad y un 
nuevo estudio de contaminación ambiental y acústica.
Pero no obstante, tenemos que reconocer que la obra es muy probable que se lleve adelante, y ante 
esto también exigimos, 
Por  una  parte  la  implementación  de  medidas  correctoras  para  garantizar  unos  niveles  de 
contaminación  ambiental  y  acústica  que  estén  dentro  de  los  niveles  estándar  de  confort  .  La 
reforestación de toda la zona afectada, que ya quedó pendiente de hacer en la ampliación de la C-58 
dirección Sabadell-Terrassa. Y garantizar la accesibilidad a Cerdanyola por la carretera del Riu Sec,  
con un nuevo trazado y mejorando la accesibilidad para peatones y bicicletas. En el próximo Pleno 
plantearemos una propuesta de acuerdo, que esperamos cuente con el soporte de todos los grupos y 
la podamos trabajar entre todos, junto con las aportaciones de los hortelanos de Badia, para exigir el 
traslado y la reordenación de los huertos a los terrenos de la antigua depuradora, porque los que 
están actualmente entre la carretera del rio y el rio, se verán afectados y tendrán que abandonar la 
ubicación. Sin más, agradecer el voto afirmativo como ya hemos comentado anteriormente.”

L'alcaldessa dona la paraula a la senyora Elisabet Ruiz regidora no adscrita que diu: “Muchas gracias 
señora alcaldesa. Evidentemente votaré a favor por estar en contra de la inminente ampliación de la 
C-58 que se tiene prevista aproximadamente a principios de este otoño, y los motivos son porque 
esta ampliación supone un impacto negativo a nivel medioambiental, que generará un incremento en 
el tránsito de los coches y la contaminación acústica y del aire.  Esto afecta directamente a la salud 
de los ciudadanos y ciudadanas de Badia del Vallès, y por tanto afecta a la calidad de vida debido a  
la proximidad, y ya tenemos un precedente que todavía tenemos que subsanar como por los defectos 
de la anterior ampliación, por ejemplo el tema de la canonización de aguas y alcantarillado, y bueno 
es un precedente que nos ha dejado un buen sabor de boca anterior y esperemos que si se lleva a  
cabo a pesar de nuestra contundente negativa a la ampliación de la C-58, esperemos que no llegue 
tan lejos después de no se cuantos años después que tengamos que subsanar esos defectos que  
nos han dejado.»

L'alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez regidor del grup municipal de Badia en Comú que 
diu: «Decir en primer lugar y desde el grupo municipal de Badia en Común el agradecer a todos los  
grupos municipales que hayan recogido todas nuestras aportaciones  a esta propuesta de acuerdo. 
El tema de fondo lo planteaba el señor Rafa antes, es la cuestión de la movilidad, yo creo, nosotros 
creemos y pensamos, tal  y como manifestábamos en el  artículo que publicábamos en la revista 
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municipal de Julio si no me equivoco que el problema de la movilidad no pasa por construir más y  
más carreteras, más y más infraestructuras, sino por hacer un replanteamiento en cuanto a los temas 
de movilidad, transporte público, interconexión, etc. Aqui invito a todo el mundo a volver a leer este 
artículo y ver lo que podríamos aprovechar para rearmarnos conceptualmente en esta batalla que 
iniciamos ahora contra un gigante que tiene sinceramente todas las de ganar.
Y por  otro  lado,  decir  que  desde  este  grupo  municipal,  tendemos  la  mano  a  todos  los  grupos  
municipales del equipo de gobierno para luchar, para pelear, para conseguir que esta propuesta de 
acuerdo que hoy traemos a este pleno se vea reflejada en la realidad, se vea reflejada en el mayor 
porcentaje de los acuerdos a los que hemos llegado en la realidad, Porque yo creo que esto va a ser 
un tema que si no nos ponemos todos a una, vamos a trabajar todos y todas a una en una linea, en  
una corrección yo creo que esta propuesta de acuerdo nos puede pasar como otras propuestas que 
cuando nos enfrentamos a un gigante, acabemos pisoteados y no quede nada más que en papel 
mojado, y desde Badia en Comú pensamos que es una propuesta de acuerdo que no debería quedar  
en papel mojado y tendemos nuestra mano para trabajar conjuntamente este tema, muchas gracias.”

L'alcaldessa dona la paraula a la senyora Teresa Carceller, regidora de l'AEB que diu: “Fa pocs anys 
que vam veure com l'autopista s'ampliava per donar accés al centre comercial de Sabadell Sud a  
l'IKEA, es van aplicar mesures suposadament correctores  amb el medi ambient com és la barrera 
sònica que poc eficaç a estat com s'ha demostrat al temps. Ja en el seu dia ens vam posicionar en  
contra i vam defensar el semi soterrament de l'autopista. Ara tenim una nova amenaça l'ampliació de 
la C-58 entre Terrassa i Badia per millorar l'accés amb l'AP7. Una decisió que afecta a Badia i que es 
pren fora de Badia novament. A l'assemblea de l'AEB ens preguntem si s'ha produït i descartat un 
estudi actual de mobilitat abans d'executar aquest projecte? Si s'ha esperat el resultat de l'estudi de 
transport públic de la Comarca que actualment s'està desenvolupant al Consell Comarcal? Si algú 
creu que tenir més fluïdesa en aquest tram ara que el trànsit sigui més fluït més endavant? Encara 
tenim pendents mesures correctores promeses en la passada ampliació pendents de realitzar pel 
Departament de Territori, com son la reposició dels arbres perduts, i la reparació del col·lector trencat 
a l'alçada de l'IES Badia del Vallès que varen trencar amb les obres amb les conseqüents sortides 
d'aigües fecals generant un greu problema de salubritat a la zona, que des de l'equip de govern fins  
el  dia d'avui  encara no ha estat  capaç de resoldre. Se'ns diu per part  de la regidoria que s'han 
consensuat una sèrie de millores com seria l'ampliació de voreres, el carril bici, i la preparació de la  
nova zona d'horts a l'antiga zona de la depuradora, i que el Departament de Territori s'ha compromès 
a reparar el col·lector trencat i a preparar el camí per accedir als terrenys de la nova zona d'horts de 
forma segura. Nosaltres hores d'ara, no hem tingut prou temps per veure sobre plànol com quedarien 
aquestes millores, ja que fins a la una d'avui no hem tingut accés al projecte actualitzat datat en abril  
d'enguany, projecte de 3.770 pàgines. Una cosa sí sabem, totes aquestes millores pactades en cap 
cas han estat consensuades amb els partits de l'oposició, per tant, per part de l'AEB no podem dir si 
validem o no aquestes millores. Pendents estem, això sí, d'una reunió amb tècnics de l'Ajuntament. 
Aquesta ampliació tindrà afectació a la zona dels horts, es per això que a comissió vam demanar ser 
presents a la reunió que el Departament tindrà amb els hortolans per tal d'explicar-les el projecte i les 
etapes del  mateix. En aquest sentit  caldrà treballar en un nou projecte d'horts urbans, per poder 
concretar i ordenar les seves potencialitats i la formula de gestió més idònia en cada cas, tots tenim 
molt a dir. Per tant, rebutgem el projecte d'ampliació de la C-58, però també volíem posar de manifest 
les maneres de fer d'aquest Ajuntament al nostre entendre poc participatives. Gràcies.»

L'alcaldessa dóna la paraula al senyor Rafael Moya Tinent d'alcaldessa de l'àrea de Territori que diu: 
“Gracias alcaldesa. Un par de cosas a comentar con respecto a las manifestaciones de Teresa. El  
acceso al proyecto definitivo, las modificaciones, no las tienen, pero al grueso del proyecto de las 
cuatro mil y pico de páginas las tienen aproximadamente hace seis meses, sí, el proyecto lo tienen 
hace tiempo, las modificaciones son las que no están recogidas en el proyecto, y de cada reunión 
que hemos tenido yo les he ido informando en comisiones informativas. Y la última reunión que 
tuvimos en verano, como no iba a ver comisión informativa en agosto, les hicimos llegar por escrito  
todo  lo  que  nos  habían  planteado  desde  la  Dirección  General  de  Carreteras,  es  decir  que  la 
información la han tenido, lo que falta en el proyecto son las últimas modificaciones a propuesta de la 
reunión que tuvimos en julio. Pero préviamente el proyecto completo de las cuatro mil páginas lo 
tienen ya hace tiempo. Gracias.”
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L'alcaldessa  dona la  paraula  a  la  senyora  Carceller  que  diu:  “Senyor  Moya jo  em referia  a  les 
modificacions, les modificacions no les hem tingut fins avui a la una, per tant se'ns ha fet difícil mirar  
sobre plànol, en que consistien i si nosaltres les podíem validar o no en assemblea, perquè es que 
per temps ens ha estat impossible. Es veritat que vostè ens ha anat dient que anaven a proposar 
millores, però aquestes millores no se'ns ha comunicat mai, tampoc sobre paper en que consistien,  
es cert això no? Pues ya està. Gràcies.»

L'alcaldessa intervé i diu: «Jo per aclarir, dir que aquest projecte no és d'aquest Ajuntament, és del  
Departament de Carreteres de la Generalitat, que nosaltres segons se'ns ha anat donant informació 
la hem anat transmetent,  no és un projecte nostre,  perquè quedi  clar,  per  aclarir  conceptes,  ara 
mateix amb el que tots estem d'acord és rebutjar aquest projecte, el tema de les modificacions no és 
objecte d'aquest acord, en el  sentit  que no estem donant el  vist i  plau a aquestes modificacions,  
estem demanant que aquestes modificacions consensuades estiguin en el projecte que crec que és 
el que posa dintre de l'acord, i ara ens quedarà avaluar si estan o no estan contemplades, vui dir, que  
s'obre un termini d'analitzar, en qualsevol cas es veritat que estem, ja ho deia el senyor José Pérez  
davant d'un gegant, que fa a vegades moviments unilaterals en el que interessa 

Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat el següent acord:

«I. Identificació de l’expedient 
Expedient número 2454/2017

II. Relació de Fets
1.  S’ha  tingut  coneixement  de  l’aprovació  del  projecte  d’ampliació  de  la  C-58  que  suposa  la 
construcció de nous carrils de trenat a la calçada sentit Barcelona entre el nus de Sant Pau i la B30, 
PK 9 al 10,400 passant pels municipis de Badia del Vallès i Sabadell.

NOUS CARRILS DE TRENAT A LA CALÇADA SENTIT BARCELONA DE LA C-58, ENTRE EL NUS 
DE SANT PAU I LA B-30, PK 9+000 AL 10+400. BADIA DEL VALLÈS - SABADELL 

Redactat  per  GPO  INGENIERÍA Y  ARQUITECTURA SLU,  amb  data  Desembre  de  2016,  Clau 
AB-14009.F2

2. El Departament de Territori  i  Sostenibilitat de la Generalitat ha iniciat la licitació i  es preveu el  
començament a la tardor d’enguany. L’obra consistirà en l’eixamplament de la calçada per a formar 
un tercer carril al tronc de l’autopista i addicionalment es formarà un quart carril de trenat. No es  
disposa d’informació de data d’aprovació i licitació de les obres, però des d’Infraestructures de la  
Generalitat de Catalunya, s’han publicat les licitacions de redacció del projecte ( 4/9/2017), servei de 
seguretat  i  salut  (  14/9/2017) i  de control  de qualitat  (13/9/2017), i  de l'expropiació dels  terrenys 
afectats per les obres ( Notificat a l’Ajuntament de Badia del Vallès en data 13/9/2017), cosa que fa  
imminent l’inici de les obres per a la seva execució.
3. Segons el projecte les obres consisteixen en l’ampliació de dos carrils en tot el tram al llarg del  
nostre  municipi  en  direcció  Barcelona,  per  formar  un  tercer  carril  al  tronc  de  l’autopista  i  
addicionalment es formarà un quart carril de trenat per enllaçar amb l’AP7 direcció Tarragona. Cosa 
que afecta directament al traçat de la carretera que connecta Badia del Vallès amb el municipi de 
Cerdanyola i on estan ubicats els horts.
4. Aquestes obres afecten de manera molt important a la ciutat de Badia del Vallès amb un impacte 
molt negatiu a nivell  mediambiental, ja que l’ampliació de l’autopista generarà un increment en el  
numero de cotxes i per tant un increment de la contaminació de l’aire i acústica.
5. Morfològicament, per les característiques del nostre municipi, la C-58, significa una barrera molt  
important que el secciona i separa cada cop més la zona dels horts i llera del riu de manera que  
margina aquesta part de la zona edificada quant és primordial la la seva connexió per l’aprofitament 
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(zona verda) per part de la ciutadania, tenint en compte que el municipi només disposa de 0,90 Km2 
de superfície i la C-58 i la zona de la C-58 i dels horts suposen un total de 0,25 km2.
6. Tant mateix, les obres afecten de manera directa a la zona dels horts ja que es preveu la retirada 
total dels que es troben ubicats al marge dret de la carretera Badia-Cerdanyola i als que es troben en 
el triangle de la intersecció amb l’AP7.
7. Mediambientalment, tant pel que fa al mapa acústic com el mapa de contaminació ambiental, el  
principal punt crític en les dues qüestions, provenen de la C-58.
8.  L’ampliació i  la  nova sortida de la C-58 al  terme municipal  de Badia del  Vallès, que afectava 
directament als habitatges per la seva proximitat, ja va afectar en gran mesura a la nostra població, 
acústicament,  ambientalment  i  encara  per  resoldre  amb  temes  de  canalització  d'aigües  i 
claveguerams i reposició d'arbrat perdut.

S'acorda:

Primer. Manifestar el rebuig total al projecte d’ampliació de la C-58, demanant la suspensió del tràmit  
de licitació, un nou estudi de mobilitat i un nou estudi de mobilitat i un nou estudi de contaminació  
ambiental i acústica.

Segon.- En el supòsit en que el mateix continuï endavant, exigim al departament de Sostenibilitat que 
les obres no comencin fins que es garanteixi, definint detalladament i de mutu acord amb aquest 
consistori, les mesures correctores de l'impacte mediambiental de l'ampliació a la ciutat de Badia del 
Vallès, garantint nivells de qualitat de l'aire i a nivell acústic, establint, si és necessari, entre d'altres  
mesures  correctores,  la  reducció  a  80  km/hora  de  la  velocitat  màxima  permesa,  aixì  com  la 
implementació d'asfalt sonoro reductor en tot el tram que ens afecta. A més, caldria reforestar la zona  
dels arbres talats a causa de l'ampliació de la C-58 direcció Sabadell-Terrassa i que encara resten 
per replantar. Dites mesures s'han d'aplicar si tècnicament son viables abans de que comencin les 
obres de l'ampliació.

Tercer. Notificar el present acord a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya.»

Per reactivar i impulsar programes de desenvolupament i sensibilització de la situació en el 
Sahara Occidental i en els camps de refugiats a partir del nostre agermanament amb Boujdour 
(exp. 1487/2017)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La secretària llegeix la proposta d'acord.

L'alcaldessa dona la paraula a la regidora  M. Pilar Paz del grup municipal de BeC que diu: “Tal y 
como  expone  la  moción  el  objetivo  de  la  misma  es  recuperar  e  impulsar  programas  de 
desenvolupament i sensibilització de la situació en el Sahara Occidental i en els camps de refugiats a 
partir del nostre agermanament amb Boujdour.  Hace años que nuestro municipio está hermanado 
con  el  pueblo  saharaui.  Este  hermanamiento  conlleva  a  nuestro  entender,  un  impulso  de  la 
sensibilización  sobre  la  situación  del  pueblo  saharaui  en  general,  al  mismo  tiempo  impulsar 
campañas de acercamiento entre ambas comunidades. Las propuestas concretas de esta moción no 
son más que un listado realizable de acciones que deberíamos estar haciendo en la difusión de la  
causa saharaui y por la solución pacífica de un conflicto lastrado desde principios de los años 70. La 
intención  de  esta  propuesta  es  la  de  hablar  sobre  el  tema  y  no  olvidar  a  quienes  un  tiempo 
compartieron con nosotras lengua, cultura y nacionalidad. No olvidarles en su exilio por diferentes  
países del mundo, en las difíciles condiciones de vida como refugiados en los campos de Argelia, o 
en la interminable burocracia en la que los diferentes organismos internacionales en la búsqueda de 
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una  solución  pacífica  y  acordada  con  el  reino  de  Marruecos.  La  idea  de  aprovechar  nuestro 
hermanamiento como instrumento para mantener viva la causa saharaui está en el centro de esta 
propuesta.  Así,  se  propone  entre  otras  cosas,  volver  a  dotar  campañas  de  sensibilización  y 
explicación  del  conflicto  en  el  Sahara  Occidental  y  la  situación  de  los  campos  de  refugiados 
saharauis. Establecer canales de contacto y comunicación entre niños y niñas de nuestro municipio 
con niños y niñas saharauis a través de programas de conocimiento mutuo, vía cartas o Internet. 
Promover activamente la creación de un comité de agermanament que impulse estas campañas y 
actividades, para el conocimiento entre Badia y el pueblo saharaui. Impulsar la campaya “vacances 
en pau” en nuestro Municipio en colaboración con el comité de agermanament. Como pueden ver  
son propuestas factibles, realistas, y que junto con muchas otras que pudieran surgir con el comité 
d'agermanament pueden servir para sensibilizar y mejorar el conocimiento de la realidad saharaui  
entre  la  población  badiense  y  viceversa.  Aprovechando  que  presentamos  esta  propuesta 
denunciamos que el gobierno del Partido Popular a incumplido con el compromiso de acoger antes 
del  día 26 de septiembre, osea ayer, a 17337 personas refugiadas de las cuales 15354 no han 
llegado. Muchas gracias.”

L'alcaldessa dona la paraula a la senyora Elisabet Ruiz regidora no adscrita que diu: “Gracias señora 
alcaldesa. Hace no mucho, aproximadamente ocho o nueve años, Badia tenía unos programas de 
cooperación que estaban realmente vivos de los cuales se han ido desactivando y desmovilizando 
con el paso de los años, incluso por temas personales de las personas que promovían este tipo de 
proyectos de cooperación. También la falta de políticas institucionales municipales que favorezcan 
este tipo de cooperación han tenido también parte de causa de esa desactivación. Por ello, ya los 
anteriores presupuestos municipales se propuso destinar un 0,7 % de los ingresos de esta casa al 
fomento de estas y otras iniciativas internacionales, Aprovecho la ocasión para solicitar nuevamente 
que se tenga en cuenta en esta partida presupuestaria de proyectos de cooperación municipalista de 
cara  a  los  presupuestos  de  2018,  para  contar  con  los  medios  suficientes  a  la  participación  y 
dinamización de este tipo de proyectos, mediante campañas de sensibilización y información, sin 
duda alguna Badia es una ciudad acogedora y solidaria. Simplemente decir que nosotros hemos sido 
un pueblo hermanado con el pueblo saharaui y no de ahora, no es una moción que sea nueva, que lo 
somos desde hace muchísimos años, y necesitamos activar proyectos como antiguamente teníamos 
como Vínculos Ahinsa o la Casa del Salvador o incluso iniciar nuevos proyectos de cooperación o de 
hermanamiento con el pueblo palestino, con el pueblo sirio, etc. Hay muchísimas cosas por hacer, 
nosotros tenemos como políticos la posibilidad de poder destinar de nuestros ingresos el 0,7 que es 
el mínimo que creo que se podría destinar a este tipo de causas. Gracias.”

Seguidament  l'alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Ivan  Sanz  Tinent  d'alcaldessa  de  l'àrea 
d'acompanyament que diu ”Gracias alcaldesa, el PSC por supuesto votará a favor y agradecer al 
grupo  municipal  BeC  que  hayan  aceptado  las  modificaciones  que  les  proponiamos  para  poder 
convertirla y presentarla en este Pleno como propuesta de acuerdo. Hace años que el equipo de 
gobierno pues está concienciado y comprometido con el tema, de hecho, ya estamos en contacto con 
uno de los interlocutores directos con el pueblo saharaui para poder empezar a desarrollar estos  
acuerdos que hoy aprobamos. Es cierto que se puede priorizar y se pueden destinar recursos pero 
sobre todo también lo importante es encontrar una masa crítica de vecinos y vecinas que quieran y  
que tengan tiempo para trabajar este proyecto porque si no el equipo de gobierno por si solo o el 
ayuntamiento  por  si  solo,  mejor  dicho,  pues  no  lo  sacaría  adelante.  Por  tanto,  el  comité 
d’agermanament está muy bien y es una de las cosas donde más esfuerzo se va a tener que poner,  
para poder conseguir un quorum suficiente para poder llevar a cabo estos proyectos. Gracias”.

Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat el següent acord:
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El Fons Català de Cooperació defineix les experiències d'agermanament desenvolupades en el marc 
de la cooperació municipalista com "una alternativa que permet d'impulsar processos participatius i  
relacions  horitzontals  entre  els  diferents  actors  que  participen  en  les  accions  de  cooperació”. 
Aquestes experiències que se situen en l'espai local dels municipis possibiliten incidir en processos 
democràtics de participació,  en accions  plantejades  en el  marc de plans i  programes municipals 
d'acord amb les necessitats reals de la població i amb la possibilitat d'involucrar-hi diversos actors. 
En aquest sentit, Vicenç Fisas considera l'agermanament com la relació especial que es dóna entre 
dues comunitats locals que comparteixen quelcom i es donen suport mútuament amb l’objectiu de 
promoure relacions horitzontals i d’amistat entre els pobles, contribuint en el coneixement de l’altre i 
en la construcció d’unes relacions internacionals més vives i participatives. 

Com explica la introducció de la “Carta d’agermanament” elaborada el 1957 “els agermanaments de 
ciutats poden constituir un factor apreciable de distensió i de cooperació, en la mesura que permetran 
una lliure circulació de persones, d’idees i d’informació. Els agermanaments faciliten l'establiment de 
vincles  horitzontals  i  directes  entre  municipis  de  diferents  països  permeten  l’intercanvi  i  el 
coneixement mutu, amb la voluntat de compartir reptes, valors i recursos i articulació de formes de 
cooperació i solidaritat. Es tracta d’un compromís que adopten dos municipis i els seus habitants”.

Per l’ajuntament de Badia del Vallès és fonamental que un agermanament entre municipis no es limiti  
a  simples  formalitats  entre  ajuntaments  o  a  un  simple  coneixement  dels  folklores  d’ambdues 
poblacions.  L’Ajuntament  pot  ser  el  conductor  de  l’agermanament,  però  han  de  ser  també  els 
ciutadans del municipi qui han de sentir i participar, de forma continuada, en aquesta iniciativa. És 
més,  si  un  agermanament  resulta  el  patrimoni  exclusiu  d’un  govern,  qualsevol  canvi  de  forces 
polítiques  a  partir  d’unes  eleccions  podria  acabar  amb  la  iniciativa.  D’aquí  la  conveniència 
d’implementar “Comitès d’agermanament”, format per un nombre ampli de persones d’un municipi, 
interessades en la idea i representatives de diferents instàncies, col·lectius, associacions i entitats de 
la vida local. La funció del comitè és dinamitzar les accions necessàries perquè l’agermanament sigui  
efectiu. La seva independència respecte a l’Ajuntament garantirà la seva continuïtat en el cas d’un 
canvi en el consistori.

Això no hauria de ser cap obstacle perquè el Comitè d’Agermanament i l’ajuntament firmin un conveni 
de col·laboració on es contempli una assignació pressupostària fixa de l’ajuntament cap al comitè, 
assegurant d’aquesta manera el funcionament de les activitats. Lògicament, totes les iniciatives sobre 
agermanaments vindran condicionades pel nivell de sensibilització que una població tingui del fet.

El compromís d'adoptar una relació estreta i permanent entre ciutats de diferents països requereix la  
definició d'una política i d'una estratègia estable de cooperació al desenvolupament i la dotació d'una 
estructura que fomenti la participació real de les poblacions d’ambdós municipis.

Així doncs, l’agermanament és un compromís ciutadà que es formalitza a través de l’acord de la 
corporació i de la societat civil implicada que es teixeix en el circuits d’intercanvi entre poblacions 
nord-sud. Així l’agermanament més enllà del seu caràcter formal, compromet també a la ciutadania ja  
sigui a través de les entitats, les ONG locals, els centres d’ensenyament.... En qualsevol cas, i pel  
que  fa  als  agermanaments  institucionals,  com  assenyala  la  Confederació  de  Fons  (2001)  “un 
agermanament és el vincle entre institucions, i per tant, correspon a la institució local coordinar tot 
aquest teixit social i promoure la participació ciutadana”. 

Per  això,  és  necessària  una  estructura  que s’ocupi  de l’animació  de l’agermanament:  el  Comitè 
d'Agermanament, que és definit com un instrument que fomenti i asseguri la participació real de les 
poblacions  i  contribueixi  a  la  dinamització  de  l’agermanament.  Aquest  òrgan  pot  adquirir  una 
estructura  municipalista,  amb representació  de l'ajuntament  i  d'una  part  de la  població  (entitats, 
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col·lectius, associacions locals) o una estructura associativa, que es constitueixi com una entitat amb 
personalitat jurídica pròpia vinculada o independent de l'ajuntament.

Per tot allò exposat, s'acorda:

Primer. Tornar a dotar de contingut l’agermanament del nostre municipi amb la província de Boujdour 
al Sàhara occidental.

Segon.  Impulsar  campanyes de sensibilització i  explicació del  conflicte al  Sàhara Occidental  i  la 
situació dels camps de refugiats saharauis.

Tercer. Promoure canals de contacte i comunicació amb els nens i nenes del nostre municipi a través 
de les escoles en programes de coneixement, a través de cartes o via internet.

Quart.  Treballar  activament  en  la  creació  d’un  comitè  d’agermanament  que  impulsi  aquestes 
campanyes i activitats de coneixement d’ambdues situacions entre Badia i el poble sahrauí.

Cinquè. Continuar donant suport A la campanya Vacances en pau al nostre municipi en col·laboració 
amb el comitè d’agermanament.

Sisè. Comprometre’ns com a institució en la defensa d’un referèndum acordat al Sàhara Occidental  
per  donar  una  sortida  pactada  al  conflicte  polític  existent  entre  el  govern del  Marroc  i  el  poble  
Saharaui.

Setè. Donar coneixements d’aquest acords a l’Associació Catalana d’Amics del Poble Saharaui i a la 
Delegació Saharauí a España.

Moció BeC: Sobre l'avantprojecte de llei de fórmules de gestió de la assistència sanitària amb 
càrrec a fons públic a través del Servei Català de la Salut (exp. 2442/2017)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La secretària llegeix la proposta d’acord.

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «Gràcies senyora  
alcaldessa. Quan ens va arribar aquesta moció per part del grup parlamentari de Catalunya si que es 
pot,  ens  va  arribar  aquesta  proposta  i  la  primera  lectura  que  vam fer  va  ser  una  lectura  difícil 
d’entendre, vam veure que era una moció prou complexa. Llavors, com que un no és entés en moltes 
coses ni expert gairebé en cap, me’n vaig anar a la pàgina de la Generalitat, en el Departament de 
Salut i vaig llegir el següent: «Amb aquest avantprojecte de llei, el Departament de Salut transposarà 
les directives europees, bla, bla, bla, bla, aquestes directives son d’obligada adaptació, bla, bla, bla, 
pam, pam, i diu, en l’àmbit de la concertació la fórmula que reserva fonamentalment per a aquelles  
activitats sanitàries d’internament que ja s’estan realitzant en el territori, l’avantprojecte de llei preveu 
que el CatSalut només podrà establir concert sanitari amb entitats privades sense afany de lucre o 
amb  entitats  d’economia  social».  Clar,  una  persona  llegeix  això  i  diu,  home,  la  llei  pinta  bé, 
l’avantprojecte pinta bé, però com que tota llei i tota lectura sempre té una lletra petita, vam consultar 
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a gent que estava en el món de la sanitat, i ens posem en contacte amb gent dels sindicats, CCOO,  
UGT. Llavors, ens diuen el següent, el problema, és aquesta lletra petita, la lletra petita que diu que hi  
haurà una intromissió per part d’interessos privats en la sanitat pública. Llavors tornes a rellegir un 
altre cop aquest  avantprojecte i  veus que la mà de Boi  Ruiz i  és present. És una mà que està 
preparant un desmantellament de manera sirúrgica, poc a poc, ben pensada de la sanitat pública, per  
anar desmembrant-la i  que els interessos privats hi tornin a entrar. I  llegiré només per no fer-me 
pesat, un texte que ens van fer arribar treballadors i treballadores d’un sindicat de la sanitat pública. 
Diu: «Amb una ambigüitat calculada, no defineix amb claredat les entitats d’economia social», que hi 
son presents en aquest avantprojecte i que pot ser que quan un llegeix per sobre l’avantprojecte, diu,  
son entitats d’economia social sense afany de lucre, amb la qual cosa no hi penses d’entrada que 
puguin haver-hi aquests interessos privats, però diu amb una  ambigüitat calculada. «La participació 
d’empreses  privades  o  entitats  sense  ànim  de  lucre  pot  portar  una  falta  de  control  sobre  les  
prestacions, el resultat de les mateixes i les condicions laborals en aquestes empreses. En aquest 
sentit,  potencia i  protegeix las EBA, les entitats  de base associativa,  a les quals reconvertirà en 
entitats sense ànim de lucre, permetent que els beneficis econòmics vulguin repartir-se entre uns 
quants professionals». Això és el que ens diuen els professionals de la sanitat. Atenció, perquè sobre  
aquesta benefactoria que pot presentar aquest avantprojecte de llei, el que hi ha immers és aquesta  
ideologia  neoliberal  d’anar  desmembrant  el  sistema  sanitari  públic  per  anar  repartint-los  entre 
determinades empreses, que després curiosament, acaben sent amics, que després curiosament, 
s’acaben convertint molt sovint, en casos de corrupció i finançament irregular de molts partits polítics.  
És  en  definitiva,  aquest  grup  que  diu,  des  del  grup  de  rebel·lió  primària,  manifestem el  nostre  
desacord amb aquest  avantprojecte,  perquè es perd una altra oportunitat  de potenciar  la sanitat 
pública i  de crear  un sistema nacional  de salut  que realment  sigui  sòlid i  que cobreixi  totes les  
necessitats de la salut de la població. És per aquest motiu, per aquesta sospita, per aquesta lletra 
petita, quan un llegeix aquest avantprojecte sense ser un gran expert, que el grup municipal de BeC 
demana  el  vot  afirmatiu  en  aquesta  moció,  per  rebutjar  aquest  avantprojecte  i  que  els  nostres 
parlamentaris tornin a replantejar-se aquesta proposta que hi ha en el Parlament. Moltes gràcies».

A continuació la senyora alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: «Muchas gracias  
señora alcaldesa. Bien. Efectivamente, como no puede ser de otra manera, votaré a favor de esta 
moción,  porque en definitiva,  el  modelo  sanitario  mixto,  lo  que busca  es  la  mercantilización del 
sistema sanitario y de hecho lo estamos viendo, hace que nuestra salud se convierta en un negocio 
privado, cuyo único interés es la búsqueda de beneficios y lucro a costa de nuestra salud. Poner al 
lobo al cuidado de las gallinas es como un suicidio, es perverso, porque lo que realmente se pretende 
es la privatización y desmantelación de la sanidad pública catalana y eso bajo ningún concepto se 
puede permitir. Muchísimas gracias».

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rubén Toro, qui diu: «Gràcies senyora alcaldessa. 
Des de l’assemblea de l’AEB, donem suport a la moció. Creiem que aquest avantprojecte no és més 
que una operació de màrqueting hereva dels temps de l’ex-conseller Boi Ruiz, del qual les ciutadanes 
de Badia en tenim més que un amarg record. A Catalunya tenim nombrosos exemples com la xarxa 
de Santa Tecla a Tarragona o el grup Peramata al Baix Camp i a les terres de l’Ebre, on al voltant  
d’una  fundació,  suposadament  sense  ànim  de  lucre,  s’han  organitzat  entramats  d’empreses, 
consorcis amb institucions públiques, fundacions diverses i tal, que s’escapen del control públic, i clar, 
això permet  lucrar-se legalment  a  través  de mecanismes econòmic-financers  jurídics  a  partir  de 
transferir diners entre diferents empreses que conformen el conglomerat. Això, a països com Itàlia es 
poden considerar  pràctiques mafioses. Des de l’AEB estarem sempre al  costat  de les lluites per 
obtenir una sanitat 100% pública i de qualitat, i el que si volem i reivindicarem sempre és que sigui  
fora la privada de la pública. Gràcies».

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Iván Sanz, qui diu: «Gracias alcaldesa. 
El  equipo  de  gobierno  municipal  socialista  votará  a  favor  de  la  moción  presentada.  El  grupo 
parlamentario socialista ya ha mostrado su rechazo absoluto al conseller Comin, y por tanto haremos 
todo lo que está en nuestra mano para que se rechace y no salga adelante. Gracias».
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Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat el següent acord:

Atès que 'Avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l'assistència sanitària amb càrrec a fons 
públic a través del Servei Català de la Salut és una proposta normativa adreçada al Parlament de 
Catalunya per modificar les lleis que han determinat el nostre model sanitari mixt (públic-privat) i que 
aprofita  la  transposició  de  dues  directives  europees  sobre  concertació  i  cooperació  de  serveis 
sanitaris  per  a  canviar  l'ordenació  sanitària  de  Catalunya  i  crear  encara  més  confusió  i  menys 
transparència de la que hi ha sobre el nostre model sanitari.

Atès  que  l'esborrany  de  l'avantprojecte  ha  estat  presentat  en  data  6  de  març  d'enguany  pel 
Departament de Salut amb el suport de les diverses entitats vinculades amb els interessos de les elits 
sanitàries i patronals per tal d'augmentar la mercantilització del sistema sanitari i fer de la nostra salut 
un negoci privat.

Atès que l'acord del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya del dia 20 de juny d'enguany 
consisteix a iniciar els tràmits parlamentaris de l'avantprojecte sense informar i sense la participació 
ciutadana i el consens amb els diferents moviments socials, polítics i sindicals.

Atès que les societats mercantils es caracteritzen per la persecució del lucre i/o el repartiment de 
beneficis, i que la figura d'Economia Social que es mostra a l'avantprojecte té més a veure amb el 
guany empresarial que amb l'absència de lucre, la utilització d'aqueste paraules "Economia Social" 
en el marc del projecte normatiu no té cabuda.

Atès que aquest  avantprojecte proposa que el  40% dels encàrrecs de gestió se'n vagin a mans  
privades i que espais de centres sanitaris públics (plantes d'hospital, llits, quiròfans) puguin ser cedits 
a dit des de CatSalut a operadors mercantils, els quals podran ser emmascarats com a empreses 
"d'Economia Social" quan, com hem comentat abans, aquesta figura jurídica pot ser, com el mateix 
avantprojecte indica, de caràcter empresarial, com les societats anònimes, limitades i altres.

Atès  que  es  vol  dotar  de  suport  legal  al  model  actual  de  connivència  públic-privat  reforçant  la  
vinculació d'empreses privades i parasitàries dels nostres centres sanitaris públics, en comptes de 
prioritzar la sanitat pública i que tot això va en la línia contrària als plantejaments de les plataformes,  
associacions ciutadanes, sindicats i altres entitats socials.

Atès  que  aquest  avantprojecte  regula  que  determinats  serveis  (rehabilitació  domiciliaria, 
oxigeniteràpia  domiciliaria,  hemodiàlisi  domiciliària,  etc)  només  puguin  ser  prestat  per  aquestes 
entitats, dites d'Economia Social.

Atès que s'impulsara/prioritzarà el model de les empreses o entitats privades, com les conegudes 
Entitats de Base Associativa (EBA) per donar cobertura als serveis d'atenció primària, i que quedaran 
obligades a assimilar-se a empreses d'Economia Social, i que els professionals sanitaris es podran 
fer socis i repartir-se els beneficis generats gràcies a l'autonomia de gestió i la mercantilització del  
centre de salut públic. Aquest és un model perniciós que busca la privatització de l'atenció primària a 
Catalunya.

Atès que aquest  avantprojecte,  a més de tot  l'anterior,  suposa la precarització de les condicions 
laborals dels treballadors i  treballadores, així com la falta d'equitat,  el  creixement de l'opacitat,  la 
pèrdua de qualitat i el desballestament de l'ICS com a empresa pública. També volem remarcar que  
es perpetua el model mixt i alhora es pretén, normativament, legalitzar tota la corrupció i l'opacitat 
que s'ha produït fins als nostres dies.

Per tot això, s'acorda l'adopció dels següents acords:

Primer. Demanar als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya que mostrin la seva oposició a 
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aquest avantprojecte.

Segon.  Demanar  al  Departament  de  Salut  de  la  Generalitat  de  Catalunya  la  retirada  de 
l'avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l'assistència sanitària.

Tercer.  Un  cop  retirat,  proposar  la  creació  d'una  Taula  participativa  amb  els  diferents  agents  i  
moviments socials, ciutadans, polítics i sindicals de l'àmbit de la Salut per definir un nou model de 
gestió, provisió, propietat, serveis i treballadors/es, 100% públic.

Quart. Traslladar aquest acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Salut, 
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats relacionades amb la Salut, així  
com als mitjans de comunicació locals i a altres que es considerin convenients.

Moció  AEB:  Sobre  la  periodicitat  de  reunions  del  Consell  Municipal  d'Educació  (exp. 
2444/2017)

No hi ha acord Motiu: Manca de quòrum

La secretària llegeix la proposta d’acord.

A continuació,  la  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Quim  Duran,  qui  diu:  «Gràcies 
senyora alcaldessa. Des de l’AEB entenem que la nostra ciutat, Badia del Vallès, té una quantitat de 
reptes plantejats a l’escola pública molt importants. Entenem des de la nostra assemblea que hi ha 
molts atacs que l’escola pública ve patint, com vostè bé sap, els darrers cursos, amb retallades en 
recursos  materials  i  humans.  Entenem que la  manca de regularitat  en les  reunions  del  Consell  
municipal d’Educació és una realitat, només recordar que al llarg del curs passat que acaba el 30 de 
juny, doncs no hi va haver cap reunió del Consell municipal d’Educació, sinó que aquesta ja es va 
celebrar,  una  només,  al  mes  de  juliol  i  davant  d’uns  atacs  bastant  importants  per  part  del  
Departament  d’Ensenyament.  Entenem que  hi  ha  una  fragmentació  d’iniciatives  educatives  a  la 
nostra vida i que el lloc, l’espai per coordinar i cohesionar aquestes iniciatives és el consell, o ha de 
ser el Consell municipal d’Educació, i per tant, amb aquesta necessitat de coordinació i cohesió de 
tots els agents que formen part de la comunitat educativa a Badia, des de l’assemblea de l’AEB 
proposem al ple doncs que aquest Consell municipal d’Educació es reuneixi com a mínim, cada dos 
mesos al llarg del curs escolar, que entenem que és un període raonable i que no sigui simplement 
doncs al lliure albir del regidor corresponent. Gràcies».

Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: «Muchas gracias señora  
alcaldesa. Bien, como no puede ser de otra forma, votaré a favor de esta moción de AEB. Dicho esto,  
debo decir  que la periodicidad de las reuniones, la ha de establecer el  propio Consell  municipal  
d’Educació, pero con los continuos ataques frontales que hemos venido recibiendo y la respuesta 
que ha dado el propio Consell municipal de Educación, reuniéndose a posteriori, después del último 
azote, nuevamente este año, con la pérdida de centro CAEB de la escuela La Sardana, hacen que 
efectivamente vote a favor de esta moción, como una medida para impulsar el Consejo municipal de 
Educación  y  de  esta  forma  garantizar  el  compromiso  y  la  asiduidad  en  la  periodicidad  de  las 
reuniones a fin de tratar de evitar futuros azotes, de los cuales, els Serveis Territorials ya nos tienen  
bastante acostumbrados estos últimos años, sin menoscabo de que sea el propio Consell municipal 
quien  más  adelante  determine  las  futuras  periodicidades  de  encuentros,  en  función  de  las 
necesidades del territorio y de los agentes que forman parte de la comunidad educativa. Por otro 
lado,  creo  que  puede  resultar  una  medida  que  puede  reactivar,  impulsar  e  incentivar  y  puede 
propiciar los primeros encuentros, y ser luego la propia asamblea la que, como bien he dicho antes, 
la que acuerde la periodicidad en función de sus necesidades y esto nos puede hacer anticiparnos a  
lo que pueda venir, que sabemos que llegará en un futuro próximo el año que viene. Tenemos mucho 
trabajo por delante, entre ellos establecer una hoja de ruta en el  que entre todas del  cual como 
queremos que sea el plan de futuro educativo de Badia, y eso requiere tiempo y requiere reuniones y  
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yo lo que creo que esta moción pretende es que esta institución tome el liderazgo institucional para 
activar agentes y recursos claves en esta mesa, y por eso voy a votar a favor de esta moción.  
Muchísimas gracias».

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Iván Sanz, qui  diu: «Gracias alcaldesa. Resulta 
curioso  que  un  partido  político  como es  AEB,  que  constantemente  abandera  la  apuesta  por  la 
participación ciudadana y el consenso con el pueblo, por querer atacar a nivel político al equipo de 
gobierno, presente a este pleno una moción en la que deja de lado todos los aspectos en este caso, 
queriendo fijar en este plenario la periodicidad de un Consell municipal constituido por otros agentes, 
además de los políticos, sin contar con ellos. Aún así, y no por AEB, ya que en el último Consell 
municipal  d’Educació  de  julio,  manifestamos  claramente  nuestro  empeño  en  querer  impulsar  el 
consell, reconocemos con humildad que durante un período de tiempo, no se ha mantenido una 
regularidad en sus sesiones. Pero que la periodicidad de un consell no se haya mantenido en el 
tiempo, no significa que no se haya trabajado con las escuelas, con los alumnos, con los institutos, 
con las AMPAS, con las escoles bressol, con el Centro de recursos, con el EAP, etc. La apuesta 
socialista por la educación, siendo nuestra piedra angular, ya que sabemos que es a través de ella 
con la que podemos cambiar las realidades del mayor número de personas en un futuro, permite que  
se  desarrollen  programas  encaminados  a  proyectos  de  vida  y  orientación,  como  es  L’Eina  en 
secundaria,  y  el  proyecto  «Tinc  futur»  en  primaria,  que  entre  otras  cosas  se  puede  trabajar  la  
orientación desde el ciclo inicial con los niños y niñas, siendo uno de los primeros municipios en 
llevar a término estas prácticas. También recordar que Badia fue premiada entre varios países como 
ciudad orientadora, y que por tanto, sí que se apuesta por la educación. También contamos con 
proyectos  de  éxito  educativo  como  el  CROMA o  el  LECXIT,  y  damos  soporte  a  los  centros  
educativos, coordinándonos en su día a día constantemente para todo, así como distintas actividades 
de trabajo con la comunidad y otros muchos proyectos, como el de «Adolescents de medi obert» y un 
sinfín de programas que demuestran con firmeza que ésta es una prioridad para nosotros, aunque a 
menudo, debido a los recursos limitados de este ayuntamiento y que ustedes conocen, debamos 
dejar de lado ciertos aspectos más visibles para nuestros ciudadanos. Visto lo visto con esta moción, 
no querría yo ver como ustedes contarían con la ciudadanía a la hora de priorizar los recursos de  
este ayuntamiento. Así  pues, nuestra postura es firme y ya os la avancé en la pasada comisión  
informativa. Sabemos que la escuela pública, especialmente en Badia, está sufriendo recortes en 
recursos  y  en  equipo  humano.  Sabemos  que  por  la  manera  de  hacer  del  Departament 
d’Ensenyament, la comunidad educativa no se encuentra en su mejor momento y que ahora más que 
nunca debemos trabajar por la cohesión, para volver a tejer lo que otros han descosido sin contar con 
el ayuntamiento. Por ello y escuchando al equipo técnico de educación, nuestra propuesta es clara y 
directa, proponemos dos plenarias al curso escolar, ya que, como recoge el reglamento, la finalidad 
del consell es ser un organismo de participación y consulta, y, adicionalmente, y como ya se acordó 
en el pasado Consell municipal, constituir comisiones de trabajo para que se traten temas que nos 
preocupan a todos y a todas, como es la planificación educativa u otras comisioines que entre todos 
puedan surgir, a la vez que puedan darse Consells municipales de Educación extraordinarios, si la  
situación en concreto lo requiere, de manera puntual. Nuestra manera de hacer política, lejos de la  
que deja entrever AEB con esta moción, no es la de imponer a los demás qué deben hacer, sino 
escucharlos y decidir conjuntamente. Además, paralelamente al consell y tal y como se presentó en 
el pasado de julio, iniciamos una nueva metodología de trabajo del Pla Educatiu Entorn, a través de 4 
grupos de trabajo en base a los sectores de la comunidad, el entorno escolar, alumnos, familias y  
tejido  asociativo,  con  el  que  se  pretende  incentivar,  identificar  y  trabajar  con  los  agentes 
protagonistas  de  la  realidad  educativa  del  municipio  y  darles  voz  para  mejorar  las  estrategias 
educativas de Badia, generando una masa crítica, identificando agentes motores, generando equipo 
de  trabajo  e  inspirando  acciones  transformadoras,  poniendo  desde  el  ayuntamiento  todos  los 
esfuerzos para optimizar el trabajo destinado por cada agente educativo, evitando la duplicidad de 
espacios de trabajo y reforzando el trabajo en red, de manera sostenible para los diferentes agentes 
de la comunidad educativa. Así pues, no vamos a ceder a un juego partidista que nos haga perder  
nuestros principios. Esta es nuestra propuesta y la presentaremos en el próximo Consell Municipal 
d’Educació, para que entre todos los que participamos, consensuemos la periodicidad y que no sea 
exclusivamente una decisión tomada en este plenario, nacida de un partido político que única y 
exclusivamente busca poner entre la espada y la pared al equipo de gobierno. Nos comprometemos 
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firmemente a traer a este pleno una propuesta de acuerdo con lo que se decida por mayoría en el 
próximo consell, en octubre, para que los y las badienses vean que, una vez más, este equipo de 
gobierno, cuando se compromete, cumple, y además, busca escuchar a todos y a todas y no imponer 
sus ideas por encima de las de los demás. Por estas razones, votaremos en contra de la moción 
presentada por el grupo AEB. Muchas gracias».

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran, qui diu: «Gràcies senyora 
alcaldessa. Regidor Sanz, vostè no s’ha llegit la moció? Jo és que... el que faríem seria com encetar 
un rèquiem per un Consell Municipal d’Educació, perquè el Consell Municipal d’Educació en aquesta 
ciutat està mort. El Consell Municipal d’Educació en aquesta ciutat està mort, i vostès, al llarg del curs 
passat l’han fet reunir una vegada per fer una presentació molt maca de power points que fa els  
serveis tècnics sobre projectes o suposats projectes sempre, sempre, sempre, sempre, de futur. Per  
tant,  vostè fa servir unes expressions totalment fora de lloc, que nosaltres estem intentant posar  
contra l’espassa la paret a l’equip de govern, que nosaltres volem fer un joc partidista.... res més lluny 
de la nostra  intenció.  Si  vostè  s’hagués llegit  amb atenció  la moció,  el  grup municipal  de l’AEB 
proposa,  no  imposa,  proposa  al  ple  l’adopció  dels  següents  acords  i  després  el  ple  decidirà.  
Evidentment, aquest Consell Municipal d’Educació està mort ho mirin com ho mirin, i nosaltres el que 
intentem és reactivar-lo, reanimar-lo, ressuscitar-lo, com hem intentat fer en aquesta mateixa sala en 
un... bueno, és innombrable la quantitat de vegades que en precs i preguntes li hem adreçat o a 
vostè o a l’anterior legislatura d l’equip de govern que hi havia. Per tant, nosaltres el que volem és 
l’operativitat que no veiem per en lloc i que considerem que amb dues vegades l’any tampoc no hi  
serà i si a més a més el format és el que es va apuntar amb aquesta presentació de power points no 
ho serà, perquè fonamentalment és fer-hi front als reptes educatius i als problemes educatius i als 
atacs que està rebent la comunitat educativa en aquesta ciutat. I això significa tenir un esperit de  
lluita,  tenir  un esperit  de coordinació per  poder-hi  fer-hi  front,  per  poder  fer-hi  front,  no tant  per  
desenvolupar projectes, que estan molt bé i que nosaltres podríem també acusar-los de que vostès 
aprofiten aquesta intervenció per fer el seu joc partidista dels suposats programes de futur que tenen 
des del punt de vista educatiu. Per tant, nosaltres considerem que el Consell Municipal d’Educació ha  
de ser el pal de paller per resoldre i per plantar-hi cara als atacs que ens venen des del Departament 
d’Educació i vostès el que volen és perpetuar la mort d’un cadàver. Gràcies».

La senyora alcaldessa diu: «Permeti’m el  regidor que aclareixi,  per deixar clar com han anat les 
coses.  Evidentment,  ens  hem llegit  la  moció,  i  la  moció  el  que  diu  és  que  proposa  al  ple  una 
periodicitat d’un consell municipal. Nosaltres el que entenem i vam plantejar a la comissió informativa 
és que aquesta periodicitat no l’ha de decidir aquest ple sense escoltar a la comunitat educativa en el  
Consell Municipal Escolar. I nosaltres vam demanar deixar sobre la taula aquesta proposta, per fer 
arribar aquesta proposta a on cal, que és al Consell  Municipal que es convocarà en aquest mes 
d’octubre. Es podien haver esperat a veure que es decidia en el Consell Municipal d’Educació, que és 
el que es va acordar en la reunió del mes de juliol en la que vostè va estar present, en la que es van  
presentar els projectes en els que estem treballant com a ciutat, suposats projectes no, projectes, li 
agrairia que aquests adjectius desqualificatius no s’afegeixin als projectes, son projectes, que s’estan 
desenvolupant.  I  vam  acordar  en  el  Consell  Municipal  Escolar,  perdó,  en  el  Consell  Municipal 
d’Educació, vam acordar que precisament per no solapar tot un seguit de reunions que hi ha al llarg 
del curs, i per no ofegar amb reunions a les escoles, pactar amb elles quina era la periodicitat del  
Consell Municipal d’Educació. També vam acordar establir un seguit de plenaris i vam acordar també 
proposar uns equips de treball per treballar sectorialment altres temes. Nosaltres la única cosa que 
vam demanar, és si us plau, deixem sobre la taula per pactar, consensuar, amb nosaltres i amb la 
resta de membres de la comunitat educativa quina era aquesta periodicitat, i la resposta de l’AEB és  
no,  nosaltres  volem  que  s’aprovi  el  que  nosaltres  exclusivament  proposem.  La  raó  per  la  que 
nosaltres votem en contra  no és perquè volem mort  el  Consell  Municipal  d’Educació,  això és  la 
interpretació que fan vostès, que és la seva. Nosaltres el que vam proposar a la comissió informativa 
és anem a esperar, a veure que diu el Consell Municipal d’Educació. Vostès son els que no volen 
esperar  al  que diu el  Consell  Municipal  d’Educació.  Nosaltres podem interpretar que si vostès ja 
comencen no donant aquesta importància que té el Consell Municipal d’Educació i no importa que 
digui  el  Consell  Municipal  d’Educació  sobre la  periodicitat  de les  reunions,  crec  que comencem 
malament. Podem tenir moltes interpretacions. Jo crec que aquest tema, d’aquesta manera, comença 
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malament. Podem començar bé o començar malament. Si vostès volien portar a aquest ple aquesta 
proposta,  que  nosaltres  vam  plantejar  que  s’hauria  de  debatre  en  el  si  del  Consell  Municipal 
d’Educació, nosaltres podem interpretar que el que vostès volen és dir un altre cop més que aquest  
equip de govern no té cap intenció de treballar temes d’educació. El regidor el que ha comentat és  
que nosaltres entenem que no només el Consell Municipal d’Educació, que és molt important, és el 
que reflecteix les polítiques d’educació que fa aquest equip de govern i per això el regidor ha relatat 
les polítiques que es fan des d’aquest ajuntament. La única cosa que demanàvem era alguna cosa 
tan senzilla com aquesta, deixem-ho sobre la taula i ho decidim entre tots i totes. Sembla ser que en  
aquest tema no és important la decisió col·lectiva, pues hauran de justificar per què en aquest tema 
no és important la decisió col·lectiva i hauran de justificar per què aquest ple ha d’aprovar la proposta  
de l’AEB sense escoltar la comunitat educativa, que és el que estan proposant. La moció no diu 
recolzem el  Consell  Municipal d’Educació, no. El  que diu és que s’ha de reunir  les vegades que 
vostès decideixen, sense comptar amb la resta de la comunitat educativa, amb la qual cosa vostès  
hauran d’explicar a la comunitat educativa perquè ho volen fer a les seves esquenes, que és el que 
s’està plantejant en aquest ple».

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran, qui diu: «Gràcies senyora alcaldessa. 
Bé, si vostè creu, i la comunitat educativa creu, que amb dues reunions anuals doncs tindrem resolts  
els reptes que tenim en aquesta ciutat, senzillament estan absolutament enganyats. Vostè té una 
facultat, que és posar en boca nostra coses que nosaltres no hem dit, com dir que nosaltres no tenim 
o l’equip de govern no té cap interès en tractar temes d’educació. Nosaltres no ho hem dit, nosaltres  
el que hem dit és que aquest Consell Municipal d’Educació està mort, i si volen un altre símil, doncs  
bueno, doncs en lloc d’estar mort és un malalt terminal, i vostès curiosament, el que volen és esperi’s, 
esperi’s, esperi’s, quan van a atendre a aquest malalt terminal i és clar, quan no atenen a un malalt 
terminal doncs el que passa és que aquest malalt es mort. Nosaltres com ja hem dit abans reiterem 
que no volem imposar res, simplement  que és curiós que en el  moment en què l’AEB presenta  
alguna iniciativa, ay!!! no us preocupeu, estamos en ello pero ya, pero ya, i resulta que aquest ja no 
arriba mai. I així estem. Gràcies».

La senyora alcaldessa diu: «Al mes de juliol es va reunir el Consell Municipal d’Educació i es va 
parlar d’aquest tema. I ens vam emplaçar. És que no sé quin és el problema. No sé si el regidor  
d’Educació vol afegir alguna cosa més. Doncs crec que ha quedat força clar, el posicionament de 
cadascun dels grups».
 
Es rebutja en segona votació amb el vot de qualitat de l'alcaldessa la moció presentada pel grup 
municipal  de l'Alternativa d'Esquerres  per  Badia  referent  a  la  periodicitat  de reunions  al  Consell  
Municipal d'Educació.

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

1. Coneixement resolucions de l'alcaldia

La Corporació s'assabenta de les resolucions de l'alcaldia del número 583/2017 a la 728/2017.

2. Precs i preguntes

La senyora Eli Ruiz diu: «Seré breu. Només faria un prec al senyor Iván, d’allò que hem comentat fa 
una  estoneta  que  no  m’ha  sabut  encara  respondre,  sobre  aquest  mail  que  s’havia  d’enviar  al 
Departament d’Educació. Simplement quan tinguem notícies de si s’ha enviat o no s’ha enviat i què 

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

és el que s’ha enviat, envieu-me si us plau còpia d’aquest mail si s’ha enviat. I si no s’ha enviat i s’ha 
parlat per telèfon, digueu-me què s’ha parlat i què ens han respost i doneu-me continuïtat a aquest  
tema, si us plau. És un prec. Gràcies».

El senyor José Perez diu: 
1. «D’entrada iniciem aquest torn manifestant el nostre malestar per la tardança que estan tenint en 
arribar-nos-en totes les actes de la Junta de Govern Local d’aquest mes. Poso un exemple. Només 
ens  ha arribat  la del  dia 1,  i  habitualment  ens arriba i  és  una eina que com he repetit  algunes  
vegades, com que a l’oposició fa molt de fred, el rebre les actes va bé per poder sapiguer exactament 
quin tipus d’expedients pots demanar per poder seguir alguns dels temes. Llavors he estat revisant a 
més a més la web municipal, i l’acta del dia 15 repeteix la del dia 8. Si entrem a l’acta, a la web 
municipal, hem tornat a penjar la del dia 8. I la del dia 22 no hi és, amb la qual cosa no he pogut 
consultar-la. Demanaria si us plau, com hem estat fent durant tota aquesta legislatura ens puguin 
arribar les actes de la JGL, que per nosaltres, al menys pel grup de BeC és una eina prou útil per fer  
la nostra tasca el millor que puguem.
2. En segon lloc voldria fer una petició. Ens han comentat els treballadors de la Biblioteca, que resulta 
que de fa un temps han de vindre a fitxar aquí a l’ajuntament, no sabem quin és el motiu, quina és la 
raó, i això els hi fa perdre d’entrada 10, 12 minuts, un quart d’hora diaris de la seva feina, perquè 
s’han de desplaçar fins a aquí. Primer voldríem sapiguer quin és el motiu el perquè els treballadors 
de la Biblioteca.... i després fer una pregunta, si això ho fan els treballadors de totes.. la resta de 
treballadors municipals que estan a diferents llocs, del  Molí,  de no sé què i  el  perquè els  de la 
Biblioteca son així. I si no és així, que son la resta, només son els de la Biblioteca, pues demanem ja  
a l’equip de govern que posin les eines o l’instrument perquè no s’hagi de fer aquest desplaçament,  
que suposa un malestar per ells i a més a més una pèrdua de temps efectiu de feina. Això es lo que  
volíem comentar.
3.  Voldríem fer  una  pregunta  directament  al  senyor  Rafa  Moya i  és  que  des  de fa  temps  hem 
demanat  totes  les  gestions  oportunes  que  han  fet  com a  equip  de  govern  referent  al  tema  de 
demanar a la Diputació poder-nos acollir  a les subvencions per  fer  l’estudi  del  cens dels edificis  
municipals que tenen amiant. Ho vam preguntar, si s’havia fet els tràmits a la Diputació per acollir-nos  
a aquesta subvenció, i l’altre dia en la comissió de Territori entre tantes coses, a mi se’m va oblidar 
preguntar-ho. Aprofito avui que estic en el ple i ho pregunto.. se’m va oblidar, no és que ho faci aquí  
amb mala fe, com de vegades se’m diu. Ho pregunto aquí per no tindre que esperar-me o fer arribar 
un mail.....
4. Aquesta va adreçada al senyor Josep Valencia. L’altre dia en la comissió vam parlar del tema del  
skate. Llavors ell em va adreçar a l’acta del mes de juliol de la comissió d’Acompanyament a les 
persones. A l’acta, que me la vaig tornar a llegir perquè de vegades jo llegeixo coses i les llegeixo 
d’una forma tan vertical que no les acabo d’entendre i les tinc que tornar a llegir. El que vostè parla en 
aquest  acta,  parla  de la  titularitat  dels  terrenys,  això  no  ho posem en  dubte,  son  terrenys  que 
pertanyen a l’INCASÒL. A més a més son terrenys afectats per un Pla general d’ordenació urbana, 
que  se  suposa  que  algun  dia  desenvoluparem.  Però  en  el  fet  que  nosaltres  li  plantejàvem,  li  
plantejàvem a la comissió, el fet és que hi ha allà una instal·lació que no reuneix ni molt menys totes 
les característiques de seguretat ni res, una instal·lació però que dona un servei a una certa quantitat  
de ciutadans de Badia i de no de Badia, i que acull una gent que fa una activitat que jo que no son  
practicant d’aquest esport, m’hi he passat algun dia i Deu n’hi do, Deu n’hi do. Ja m’agradaria que 
moltíssimes entitats i associacions de Badia tinguessin aquesta activitat i aquesta participació. La 
nostra proposta va ser des de l’inici veure de quina manera articulàvem això pel dia que s’hagi de fer,  
es desenvolupi aquest PGOU, ho tinguem endreçat. El que no podem fer és anar mirant cap a una  
altra banda, deixar-ho allà i el dia que s’hagi de desenvolupar aquest pla enviar excavadores i dir  
mira... Jo crec que estem dient anem a fer tot això que s’hagi de fer, per quan arribi el moment tindre 
feta la feina. El senyor Iván preguntava en aquella comissió que proposéssim pastilles o llocs per tal.  
Podem fer-ho, podem seure, mirar, però jo crec que amb els que han de seure, mirar i parlar son amb 
els usuaris del skate. Son ells els que han de donar aquesta proposta, arribar a acords, parlant de 
participació, com abans parlàvem de participació.... han d’arribar a acords amb ells. I nosaltres el que 
els estem dient és que hem de posar la vena abans de la ferida, perquè la ferida pot arribar, i si arriba 
i no tenim preparat tot això, ens trobarem amb una situació diguem-ne no massa agradable. De fet, la  
intervenció que va haver-hi per part de la policia, aixecant una acta a una persona que estava fent  
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una qüestió, que tots sabem que no poden tindre permisos, perquè no els tenen, em sembla que és  
una part anticipatòria del què ens pot vindre més endavant. Si realment al final acabem executant  
aquest PGOU, sense donar una alternativa a un grup de joves que la única cosa que fan és fer 
esport.  Ens  pot  agradar  més o menys,  podem tindre més o menys participants  com deia  en la 
comissió o en l’acta el senyor Josep Martínez Valencia, deia, haurem de prioritzar si fem una inversió  
a la piscina pel número d’usuaris o pel skate. Evidentment, al final tot son prioritats. Per nosaltres el  
que diem és que això és una realitat i aquesta realitat la hem d’intentar veure si cap dintre de les  
nostres possibilitats i no deixar que allò vagi rullant... ara tenim de moment un expedient obert, però 
pot ser que ens trobem amb més i al final ens trobarem amb una situació no massa agradable per  
ningú.
5. Una altra pregunta que voldria fer, perquè l’altre dia m’ho van preguntar i no sé.... tinc la sensació 
de que aquest any el Badia Street no es farà. L’any passat vam parlar del tema. Es va dir per part  
dels responsables tècnics de la casa que es faria «un giro a la situación» i no sabia si això es faria  
bianual, trianual, si s’ha deixat de parlar directament amb els organitzadors d’aquest event. Si l’equip 
de govern ha pensat que això ja és un tema que no... no ho sé perquè no li vaig sapiguer respondre i 
mira, aprofito que estem a la sala plenària per veure si  l’equip de govern, aquest gir, en què ha 
consistit exactament.
6. I torno a demanar una vegada més, que ho vaig demanar l’altre dia a la comissió informativa, si  
poden ser, el  quadre de control  de la legionel·la de les instal·lacions esportives municipals.  Vaig 
demanar-ho a la comissió informativa de juliol, ho he tornat a demanar a la comissió informativa de 
setembre i  no  se m’ha  fet  arribar  o  se’m digui  com puc  accedir  per  poder  donar  un  cop  d’ull, 
simplement això. No se m’ha fet arribar un mail ni se m’ha adreçat a cap expedient ni se m’ha adreçat 
a cap funcionari que em pugui deixar veure aquestes dades, simplement això. Crec que no m’oblido 
de res. Com vaig fer a la comissió de Territori, si m’oblido alguna cosa doncs ja tornaré a aixecar el 
dit. Gràcies».

El senyor Álvaro Pacheco diu: 
1. Nosaltres volíem preguntar sobre s’està duent a terme un pla per als pàrquings de motos. I si  
s’està duent a terme poder consultar-lo perquè no tenim constància.
2. També volíem posar de manifest i fer unes preguntes al govern és, de part de l’AEB voldríem saber 
quina posició té l’equip  de govern respecte els  fets  que s’estan duent a terme les últimes dues 
setmanes,  de  retallades  de  drets  i  llibertats  que  estem  patint.  Voldríem  saber  per  què  aquest  
ajuntament no s’ha pronunciat, quan ho han fet entitats que son com a mínim poc sospitoses com 
l’ICAP, Bombers de Barcelona o el  Col·legi de Metges, entre moltíssimes altres entitats, que han 
rebutjat de manera clara aquesta suspensió d’autonomia per la porta del darrere. En canvi, aquest  
ajuntament  resta  còmplice  i  mut  davant  del  setge  que  estan  sofrint  les  institucions  catalanes.  
Reiterem que això no va d’independència, que això va de democràcia i aprofitem l’avinentesa per dir  
que malgrat tot, el proper 1 d’octubre, aquí a Badia es podrà votar amb total normalitat a l’IES Badia  
del Vallès i al Centre Cívic. Gràcies».

La senyora alcaldessa diu: «Passem a contestar. En principi, el prec de BeC mirarem a veure què ha  
passat amb el tema de les actes, ho esbrinarem. Aniré per ordre i així ja anem contestant. Respecte a 
la petició dels treballadors de la Biblioteca li dono la paraula a la senyora Montserrat Jiménez».

La  senyora  Montserrat  Jiménez  diu:  «Fichan  aquí  Biblioteca  y  los  conserjes  de  las  escuelas  y 
también del  Casal  d’avis.  La  razón es  porque como saben, tenemos dispersos  por  el  municipio 
diferentes edificios municipales, con diferentes trabajadores y sí, se podría estudiar la posibilidad de 
poner una máquina de fichar en la Biblioteca, con el coste que ello supondría, teniendo en cuenta 
que estamos hablando de una distancia de no sé si pueden ser 3, 4 minutos, 5 minutos, yo no suelo 
caminar super rápido, però me parece que de La Muñeira al ayuntamiento se pueden tardar.. no sé, 3 
minutos, 4 minutos, y lo mismo más o menos a la Biblioteca. Consideramos que es un recorrido 
asumible. De momento no descartamos la posibilidad de cuantificar el costo de tener una máquina de 
fichar en cada uno de los emplazamientos, pero de momento estamos funcionando así y vienen aquí  
y se desplazan aquí, y eso, 3, 4 minutos caminando para fichar a su hora de entrada y a su hora de  
salida».

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

El senyor Rafa Moya respon al tema de la subvenció: «Con respecto a la petición que hicimos de la  
subvención, lo hicimos por escrito. Ya pasaré el número de expediente o del registro de la carta. Lo 
hicimos creo que en el mes de julio y ya se la haré llegar. 
Aprovecho también para el tema del cuadro del control de legionela. Lo pediremos al servicio, en este 
caso al servicio de Deportes que tienen el cuadro interno, a ver si lo podemos hacer llegar.
Y con respecto al  tema del parquing de motos, no estamos haciendo ningún plan específico de 
reordenación del tema de las motos. Sí que cuando hacemos alguna intervención en algún punto,  
que arreglamos alguna acera, o que arreglamos algún paso de peatones, modificamos el tema del  
aparcamiento de motos, y en algún sitio hemos hecho alguna intervención para evitar que aparquen 
vehículos, pero hemos habilitado alguna zona de aparcamiento para motos, para favorecer el giro en 
alguna ubicación, para que no quepa un coche pero quepa una moto, para facilitar. Pero no estamos 
desarrollando ningún plan específico para el tema del parquing de motos».

El senyor Josep Martínez respon sobre el tema del skate park i diu: «Le quería comentar que ya en el 
acta creo que el equipo de gobierno da suficientes motivos y además pone ejemplos reales como 
usted ha dicho de si tenemos que decidir entre la piscina o si tenemos que decidir sobre el skate 
park. En breve iniciaremos el debate sobre presupuestos, pues hagan ustedes una valoración de lo 
que puede valer un skate park en alguna pastilla del municipio y nos lo plantean. Para nosotros, 
repito, no es una prioridad ubicar el skate park en otro sitio, porque consideramos que hay otras 
prioridades deportivas. Y repito lo dicho, la titularidad no es nuestra».

El senyor Iván respon sobre el Badia Street: «El tema del Badia Street este año no se va a realizar.  
Está pendiente una reunión con la entidad que lo organiza y que lo echa adelante, para ver qué 
formato buscar, ya que el que se está dando hasta ahora, sería imposible poder llevarlo a cabo. Eso  
por un lado.
Y por otro lado recojo el prec de Eli y entiendo que de todo este consistorio. El mail a priori se ha  
enviado hoy. Creo que se ha intentado llamar pero no hemos podido hablar con nadie. Se ha enviado 
un mail, que os pondré copia mañana, os lo reenviaré. Se nos emplazó a que a finales de septiembre 
ellos nos llamarían para convocarnos a la reunión y contando que hoy es 27 y viendo la manera de  
hacer de este Departament, no hemos esperado y ya hemos actuado con esta primera llamada que 
se ha hecho a nivel técnico y que si no hay respuesta se hará a mi nivel, a nivel de teniente y si no lo  
hará  la  propia  alcaldesa  mostrando  el  compromiso  que  siempre  se  ha  mostrado  en  todas  las 
cuestiones relacionadas con la educación».

La  senyora  alcaldessa  diu:  «Respecte  la  darrera  pregunta  que  ha  fet  l’AEB,  jo  crec  que  és 
sobradament coneguda en aquesta situació quina és la posició política que té aquest partit al voltant 
del tema en general. El que sí que li podem dir és que el grup municipal Socialista, malgrat no haver 
fet cap comunicat, nosaltres reivindiquem sempre que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya actuïn 
amb plena llibertat.  Nosaltres hem intentat durant  tot  aquest temps garantir  la llibertat en aquest  
municipi, la llibertat d’expressió de qualsevol ciutadà i ciutadana. Nosaltres entenem que tot el que 
està passant, nosaltres no compartim determinades defenses violentes de l’estat de dret, cap ni una,  
cap de les actuacions que s’estan duent a terme que atemptin contra la llibertat d’expressió, que 
atemptin contra l’exercici lliure del càrrec electe de qualsevol company o companya, de qualsevol 
alcalde o  alcaldessa,  sigui  del  color  polític  que sigui,  nosaltres  la  condemnem, qualsevol.  S’han 
produït, malauradament, moltes situacions violentes en els darrers dies, que les condemnem totes. 
Nosaltres si que considerem que qualsevol persona té dret a expressar-se lliurament, sempre que 
sigui  dintre del  respecte i  sense menysprear  els  drets de la resta.  L’atribució a aquest  equip de 
govern de complicitat  i  d’estar en contra de la democràcia, nosaltres ho rebutgem. Nosaltres no 
creiem  que  amb  la  nostra  posició  legítima  siguem  còmplices,  nosaltres  no  ho  som  o  no  ens 
considerem còmplices. Nosaltres considerem que a una societat plural, diversa i rica, s’ha de garantir  
l’estat de dret, no de qualsevol manera, no a qualsevol preu, però no es poden ni utilitzar els tribunals 
ni utilitzar les institucions, ni manipular al Parlament ni manipular cap tipus d’actuació de tot el què ha 
passat. Nosaltres reivindiquem per tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya el dret a la plena  
llibertat d’expressió, sense cap mena d’intimidació, discriminació, amenaça, vingui d’on vingui, i com 
a Partit dels Socialistes lluitarem dintre de les institucions i la democràcia per canviar les lleis, per fer 
fora democràticament el Partit Popular del govern d’Espanya i transformar-la en un estat federal que 
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reconegui  la  seva  plurinacionalitat,  liderant  la  reforma  constitucional  que  faci  possible  trobar  un 
encaix just i  generós per la nació catalana i que garanteixi  solidàriament la fiscalitat, inversions i  
serveis  que assegurin  el  progrés  de Catalunya,  el  benestar  i  la  justícia  social.  I  aquest  govern, 
malauradament, per tot el que ha quedat reflectit en aquest ple, no ho fa. Aquest és el posicionament 
del partit, ho estic reproduint en aquest ple perquè quedi clar. Crec que és sobradament conegut quin 
és el posicionament del Partit dels Socialistes de Catalunya, però insisteixo, crec que nosaltres hem 
de defensar la llibertat de tothom».

El senyor Álvaro Pacheco respon i diu: «Si, la posició del Partit Socialista ja la coneixem pels mitjans 
de comunicació i demés. És més el prec o el que estaven exposant és un tema institucional, que per 
què aquest ajuntament no s’ha posicionat com s’han posicionat tantes institucions i tants ajuntaments 
de part de la democràcia, de part dels drets i en contra de la retallada aquesta de drets i llibertats.  
Celebrem que estiguin en contra de la violència. També celebrem que els funcionaris de la casa no 
estiguin exposats, per això esperem que el diumenge no vingui cap policia municipal als col·legis de 
votació».

La senyora alcaldessa diu: «Crec que això ho té encomanat els mossos d’esquadra. A data d’avui és 
el que jo sé».

El senyor José Pérez diu: «M’han quedat dos temes. Relacionat amb el tema de fitxar, instem a  
l’equip de govern a fer precisament aquest estudi. Hi ha sistemes molt senzills i molt econòmics, i ho 
dic perquè és veritat que a lo millor de l’escola La Munyeira a l’Ajuntament son 4 minuts caminant. 
Ara,  jo insto a més d’un d’aquí,  jo el  primer, que no aconseguiré arribar  en 4 minuts  des de la  
Biblioteca fins a aquí. S’ha d’estar forta de cames, està una mica més lluny. 
I després una altra cosa. Tornem a dir en el tema del pressupost. En el tema del pressupost és veritat  
que nosaltres podem fer aportacions com a grup municipal com sempre hem fet i com sempre farem. 
Però jo crec  i  nosaltres  creiem que qui  hauria  de fer  aquest  plantejament  dintre  del  pressupost  
participatiu, hauria de ser parlar amb els afectats, i parlo del tema del skate. Ho dic perquè nosaltres  
no estem aquí defensant res que no ens pertany, sinó simplement estem posant un focus amb un 
tema que s’està deixant  allà a veure com s’acaba solucionant sol,  i  és precisament això. Ho dic  
perquè a vegades quan un llegeix  l’acta  veu coses  aquí,  que ens  estem gastant  una pasta,  un 
dineral,  en  la  recollida  d’escombraries.  No  ho  sé  si  això  ho  tenen  fins  i  tot  quantificat.  Ja  em 
demanaran que els hi  faci  arribar un mail  demanant exactament aquesta quantificació, perquè a 
veure, sincerament, jo he passat per la zona i no deu ser tal dineral, parlem del skate, no parlem de 
tota la zona del camp de futbol, de tot això... estem parlant de coses diferents. I no em faig defensor 
de ningú, perquè a vegades aquí se m’atribueix que soc el defensor dels pobres i jo no son cap 
defensor dels pobres. Nosaltres intentem posar èmfasi en aquest tema perquè és un tema que tard o 
d’hora n’haurem de prendre situació».

La senyora alcaldessa diu: «Jo crec que ha contestat el senyor Martínez que en cap cas nosaltres no 
fem aquesta proposta perquè no és una prioritat en la inversió. Ja ho parlarem. No passa res.
I  respecte al  tema del  marcatge mirarem el  cost.  Del  tema de la percepció de si  hi  ha molt  de 
recorregut o no des de la Biblioteca aquí, és subjectiu, evidentment, però que si hi ha un malestar per 
part  dels  treballadors  de la  Biblioteca,  parlarem amb els  treballadors  de la  Biblioteca,  perquè si  
veritablement hi ha un malestar per part dels treballadors, mirarem quin és el cost de posar una  
màquina de marcatge. Cap problema». 
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