Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2017/10

El ple

Ordinària

Data

25 / d’octubre / 2017

Durada

Des de les 18:35 fins a les 20:42 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretària

Carme Coll Gaudens

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77123566N

Alvaro José Pacheco Comino

SÍ

38062022N

Antonio Rodríguez Yáñez

SÍ

47249172L

Elena Malysheva Sojer

SÍ

44989236V

Elisabet Ruiz Romero

NO

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

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

Codi Validació: 9MEM2C42FCFQPPML5325TNAMK | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 30

Tipus de convocatòria

Número : 2017-0010 Data : 30/11/2017

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Fecha Firma: 30/11/2017
HASH: 6645a5b0a063e7ad7bd2f6b0119e42cf

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 30/11/2017
HASH: 52e9fb06dc0fb0ae309c5d8c411825d4

ACTA

77126306S

Rafael Muñoz Contreras

NO

43401368T

Raúl López Borrás

SÍ

34743630Z

Ruben Toro Alvarez

SÍ

46605841K

Teresa Carceller Labaleta

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Elisabet Ruiz Romero:
«Assumptes personals»
1. Rafael Muñoz Contreras:
«per motius laborals»

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Número : 2017-0010 Data : 30/11/2017

Abans de començar amb l’ordre del dia, es vota favorablement la incorporació de les següents
mocions perquè siguin incloses com a assumptes sobrevinguts: «Declaració exigint la llibertat
dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, i d’Òmnium Cultural
(OC), Jordi Cuixart», «Per fer de l’educació una eina fonamental per a la construcció d’una
societat plenament democràtica, socialment cohesionada i econòmicament pròspera», «Encara
som a temps: eleccions!» i «De rebuig a l’anunci per part del Govern de l’Estat Espanyol de
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució a Catalunya».

ACTA DEL PLE

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.

Tipus de votació: Unanimitat
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S'aprova sense necessitat de lectura l'esborrany de l'acta de la sessió que va tenir lloc el dia 27 de setembre
de 2017, atès que tots els membres del consistori disposaven del text.

Modificació del Pressupost 14/2017 i modificació del Pla d'Inversions annex al Pressupost General pel
2017 (exp. 2713/2017)
Favorable

Tipus de votació: Majoria

La secretària llegeix la proposta d’acord.

Seguidament, la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Montserrat Jiménez, qui diu: «Gracias
señora alcaldesa. Buenas tardes. El cuadro de inversiones es la herramienta de planificación que nos permite
determinar cuáles son los proyectos que de manera prioritaria, se incorporarán en el presupuesto anual. Los
gastos de inversión, son los gastos que generan riqueza, y tienen un beneficio inmediato y futuro porque
están destinados a crear infraestructuras y servicios en el municipio. Todo ello conforma el cuadro de
inversiones. Es un documento de planificación que está vivo. A lo largo de la vida del cuadro de inversiones,
existen proyectos que acaban resultando menos costosos de lo previsto, o surgen necesidades nuevas para
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el municipio, lo que hace necesaria su modificación. Debe responder a las metas financieras y a las
prioridades de inversión y debe tener en cuenta el origen de los recursos y su destino. Las inversiones que
proponemos llevar a cabo ascienden a un total de 517.717,79€. Para financiar estos proyectos contamos con
varias líneas de financiación como son: los recursos propios; los remanentes o sobrantes de proyectos
acabados y que podemos destinar a otros proyectos; las subvenciones: contamos con las Mesas de
concertación de la Diputación de Barcelona y con el PAMMU del AMB; y los créditos: para este cuadro de
inversiones, hemos solicitado una de las líneas de crédito de la Diputación de Barcelona llamada Caixa crèdit,
con la que nos ofrecen 175.000€ anuales a interés 0 y a devolver en un plazo máximo de 10 años. De
momento lo hemos solicitado para este año, pero dadas las condiciones tan ventajosas, auguramos contar
con esta vía de financiación para futuros ejercicios. Entremos en materia y vayamos a lo que contiene nuestra
propuesta de modificación del cuadro de inversiones. Vamos a explicar lo que damos de baja, lo que vamos a
mantener del cuadro anterior, lo que vamos a modificar del cuadro anterior y lo que incorporamos como
nuevo. Damos de baja dos partidas provenientes de subvenciones finalistas. Esto quiere decir que una vez
acabados los proyectos, el dinero sobrante no se puede destinar a otra cosa. El importe total que damos de
baja asciende a 13.543,53€ correspondiente a la subvención otorgada para las reparaciones efectuadas a
consecuencia de los fuertes vientos de 2014 y a la subvención otorgada para la obra del aparcamiento de la
av. Mediterráneo ya finalizada. Qué es lo que mantenemos? Mantenemos la intervención en instalaciones
deportivas, en el poli viejo, para acabar el proyecto del bar y su puesta en marcha. Para este proyecto
contamos con un saldo de 16.937,04€ que nos queda del PAMMU del AMB. Continuamos con el Proyecto de
renovación y mejora urbana, con intervenciones en Cantábrico 25-31, con vallas perimetrales también y
pavimentación de la calle Ibiza. Para este proyecto contamos con un saldo de 31.811€ que financiamos con
recursos propios. Mantenemos también el proyecto de reposición de luminarias, para el alumbrado de la
zona de IKEA. Para este proyecto contamos con un saldo de 12.998€ que financiamos con recursos propios.
Qué es lo que modificamos respecto al cuadro anterior? En infraestructuras de uso general, incorporamos la
adecuación de parterres como resultado del proyecto de Presupuestos Participativos. Este proyecto se
financia con 8.234€ que ya existían y con 62.570€ que provienen del crédito Caixa crèdit de la Diputación de
Barcelona. Esta intervención asciende a 70.805€. La partida destinada al Mercado municipal, contaba con un
saldo de 14.351€ y experimenta un aumento de 83.867€ que viene de las Mesas de Concertación,
subvención proveniente de la Diputación de Barcelona. El total de esta intervención asciende a 98.219,80€, y
nos servirán para la mejora de la climatización y la instalación de un obrador en el mercado. Cuáles son las
novedades de este cuadro de inversiones? La realización de dos intervenciones en las instalaciones
deportivas, en este caso en el Poli nuevo para mejora del cuadro eléctrico y deshumectadora. Creamos una
nueva partida con recursos propios por importe de 35.000€. Creamos también una partida para mejorar la
caldera del Ayuntamiento. Este proyecto se financiará haciendo uso de la línea de Caixa crèdit de la
Diputación de Barcelona, por importe de 112.000 € y con una transferencia de crédito de 57.570€. Creamos
un proyecto de Maquinaria biosaludable, como resultado de los Presupuestos Participativos, por importe de
30.000€ con cargo al PAMMU del AMB. Creamos también una partida para la Eficiencia energética, en este
caso incidiremos en las escuelas, por un valor de 21.509€ que se financian también con cargo al PAMMU del
AMB. Y creamos por último una partida para adecuar los locales de la gasolinera, por importe de 43.979€
provenientes de la subvención de las Mesas de concertación de la Diputación de Barcelona. La política
financiera del municipio tiene como principio asegurar la existencia de recursos financieros que permitan la
realización de la inversión y el normal funcionamiento de la Institución. Todo ello hacia el logro de un mayor
desarrollo en lo humano,en lo social, en lo económico y en lo político. Es por ello que para la modificación del
cuadro de inversiones que hoy traemos a este pleno, pedimos el voto favorable de todos los grupos
municipales. Gracias”.
La senyora alcaldessa dona a continuació la paraula al senyor José Pérez: “Gràcies senyora alcaldessa.
Començarem dient que el grup municipal de BeC no donarem suport a aquesta modificació del pressupost i al
quadre d’inversions que d’ella se’n deriva. I ho farem a causa dels motius que passem a exposar. En primer
lloc, BeC no vam recolzar el pressupost de l’any 2017 i entre d’altres raons no ho vàrem fer perquè tal i com
vam expressar en el debat de pressupostos, no era per nosaltres ni el pressupost que necessitava el nostre
municipi ni el millor pressupost que es podia fer amb els recursos disponibles. I el pas dels mesos, d’aquests
anys, recordem que som a tocar del mes de novembre, ens ha donat la raó. El municipi que tenim, el tenim
molt deixat en carrers, en parcs, en equipaments. És per tant, no havent-hi donat suport a un pressupost que
no el sentíem a com nostre, no podem donar recolzament, no podem recolzar aquesta variació
pressupostària. En segon lloc, creiem que aquest quadre d’inversions s’hauria d’haver presentat molt abans. A
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més, pensàvem que anava a ser un quadre d’inversions per a tot lo que ens queda de legislatura i finalment
se’ns va dir que només era un quadre d’inversions per a aquest any 2017. Presentar-ho a finals d’octubre, i
exposar la intenció d’executar-lo abans de finalitzar aquest any, ens sembla a nosaltres una mica utòpic,
sobretot observant com funcionen qüestions en temes d’obres des de la regidoria de Territori on els nostres
(.....) de principi de legislatura s’estan complint (.....), manca de plans d’actuacions, manca de priorització en
actuacions i de projecte de ciutat des d’un urbanisme. Això fa que algunes de les actuacions proposades en
aquest nou quadre d’inversions, vinguin de necessitats o demanda ciutadana des de fa 6 o 8 anys, com per
exemple la prevista al carrer Cantàbric, a l’alçada del 25-31, on els veïns i les veïnes veien o veuen com es
continua fent un enorme bassal cada vegada que plou a l’entrada de les seves porteries. I això no és només
una qüestió de recursos, només és també bàsicament, una qüestió de planificació i de priorització d’obres
dintre d’un model de ciutat que l’equip de govern mostra any rere any, que no té dintre de la seva estratègia.
En tercer lloc, i a causa d’aquesta manca de visió global del municipi, ens trobem amb unes inversions que no
tenen cap sentit en el seu conjunt. Son pedaços que pretenen millorar la ciutat o alguna de les seves
instal·lacions, però que sovint manquen d’una visió de conjunt. I posarem només un petit exemple. Donem per
bona la proposta de la instal·lació de fanals solars en el camí cap a l’IKEA, és una necessitat que des
d’aquest grup municipal hem reclamat amb insistència. Ara bé, no ve acompanyada, per exemple, d’un
projecte per recuperar i posar en funcionament els fanals que hi ha a l’altra banda del riu, que també en
formen part, que ja fa anys i temps que no funcionen i que dona a entendre aquesta manca de globalitat en el
projecte. Celebrem la inversió dels fanals solars, però ens oblidem d’una altra part. Per això diem, i això és
només un exemple que podríem analitzar en d’altres situacions, que manca d’una visió global de municipi. I
en quart i darrer lloc, malgrat que el quadre recull algunes de les nostres demandes durant aquests dos anys,
inversions com el sostre del Casal de joves, posada en ordre del sistema de climatització del Molí, inversions
en el parc de la Segona república, en espais adjunts a l’Auditori, en l’edifici de l’Empordà que s’està
deteriorant a passos gegantins com ho va fer l’Antonio Machado, o el pàrquing del Molí, o inversions un pla de
millora de l’asfalt dels nostres carrers i avingudes, no apareixen. Podríem seguir, però això no canviarà res.
Ens diran que hem de fer arribar les propostes, i nosaltres ho fem mitjançant contínuament totes les
comissions, però el què nosaltres els diem que hem d’obrir, i això ho hem demanat nosaltres i d’altres grups
municipals d’aquest ple, que hem d’obrir espais per proposar i debatre en igualtat de condicions aquests 4
pressupostos, les ordenances i els pressupostos. Mirin, ens està passant un altre vegada el mateix amb les
ordenances fiscals i ens tornarà a passar un altre cop amb el pressupost del 2018. Aquí, també fem un altre
pronòstic de futur. No podem estar treballant un projecte de pressupostos, inversions i ordenances i
presentar-lo com un bloc, sense abans parlar amb els diferents grups de l’oposició. Necessitem aquests
espais per poder debatre, per poder veure com encabim les nostres propostes dintre de la proposta general
de l’equip de govern. No podem fer caure un bloc compacte i que nosaltres intentem allà fer entrar una de les
nostres propostes, perquè no podem sentir ni aquesta modificació pressupostària ni les ordenances ni podrem
sentir el pressupost com a tal. Creiem que és una altra manera de fer. Obrir l’escolta activa per arribar a
consensos i guanyar majories. Creiem nosaltres. I pensem que amb aquesta manera de fer i la perspectiva
que veiem és molt difícil, per no dir casi impossible, acords amb el nostre grup durant el que ens queda de
legislatura i francament, la pena és que perden vostès, perdem nosaltres, i sobretot qui més perd és el nostre
municipi. Moltes gràcies».
La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Álvaro Pacheco: «Gràcies alcaldessa. Ja avancem que
l’AEB votarem en contra d’aquesta modificació. Votem en contra per coherència. Vam rebutjar el pressupost
del 2017, un pressupost que es va aprovar amb el vot de qualitat de l’alcaldessa, vull dir que ningun grup
parlamentari més enllà de l’extensió del Partit Popular va donar recolzament. També ho fem perquè som
contraris a les polítiques d’aquest govern en matèria de despesa. No podem aprovar que partides destinades
a una millora urbana del període 12-15 encara estiguin sense executar o partides per pal·liar les ventades,
que va arrancar desenes d’arbres en la nostra ciutat, es retornin sense gastar la totalitat de la subvenció. I
volem aprofitar l’avinentesa per reclamar uns pressupostos participatius, que és pel que aboga l’AEB i on tots
els badiencs i totes les badienques puguin dir la seva. Per tot això votarem en contra. Gràcies».

La senyora alcaldessa diu: «Jo per contestar tot el què s’ha dit. Primer aclarir que això és una modificació del
pressupost d’inversions de 2017, no és el pressupost del mandat d’inversions. Farem una proposta del quadre
d’inversions pel que queda de mandat. Ens hem compromès a fer-ho, en aquest pressupost de 2018, amb el
compromís del que es farà en el 2018 i en el 2019, en el què ja veuran que estan incorporats tot el llistat
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d’inversions que han relatat que no hi son, hi seran en el pressupost del 2018. En aquest cas el que hem fet
és agafar els sobrants que teníem d’algunes partides i redistribuir-lo. Em sorprèn una mica el posicionament
de l’AEB.... en el fons son sincera no em sorprèn res el posicionament d’AEB, però si que després de tants
anys demanant pressupostos participatius, ara el que fem és incorporar les dues partides dels projectes
d’inversions que han guanyat en el procés de pressupostos participatius i votem en contra del què ha decidit
la ciutadania que s’hauria de ficar en el pressupost d’inversions, amb la qual cosa no ho entenc gaire. Tampoc
no és la totalitat d’inversions del mandat i també aclarir que el tema de les ventades, a veure, quan et donen
una subvenció finalista, tu has de gastar a la finalitat pel que et donen. És a dir, si ells calculen que podràs
gastar 600.000 euros en la reposició del que ha passat a la ventada, però si després fas tota la reposició
d’aquesta obra i sobren diners, destinar-lo a una altra finalitat, no es pot fer. Ni es pot enganyar a aquesta
administració que et dona una subvenció, dient que has fet una cosa que no has fet. Amb la qual cosa el que
s’ha fet és destinar aquests diners a les necessitats de la reposició de les ventades, i no s’ha gastat tots els
diners i no podem gastar-lo en una altra destinació. Amb la qual cosa, tant debò si poguéssim fer-ho, però no
ho podem fer. Després dir que també s’han incorporat subvencions concedides, que hi ha hagut una
concessió de subvencions per part de les Meses de concertació que ja tenien, o sigui, no és una sorpresa,
vull dir que la resolució de les Meses de concertació la tenien i el que hem fet ara és en el moment en què ens
han arribat, la confirmació d’aquestes subvencions... no, ens va arribar la concessió de la subvenció amb una
periodificació anual i les hem incorporat quan tocava. I hem demanat també per la situació financera de
l’ajuntament i perquè consideràvem que ara mateix estàvem en un moment en el què podíem endeutar-nos i
així els hi vam avançar, la Caixa crèdit que és pel 2017, amb la qual cosa la hem demanat ara per aprofitar
aquests recursos. No obstant això, ens comprometem a fer una proposta de quadre d’inversions pel mandat,
que els arribarà en els propers dies, que incorporarem en el debat de pressupostos del 2018 perquè puguin
fer les seves consideracions».
La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Álvaro Pacheco, qui diu: «Gràcies alcaldessa. Nosaltres el
que estem dient és evident que si una subvenció finalista s’ha de gastar els diners en allò que t’han donat la
subvenció, però creiem que no s’ha arreglat o com a mínim no s’ha quedat com estava abans de les
ventades. Respecte al pressupost participatiu, per nosaltres és totalment insuficient. Nosaltres creiem en un
pressupost participatiu, no en un projecte. I també dir que aquest projecte no surt dels pressupostos sinó que
surt d’un crèdit. Vull dir que no està incorporat al pressupost de primera hora. Gràcies».

S’aprova per 8 vots a favor (PSC) i 7 vots en contra (5 AEB i 2 BeC), el següent acord:
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La senyora alcaldessa respon i diu: «S’incorpora ara en el pressupost d’inversions (......). No, s’incorpora ara,
en el moment en el què hem tingut els projectes. El compromís era destinar una quantitat de diners, i en el
moment en el què hem tingut els projectes s’han incorporat. Això és la cosa més normal del món».

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2713/2017, referent a la modificació del pressupost número 14/2017 i modificació del pla
d’inversions annex al pressupost general pel 2017.

II. Relació de fets i fonaments de dret
En data 08/05/2012 el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona aprovà el Pla d’Inversions
Metropolità per al període 2012-2015 que inclou el Programa d'actuacions de millora urbana (PAMU) el qual
finança les obres i intervencions dels ajuntaments.

En data 16 d’octubre es sol.licita, a la Caixa de Crèdit Local prèstec a llarg termini per incloure despeses
d’inversions d’adeqüació caldera Edifici Consistorial i parterres per la via pública per ’import de 175.000,00 €.
En data 05 d’octubre s’acecepta les subvencions preacordades de la Diputació de Barcelona, referent a les
meses de concertació del Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019».

Atès, així mateix, que en l’esmentat expedient de modificació de crèdits s’han inclòs saldos de diverses
inversions dels quals es vol canviar la seva destinació, agrupant aquest saldos mitjançant transferències de
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crèdit f positives i negatives.
Vistos l` informe d’Intervenció.
III. Fonaments de dret
1. Article 181 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març,
2. Articles 43 a 46 del Reial decret 500/1990, de20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
3. Base 12a de les Bases d’execució del pressupost per al 2016
4. Article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
S’ACORDA

Número : 2017-0010 Data : 30/11/2017

Primer. Aprovar l’expedient número 14/2017 de modificacions de crèdits mitjançant transferències de crèdit
positives i negatives, generació de crèdits i baixes per anul·lació, a les partides que es detallen en l’annex que
s’adjunta i forma part d’aquest acord, corresponent a l’estat de despeses per a l’exercici 2017.

ACTA DEL PLE

Segon. Aprovar la modificació del pla d’inversions i finançaments inclòs al Pressupost General per a l’exercici
2017, segons l’annex que s’adjunta i forma part d’aquest acord
Tercer. Sotmetre aquest acord a exposició pública durant 15 dies, als efectes d’examen i reclamacions
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Si durant el període
esmentat no es presenten reclamacions, el Pressupost es considerarà definitivament aprovat, d’acord amb
l’art.169.1 del Real Decret 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, i
s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província i al taulell d’edictes de la Corporació el Resum del Pressupost
definitivament aprovat, trametent simultàniament, còpia del mateix a l’Administració de l’Estat, Delegat
d’Hisenda d’aquesta província (servei de Coordinació amb les Hisendes Locals), i a l’autonòmica, Conselleria
de Governació i Conselleria d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya (Delegació General de
Política Financera) d’acord amb l’article 169.5 del RD 2/2004 de 5 de març.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

La secretària llegeix l’acord.
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Protocol d'activació tancament servei d'urgència per residus d'amiant/ciment a la via pública i parcs i
jardins comunitaris (exp. 2664/2017)

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya, qui diu: «Gracias alcaldesa. Hoy
traemos a aprobación el Protocolo para la activación y cierre de un servicio de urgencia por la presencia de
resíduos de amianto/cemento en la vía pública y parques y jardines comunitarios. Este protocolo ha contado
con la participación del equipo técnico del Área de Urbanismo y el asesoramiento de la empresa ACM-TBK
2020, S.L. Una vez elaborado este protocolo, se ha puesto en conocimiento de los diferentes grupos políticos
municipales y a la Comisión del amianto de la Asociación de vecinos. Se han recogido las diferentes
aportaciones y se han plasmado en un documento final que hoy aprobamos. Este documento de cómo actuar
ante la aparición de un elemento de amianto en nuestros parques o jardines comunitarios, no es un
documento aislado, es un documento que forma parte de una serie de protocolos que sucesivamente iremos
aprobando y aplicando, como serán, el Protocolo a seguir para otorgar la licencia de obras con riesgo de
exposición a fibras de amianto en Badia del Vallés, el siguiente será el Protocolo para la contratación
municipal de empresas RERA para la ejecución de actividades con riesgo de amianto, en base a la legislación
vigente y requisitos higiénicos en Badia del Vallés y el Protocolo para el seguimiento y cierre de actuaciones
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Número : 2017-0010 Data : 30/11/2017

con riesgo de amianto en el término municipal de Badia del Vallés, a empresas contratadas por el consistorio.
Todos estos trabajos y protocolos forman parte de un trabajo que estamos haciendo, de un proyecto que es el
sistema integrado de gestión para trabajo con amianto en la ciudad de Badia. Una vez finalizada esta primera
fase, continuaremos con los siguientes trabajos, que son, Elaboración y redacción del marco legal técnico y
político para el desarrollo del plan director conceptual, para la retirada planificada y responsable del amianto
en el municipio de Badia del Vallés, Identificación, diagnosis y evaluación de materiales con contenido de
amianto en los equipamientos municipales de Badia del Vallés y Identificación y diagnosis y evaluación de
elementos de materiales con contenido de amianto en viviendas de uso residencial en Badia del Vallés.
Debido a la preocupación con respecto al amianto y como el desarrollo de todos estos trabajos se puede
espaciar en el tiempo, paralelamente a los protocolos hemos encargado y realizado la diagnosis de los
centros de primaria en nuestro municipio. Esta diagnosis ya ha sido realizada en los centros de primaria, y los
trabajos de desamiantado ya se han llevado a cabo en dos escuelas, en La Jota y en La Sardana. Nos faltan
las otras dos, que ya está hecha la diagnosis pero hay que hacer la intervención y nuestra previsión es que
finalice y se realicen antes de acabar el curso 2017-2018, en el período de vacaciones de Navidad o de
Semana Santa, porque la intervención tiene que ser cuando no haya alumnos en el centro. Además hemos
realizado diferentes actuaciones en la avenida Cantábrico y eliminado parte del amianto de las instalaciones
deportivas en la avenida Tibidabo. También hemos solicitado una subvención a la Diputación de Barcelona,
para que nos realice la diagnosis de todos los edificios municipales, y estamos a la espera de que esta línea
de subvenciones aparezca en el catálogo del 2018 y nos la puedan otorgar y podamos también avanzar con
la diagnosis en edificios municipales».
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ACTA DEL PLE

Seguidament la senyora alcaldessa cedeix la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «Gràcies senyora
alcaldessa. Inicio la nostra intervenció dient que podria utilitzar part de l’anterior argumentari, però donant-li la
volta com si d’un mitjó es tractés. Abans quan deia que el problema era una manera de fer les coses, en
aquesta proposta d’aprovació del protocol, la mena de fer les coses forma part de la solució que ens
proposem entre totes. Aquesta en general té els canals per establir acords, cercar consensos, i vet aquí
aquesta oposició, que només vol aigualir la festa, i ho dic amb un to irònic, som una oposició que estem dient
sempre que no a tot, ens posicionarem a favor d’aquest protocol, perquè ens hi sentim molt partícips, perquè
des del ben principi, ens ha fet el nostre espai per poder dir allò que pensem que han de tindre aquesta mena
de protocols. No només aquest que aprovem avui, sinó els que ha anat anomenant el senyor Rafa Moya, que
esperem que continuem en la mateixa línia i en la mateixa forma de fer les coses i els podem aprovar abans
de que finalitzi aquesta legislatura. Jo voldria, en nom del grup municipal de BeC, destacar dues coses. Una,
és la feina feta pel senyor Lluis Mallart. La seva paciència i capacitat pedagògica, per fer-nos entendre temes
relacionats amb l’amiant. En Lluis és una d’aquestes fortunes que ens ha tocat al nostre municipi. Des del
grup de BeC fem una crida a cuidar-lo, a mimar-lo, i enteneu-me aquesta bona paraula, a mimar-lo bé entre
totes, perquè ens està sent i ens serà de vital importància per aconseguir aquest objectiu comú de fer fora
l’amiant del nostre municipi i ho diem en aquesta sala de plens i ho fem públic el nostre agraïment per la feina
feta i el temps que dedica a Badia, no només a nivell professional, sinó ja casi casi com un ciutadà que ve
cada dia, que li demanem, per ensenyar-nos i traspassar-nos tots els coneixements que té en la matèria
d’amiant. I també des del grup municipal de BeC volem fer esment a tots i a totes els membres de l’Associació
de veïns que treballen des de la Comissió de l’amiant, de manera incansable i tenaç. Gràcies a molta gent
com elles i com ells, veurem i esperem que el més aviat possible, l’amiant fora de Badia. La Comissió es
reuneix cada primer dimarts de mes a l’Associació de veïns i pot participar qualsevol veí o veïna que vulgui.
Us animem a que tota la ciutadania a participar-hi en aquesta lluita contra l’amiant que requerirà l’esforç de
tots i totes. Per tant, i repeteixo, donarem suport, el nostre vot afirmatiu a aquesta proposta de protocol
d’activació del servei d’urgències per presència d’amiant a la via pública, parcs i jardins del nostre municipi.
Moltes gràcies».
A continuació l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Teresa Carceller: «Gràcies senyora alcaldessa. Com
consta al mateix document, la raó de l’existència d’aquest protocol és molt concreta. La retirada, el més ràpid
possible, del material d’amiant/ciment identificat a la via pública o parcs i jardins comunitaris de Badia del
Vallès, complint en tot moment i circumstàncies els requisits legals a través d’empreses inscrites en el RERA i
tècnicament solvents en base als protocols de Badia del Vallès. Amb aquest protocol que avui aprovarem, es
compleix una de les demandes veïnals canalitzades a través de la Comissió de l’amiant. Es tracta de què, en
el moment que es detecta presència d’amiant a la via pública, parcs o jardins comunitaris, la resposta per part
de l’ajuntament sigui ràpida, eficaç i complint les normatives en tot moment, la qual cosa farà que aquesta
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retirada sigui segura, tant pels treballadors com pels veïns, contribuint alhora a no generar alarma veïnal, tal i
com en alguna ocasió ha passat. Cal dir que aquest protocol s’ha treballat principalment a nivell tècnic amb
un dels millors especialistes en amiant de l’Estat, en Lluis Mallart, en aquest punt ens sumem als comentaris
fets pel company José Pérez de BeC, l’hem de cuidar i li hem d’agrair molt, les seves hores de dedicació en
aquest municipi. Però també s’ha fet un seguiment a nivell veïnal, ja que qui ha volgut, a través de la
Comissió de l’amiant, que es reuneix un cop al mes a l’Associació de veïns, ha pogut fer totes les aportacions
que s’han cregut necessàries. Sabem però que ara, el que cal és fer un seguiment de la seva implementació.
Tot i així, tenim una crítica a fer i és el retard en l’aprovació d’aquest protocol, ja que creiem que s’hagués
pogut aprovar força mesos abans. Per això animem a que entomeu ràpidament la revisió dels tres protocols
que queden, per tal de poder-los implementar quan abans millor i de tenir enllestit el Pla Director també quan
abans millor, perquè és el què ens servirà per anar a les institucions a demanar els diners que calen per la
retirada de l’amiant del municipi que és el què volem tots els veïns i veïnes. Gràcies».
S’aprova per unanimitat (8 vots PSC, 5 vots AEB i 2 vots BeC), el següent acord:
I. Identificació de l'expedient
Expedient 2664/2017 Aprovació protocol per a l’activació i tancament d’un servei d’urgència per presència de
residus d’amiant-ciment a la via pública i parcs i jardins comunitaris
Número : 2017-0010 Data : 30/11/2017

ACTA DEL PLE

II. Relació de fets
Al municipi de Badia del Vallès hi ha presència d’amiant generalitzat en les seves edificacions, element que
s’ha de retirar i eliminar segons protocols molt específics, i és vol regular garantint la seguretat dels agents
que intervenen en la retirada, així com de la ciutadania en general.
Amb aquesta finalitat, es va contractar servei d’assessorament per a la redacció dels protocols necessaris per
a la retirada de l’amiant amb l’empresa ACM-TBK 2020, per acord de Junta de Goven Local de data 29 de
Gener de 2016, exp. (2513/2015).
S’ha redactat Protocol PA-1, Protocol per a l’activació i tancament d’un servei d’urgència per presència de
residus d’amiant-ciment a la Via Pública i Parcs i Jardins Comunitaris, conjuntament amb els serveis Tècnics
de Territori i prevenció de riscos laborals, d’acord amb la normativa vigent i recursos municipals.
III. Fonaments de dret
D’acord amb la normativa sectorial d’aplicació:

S'acorda:
PRIMER. Aprovar el protocol PA-1 per a l’activació i tancament d’un servei d’urgència per
presència de residus d’amiant-ciment a la via pública i parcs i jardins comunitaris.
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 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección atmosférica.
 Real Decreto 396 / 2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente por el amianto.
 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció a
Catalunya.
 Instrucció 1/2009, de 15 de juliol, de la Direcció General de Relacions Laborals referent a l’aplicació
del Reial Decret decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant 4/2010 de la referents a
l’aplicació del Reial decret 396/2006 de 31 de març.
 Notas Técnicas de Prevención nº: 707, 708, 953, 954. 1006, 1007, 1021

SEGON. Donar publicitat d’aquest protocol a la web municipal i altres canals adients
TERCER. Facultar a l’Alcaldessa per subscriure i signar els documents relacionats amb aquest assumpte.

En condemna i rebuig a les accions policials durant el passat 1 d'octubre (exp. 2720/2017)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

La secretària llegeix la proposta d’acord.

Número : 2017-0010 Data : 30/11/2017

ACTA DEL PLE

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu: «Gracias alcaldesa.
Antes de nada, también agradecer a los dos grupos municipales que hay en la sala el poder llegar a un
acuerdo sobre un tema que todos los grupos políticos consideran importante. Ninguno de los que estamos
aquí entendemos que la violencia puede solucionar un problema. Lo que se vivió el día 1 de octubre en
Cataluña ningún lugar justifica el hecho de estar a favor o en contra del referéndum, un referéndum que fue
declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, pero que podemos estar de acuerdo o en contra de la
independencia, pero en ningún caso, recurrir a la fuerza. Creemos que la orden de Fiscalía era clara y debía
darse de forma eficiente, diligente, y evitando cualquier tipo de fuerza de orden público para impedir la
celebración de este referéndum. Entre nosotros existen muchísimas grandes diferencias ideológicas y
maneras de solucionar el conflicto. Entendemos que el uso de la violencia jamás se antepone a la diversidad
de opiniones. Estamos viviendo unos días que son intensos para todos y jamás debemos recurrir a la
violencia, a la intimidación, a las pintadas, a los insultos o al odio por pensar diferente que alguien que tienes
al lado y que es tu vecino. Por ello, rechazamos enérgicamente la violencia vivida el pasado 1 de octubre y
llamamos al debate político como herramienta de debate, nunca mejor dicho, y de contraste de ideas. Y
acabo con una frase que creo que siempre debemos recordar que es que la patria es un invento, tu país son
tus amigos. Gracias”.
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La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez: “Moltes gràcies senyora alcaldessa. Seré breve
en esta intervención, porque hay varios puntos del orden del día que de manera tangencial o de manera un
poco de proximidad, se acercan sobre el gran debate y el gran debate político-social-legal que tenemos en
nuestra nación en estos precisos instantes. Simplemente decir dos cosas. Una, la razón no necesita a veces
la fuerza para ser impuesta. El famoso venceréis pero no convenceréis sigue estando cada día más vigente
en nuestras calles e instituciones estos últimos días. Y en ese sentido, me recordaba una persona mayor el
otro día hablando conmigo, que hasta el año 52, en el campo de La Bota se seguían fusilando personas que
habían perdido la guerra. La sensación que me está dando, que nos da a nuestro grupo municipal en el
debate que tuvimos el otro día, es que esto no se trata de convencer, esto no se trata de tener la razón. Esto
se trata de vencer. Y parte de éste sistema de vencer que está implementando el gobierno del PP, o el PP en
el Gobierno, es vencer y al mismo tiempo humillar. Con este sentido nuestra más solemne condena a todos
los hechos acontecidos en los diferentes colegios y una petición de un retracto de determinados ministros de
Exteriores que encima tienen por ahí la facilidad de palabra de ir diciendo que muchas de estas imágenes
eran inventadas o ficticias y que muchísimas de estas cuestiones no pasaron y que se las inventaron las
personas, los ciudadanos que padecieron la violencia policial por defender una cosa tan normal como debería
ser en un país democrático como es expresar tus ideas a través de la palabra, a través del debate y a través
como no también de las urnas. Por eso el grupo municipal de BeC rechaza toda la violencia y estará a favor
de mociones de este tipo sea y vengan de donde vengan. Gracias”.

La senyora alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran: «Gràcies senyora alcaldessa. Deia el
representant socialista que la pàtria és un invent i que el meu país o el teu país son els teus amics, però és
que resulta que el nostre país amic doncs va portar deu mil policies en un vaixell, el Piolín. Per què va portar
deu mil policies en un vaixell? Doncs els va portar doncs per instaurar la por, no en defensa de la legalitat, i és
aquesta por doncs que el partit al govern i sembla que... bueno, ja en parlarem més endavant al llarg del ple
imagino de l’article 155, i em cenyiré a parlar del que diu la moció, a nosaltres el que va passar el dia 1
d’octubre, ens pareix una autèntica vergonya, és una vergonya internacional, una vergonya nacional i una
vergonya moral. Per nosaltres defensar les urnes no pot ser en cap cas un delicte. Una actuació per part de la
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policia espanyola i la guàrdia civil que ha estat condemnada unànimement per la UE, pel Consell d’Europa i
per qualsevol persona que tingui dos dits de front. Més de 900 ferits i sobretot aquests deu mil policies que
van venir amb l’ordre explícita d’atemptar contra la societat civil que l’únic que volia era custodiar unes urnes,
custodiar unes urnes. Algunes de les famílies i de les persones que van ser a Badia aquella nit o els dies
anteriors a l’1 d’octubre que directament el que van fer van ser passar por, passar por per custodiar unes
urnes per intentar que la gent s’expressés lliurament. Finalment, malgrat el segrest de les urnes i
l’atonyinament de la població civil i de moltes escoles, doncs més de 2 milions de persones van poder votar i
a Badia ho van fer 2.055 persones. En tot cas, des de l’AEB denunciem, com no pot ser d’una altra manera la
violència, però entenem que aquesta violència institucional no s’està, valgui la redundància,
institucionalitzada, i el que ens espera. Gràcies».
S’aprova per unanimitat (8 vots PSC, 5 vots AEB i 2 vots BeC), el següent acord:
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2720/2017 En condemna i rebuig a les accions policials durant el passat 1 d'octubre.

Per tant, acordem que,

Número : 2017-0010 Data : 30/11/2017

ACTA DEL PLE

II. Relació de Fets
L'Ajuntament de Badia del Vallès condemna la repressió policial contra les persones que van participar a l'1
d'octubre, una repressió injustificable que ha vulnerat els drets fonamentals i les llibertats civils que defineixen
tota democràcia. Rebutgem enèrgicament la intimidació i la violència extrema de les actuacions dels cossos
policials de l'Estat espanyol al llarg de la jornada, que han commocionat al conjunt de la societat catalana. Així
mateix, ens solidaritzem amb els 893 ferits – segons les últimes dades – i exigim una investigació judicial
sobre la desmesurada actuació policial envers la ciutadania que exercia pacíficament els seus drets polítics.
Lloem i remarquem l'actitud pacífica i democràtica que la ciutadania catalana va mostrar en tot moment.
D'altra banda, volem expressar el suport a tots els alcaldes i alcaldesses de Catalunya que, d'una forma o
altra s'han vist afectats per accions o reaccions al voltant de la convocatòria de l'1 d'octubre, tant per
promoure l'exercici del dret a decidir com de qualsevol altra expressió de la seves opinions polítiques de
forma pacífica, lliure i democràtica amb empara en els principis fonamentals d'autonomia local i dret a la
participació política. Creiem que la unitat és la millor defensa de la democràcia, i fem una crida a les
institucions i al conjunt de la ciutadania de Catalunya, en la seva pluralitat i diversitat, per la defensa d'un
marc democràtic que tingui per principi el diàleg i no la força, la política i no l'autoritarisme, el respecte i no la
intolerància.
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Primer. Que els governs acordin el desmantellament del dispositiu policial extraordinari que hi ha actualment a
Catalunya.
Segon. Adherir-nos al manifest de la Taula per la Democràcia impulsada per les entitats, els sindicats i les
organitzacions de la societat civil catalana per donar una resposta unitària, transversal, ferma i decidida en
defensa de les institucions catalanes, els drets fonamentals, el dret que te la ciutadania de Catalunya a decidir
el seu futur polític i la democràcia.

Tercer. Reiterar el compromís de l'Ajuntament Badia del Vallès per preservar la cohesió social i la convivència
cívica de les nostres viles i ciutats des de la defensa de la pau, les llibertats i els valors democràtics. En
democràcia, la pluralitat d'idees i opcions polítiques es gestiona per mitjà del diàleg, el respecte mutu, la
negociació i el vot, mai de la violència.

Per demanar la gestió pública de la SAREB i evitar l'especulació immobiliària als municipis (exp.
2715/2017)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

La secretària llegeix la proposta d’acord.
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ACTA DEL PLE

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «Gràcies alcaldessa. En
primer lloc agrair a tots els grups municipals les seves aportacions i finalment com no podia ser d’altra manera
que aquest tema tornés a ser una proposta d’acord unànim de tots els grups municipals d’aquest municipi.
Se’ns ha fet arribar algun comentari de que aquesta moció ja havia estat aprovada i tal. Exactament aquest
tipus de moció no l’hem aprovada en aquest ple. Hem aprovat alguna cosa, però específicament aquesta
moció, el que té d’interessant son dues coses. Una, és instar al Ministeri d’Economia que modifiqui tot el
funcionament de la SAREB i la territorialitzi, perquè pugui ser que aquesta informació arribi al cens i a les
entitats públiques que demanin aquesta informació per poder fer gestió pública d’un parc públic, d’un banc
públic, que vol dir que hem posat diners tots i totes i que ara mateix hi ha moltíssima informació de pisos, de
blocs de pisos que estan buits o que estan sent sotmesos a l’especulació immobiliària mitjançant la venda a
fons d’inversió, i que ni tanmateix ni els ajuntaments ni els consells comarcals ni tanmateix l’Agència Catalana
de l’Habitatge, tenen control sobre aquest tipus d’informació. I això és molt important que ho demanem en
aquesta moció, i no perquè ho demani l’ajuntament de Badia. Aquesta moció se suposa que es presentarà
durant aquesta setmana a moltíssims plens de moltíssims municipis de tota Catalunya i amb la qual cosa
entre tots i totes, els municipis grans, petits, mitjans, els consells comarcals, les diputacions i tal,
aconseguirem fer la força, com a mínim política perquè algú en el Ministeri d’Economia se’n adoni de la
necessitat de què aquests pisos que estan en mans d’aquest banc, per dir-li banc, perquè s’ha convertit ja en
una altra cosa la SAREB, han de fer la seva funció social. I ens han de permetre als ajuntaments, als consells
comarcals, a l’Agència Catalana de l’Habitatge poder fer aquesta funció social. I després hi ha una segona
cosa que conté aquesta moció que nosaltres com a BeC també la trobem força interessant, com a mínim, pel
nostre municipi i va un mica en la línia de l’aportació que va fer els companys i companyes de l’AEB. És instar
a la SAREB a informar anualment al municipi. És molt important que la regidoria d’Habitatge del municipi, que
l’equip de govern, que els grups de l’oposició, que la PAH, que l’AAVV, tinguem la informació de quants pisos
buits pertanyen a la SAREB tenim en el municipi, per poder fer la pressió política, la pressió social, la pressió
necessària perquè aquests pisos passin a fer aquesta funció social que estàvem dient abans. I
específicament i ho dic aquí també perquè per tornar a dir-ho allò que vam dir a la comissió. No es tracta de
posar un llistat dels pisos que estan buits, sinó es tracta de saber el nombre, per poder saber quina mena de
pressió hem de fer i que la SAREB estigui obligada a donar-nos aquesta informació, que fins ara no està
obligada. I ens trobem que pot ser tenim una quantitat de pisos en la nostra comarca, que podrien posar els
ajuntaments a disposició de la borsa d’habitatge del Consell Comarcal, i que no ho poden fer perquè
senzillament és informació que no tenen. Per tant, finalitzo, jo crec que aquestes dues coses son dos temes
més que s’afegeixen en aquesta moció, que els poden donar petites eines, no son la solució per desgràcia, al
gran problema habitacional que tenim a la nostra societat, però si que son dos petites eines més que tenim
per intentar pressionar al gran tenidor de pisos que és la SAREB en aquest moment a l’Estat espanyol, a
pressionar perquè posi a disposició de qui necessita aquests pisos i que continuïn o que comencin a fer la
seva funció social. Res més i agrair-vos les aportacions i el recolzament i que s’hagi convertit això en una
proposta d’acord que és lo que han de ser aquest tipus de temes en un ajuntament com el nostre. Moltes
gràcies».
La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Teresa Carceller, qui diu: «Gràcies senyora alcaldessa.
Agrair que s’hagin recollit les aportacions fetes per l’AEB. L’AEB votarà a favor d’aquesta moció, ja que creiem
que és una iniciativa molt necessària a l’hora de fer front a les polítiques d’habitatge dels municipis en
l’actualitat. Ens trobem actualment que hi ha municipis on la demanda d’habitatge social no para d’augmentar,
i per altra banda, trobem que entitats com SAREB disposen d’habitatges buits en aquests mateixos municipis,
i moltes vegades, és fruit de la necessitat d’esperar que s’incrementi el preu del valor d’aquests pisos per
treure’n així el màxim rèdit possible. I això no es pot continuar permetent. Si amb aquesta iniciativa es poden
promoure els canvis necessaris en la SAREB perquè aquesta empresa pública prioritzi la funció social i
pública de l’habitatge, l’AEB li donarà suport. SAREB és una entitat finançada bàsicament amb diners públics i
per bancs rescatats amb diners públics. No es pot entendre per tant, que els habitatges què disposen, no es
destinin específicament a habitatge públic i social, més quan la necessitat hi és. Per tant, entenem que la
SAREB hauria de col·laborar amb les polítiques municipals adreçades a garantir el dret a un habitatge digne i
adequat. És necessari per tant, que la SAREB informi als municipis sobre els habitatges que formen part dels
seus actius, per tal de què cada municipi pugui fer la gestió en matèria d’habitatge que cregui més oportuna, i
l’AEB creu a més a més, que aquesta informació, l’Ajuntament de Badia del Vallès l’ha de fer pública. Creiem
necessari per tant, que s’informi amb dades actualitzades dels habitatges buits propietat de la SAREB que hi
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ha al nostre municipi, i així, tant veïnes com entitats del nostre municipi podran fer millor les aportacions en
les polítiques d’habitatge que creguin necessàries. Gràcies».

Número : 2017-0010 Data : 30/11/2017

S’aprova per unanimitat (8 vots PSC, 5 vots AEB i 2 vots BeC), el següent acord:

ACTA DEL PLE

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafa Moya: «Gracias alcaldesa. En primer
lugar, gracias por recoger la aportación que hemos hecho a esta moción, y decir que votaremos a favor. Está
claro que el consejo de administración de la SAREB es una empresa privada, donde el ministerio sí que tiene
un 45% de capital en el consejo de administración. Ojalá pueda instar a proceder a los cambios necesarios,
porque nos vendría bien a todos, para que ese consejo de administración cambie la manera de funcionar de
la SAREB. Necesitamos urgentemente un interlocutor en Cataluña para la SAREB, porque bueno, ya nos
hemos reunido diferentes veces todos los grupos en habitatge con la plataforma y con afectados, y la
interlocución con la SAREB no existe. Es imposible contactar con ellos, es imposible negociar con ellos y es
imposible que ni siquiera se dignen a firmar un convenio de unos pisos que eran patrimonio de CX y pasaron
a ser parte de sus balances, pisos que están pagados y más que repagados con los rescates que ha habido.
Yo cuando me refiero que sólo tienen el 25% del capital, me refiero de lo que son las acciones de la empresa
que se ha generado, es a la hora de tomar decisiones. El resto son bancos que están ahí gracias al dinero
público, que al final será un 100%, pero bueno, en eso se excusan. Yo con que tuviéramos la interlocución ya
me daba con un canto en los dientes y que por lo menos pudiéramos ir a presionar, pero bueno, ya sabéis
vosotros que llevamos dos años intentando una interlocución con la SAREB y es impossible. Nosotros
seguiremos acompañando a las familias que aquí en Badia están en un piso de la SAREB y acompañamos y
instamos a que les regularicen su situación. De momento son renovaciones de contratos que dicen tácitas,
pero bueno, en algún momento igual estos pisos se venden y nos encontramos a pie cambiado. Son más de
80 o 100 familias que se encuentran en esta situación. Estamos alerta y estamos atentos, pero necesitamos
una interlocución urgente con la SAREB para también poder saber a quién nos tenemos que dirigir y a quién
le podemos presionar y a quién le podemos instar a que hagan los cambios que hagan falta en sus políticas
para sobre todo en estas viviendas aquí en Badia que no tengan el mismo tratamiento que otro tipo de activos
que tienen de otros municipios, cuando aquí es un parque de viviendas públicas de promoción pública de
protección oficial. Necesitamos a alguien de la SAREB que venga y hacerle ver qué necesidad hay en el
territorio y cuáles son las necesidades de los vecinos de Badia y de qué tipo de pisos estamos hablando en
Badia. Yo creo que desde Madrid igual se imaginan que aquí es… no sé, un resort o lo que sea, pero aquí la
necesidad que hay es de vivienda social para política social. Gracias”.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2715/2017 Per demanar la gestió pública de la SAREB i evitar l'especulació immobiliària
als municipis
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II. Relació de Fets
La SAREB (Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària), coneguda popularment
com el “banc dolent” va ser creada al 2012 per recollir els actius tòxics dels bancs i caixes, és a dir, els
immobles i terrenys no desitjats en aquell moment perquè resultaven difícilment comercialitzables i/o s’havien
desvalorat, establint un marc de sanejament de caràcter comptable i financer per a les entitats financeres
rescatades pel FROB.

Tot i que la SAREB gestiona més de 100.000 propietats i és un 45% pública -i l’altre 55% és de les entitats
rescatades amb capital públic-, no s’ha establert cap norma sobre la gestió d’aquests actius, o sobre la
conveniència de destinar els habitatges a algun tipus de finalitat social. És mes, la gestió desenvolupada fins
el moment ha comportat la venda d’actius en condicions tant avantatjoses pels compradors que la SAREB
acumula un dèficit d’explotació proper al 60.000 milions d’euros, que haurà de ser compensat amb recursos
públics.
Una gestió del parc d’habitatges que està fent inviable l’oportunitat històrica d’intervenir d’una manera eficaç
en el mercat de l’habitatge i ajudar a crear un gran parc d’habitatge de gestió o titularitat pública.

Per tant, en comptes de garantir el dret a l'habitatge per a centenars de milers de persones que es troben al
carrer o en situació de vulnerabilitat habitacional, ens trobem que - malgrat ser una banca gestionada amb
diners públics-, ara que el mercat de l’habitatge es reactiva i comença a reproduir-se un altre cop els risc d’un

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

creixement dels preus de l’habitatge tant de venda com de lloguer, l’únic objectiu de la SAREB és vendre els
seus actius aconseguint el major benefici i no la intervenció per regular el preu del mercat.
En aquest context no podem obviar el compromís i les mesures, dins de les seves possibilitats i recursos
econòmics, que des dels ajuntaments s’han executant per minimitzar o donar resposta a la crisi i vulnerabilitat
habitacional. La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica de
l’emergència habitacional contrasta, doncs, amb els milers de pisos en desús que acumula la SAREB.
Aquests immobles, obtinguts també com a conseqüència d'execucions hipotecàries executades pels bancs i
caixes, es mantenen buits ja sigui a l'espera de que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben
a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat són milers d'habitatges
destinats exclusivament a una funció especulativa, impròpia d’una societat amb una gestió i capital
majoritàriament públic.
A més a més, la SAREB no només ha posat dificultats sinó que de manera ininterrompuda ha anat augmentat
el preu dels immobles dificultant així la materialització d’incorporar en la política d’habitatge públic els actius
del SAREB, posant per davant interessos de mercat i especulatius a la garantia, com institució suportada amb
recursos públics, a corregir el dèficit històric en habitatge públic i social.

ACTA DEL PLE

Per tot això el Ple de la corporació acorda:

Número : 2017-0010 Data : 30/11/2017

La Diputació de Barcelona, en el cas que s’aconseguís impulsar una gestió municipal dels pisos de la
SAREB, esdevindria un element clau incorporant eines de gestió dins el seu Catàleg d’Instruments de
Polítiques Locals d’Habitatge i mancomunant esforços per la seva gestió a nivell municipal.

Primer. Instar el Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat a promoure els canvis necessaris a la SAREB
perquè la seva missió inclogui també l’objectiu de col·laborar en les polítiques adreçades a garantir el dret a
un habitatge digne i adequat.
Segon. Instar el Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat a promoure els canvis necessaris a la SAREB
perquè prioritzi la funció social de l’habitatge i en aquest sentit, que quan hi hagi una administració pública
interessada en l’adquisició d’edificis o terrenys per destinar-los específicament a habitatge públic i social,
col·labori amb les mateixes mantenint o ofertant uns preus de venda que no facin inviable l’operació.
Tercer. Instar el Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat a fer possible la territorialització de la gestió de
la SAREB per a atansar-la a la ciutadania.
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Quart. Instar la SAREB a informar anualment als municipis, i als ens supralocals sobre els habitatges que
formen part dels seus actius, i a estudiar la transmissió d’una part del parc d’habitatges a mig termini, a
aquestes institucions o als seus operadors públics d’habitatge. En aquest sentit, l'Ajuntament de Badia del
Vallès es compromet a publicar a la Web de l'Ajuntament aquesta informació i a tenir actualitzada la
informació relativa al parc d'habitatges buits propietat de SAREB dins del nostre municipi.
Cinquè. Transmetre aquest acord pel seu coneixement i adhesió a les Entitats Municipalistes de Catalunya i a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Sisè. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya i els grups parlamentaris, al Congrés dels Diputats
i els grups del Congrés, al Ministeri d’Economia, a la SAREB i les entitats promotores de la Llei 24/2015
(Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Aliança contra la Pobresa Energètica i Observatori DESC)

Per la retirada de les correccions de la Llei de renda garantida de ciutadania (exp. 2724)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat
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La secretària llegeix l’acord.
A continuació, la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Pilar Paz, qui diu: « Gracias señora
alcaldesa. La propuesta de acuerdo que hoy traemos a este pleno es una reclamación más en la larga y
tortuosa elaboración de la renta de garantía ciudadana. La aparición de algunas incorrecciones en la
redacción final, diferentes del acuerdo, que a día de hoy no han sido subsanadas, pueden significar una
reducción de ingresos para las personas perceptoras. Este error, reconocido por el Govern de la Generalitat a
la Comisión promotora de la renda de garantía ciudadana, se anunciaba en la corrección de errores de la ley
14/2017. Tal y como dicen los acuerdos de esta propuesta, instamos al Govern a corregir estos errores así
como a impulsar y difundir entre la ciudadanía la existencia y requisitos para acceder a esta prestación, ya
reconocida en nuestro sistema de estado del bienestar. Por estos motivos, agradecemos a todos los grupos
que han apoyado la renta de garantía ciudadana y las propuestas como ésta que impulsan la implementación
según lo acordado en el Parlament de Catalunya. Muchas gracias”.

Número : 2017-0010 Data : 30/11/2017

ACTA DEL PLE

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rubén Toro: “Gràcies senyora alcaldessa. Des
de l’assemblea de l’AEB instem a tots els grups aquí presents a estar molt a l’aguait de com evoluciona
aquesta llei. Aquesta llei acaba de començar i com a document viu que és, ha de començar a tirar endavant,
però veient ja aquest defecte de contingut i de forma, crec que hem d’estar molt a sobre per quan calgui les
renovacions de les famílies perceptores perquè poder ens trobem a que hi ha algun error. Celebrem aquesta
correcció, però convidem a això, a estar molt a l’aguait d’aquesta llei perquè creiem que les circumstàncies
han fet que aquest nen surti una miqueta amb problemes. Tot a dir, que el Govern de la Generalitat ens hauria
d’anar informant com s’està aplicant i de quina manera o quin serà l’àrbitre o qui serà qui estigui a sobre
d’aquesta llei per garantir que es compleixi tal i com diu l’article de (.....). Gràcies».

S’aprova per unanimitat (8 vots PSC, 5 vots AEB i 2 vots BeC), el següent acord:

Codi Validació: 9MEM2C42FCFQPPML5325TNAMK | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 30

La senyora alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Mª José Granados: «Gracias alcaldesa. Agradecemos a
BeC que haya querido llevar su moción como propuesta de acuerdo, ya que es un tema que nos preocupa a
todos y a todas. Como ya sabemos, la renda garantizada de ciudadanía, es un elemento indispensable
encaminado hacia un nuevo modelo de protección basado en las garantías de renta, con el fin fundamental
de asegurar que todos los catalanes y catalanas que lo necesiten, puedan beneficiarse de esta ayuda para
así disponer de unos ingresos mínimos que les garanticen las necesidades básicas, los empodere y ayude a
salir de una situación de exclusión social y laboral en la que se encuentran. Todo ello encaminado hacia la
inserción, tanto social como laboral. Desde el PSC siempre hemos defendido la necesaria vinculación de
aquellas personas beneficiadas de la renta garantizada con el cumplimiento de un programa de inserción
social y laboral. Resumiéndolo mucho, en agosto de 2011 el Gobierno de la Generalitat presidido por Artur
Mas, empezó su oleada de recortes sociales poniendo en la diana contra la población más vulnerable con
todo tipo de obstáculos para que esta ley no se llevara a cabo. En el actual gobierno, presidido por el señor
Puigdemont, han seguido poniendo dificultades con una actitud inactiva que no permitía avanzar hacia una
renta que diera una verdadera respuesta a las familias en riesgo de exclusión social. Por fin, el pasado 12 de
julio, tras muchísimas dificultades y numerosas negociaciones y acciones, se llegó al acuerdo que culminó
con la aprobación de la ley de renta garantizada de la ciudadanía. Ahora es el momento de aplicarla, de
aplicarla bien, de llevarla a cabo porque muchas familias lo necesitan y no podemos dilatarlo más en el
tiempo. Muchas gracias”.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2724/2017 Per instar a la Generalitat a retirar les correccions de la Llei de renda garantida
de ciutadania
II. Relació de Fets
L’any 2011, el Govern de Convergència i Unió va aprovar amb el suport del PP la Llei 7/2011 de mesures
fiscal i financeres, endurint les condicions d’accés a la Renda Mínima d’Inserció i revisant els expedients amb
prestacions ja atorgades per tal de reduir el nombre de perceptors i perceptores.

Com a conseqüència d’això, en només tres anys i amb uns processos administratius plens d’irregularitats
-segons el respectiu informe del Síndic de Greuges-, es va reduir en un 29% el nombre de persones
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perceptores de la renda mínima d’inserció i va disminuir en un 25% el pressupost de la Generalitat per a
aquesta prestació social de darrera instància. Tot això enmig de l’enorme augment de l’atur, la precarietat
social i la pobresa entre la classe treballadora del nostre país.
Com a resposta, des de la ciutadania i els moviments socials, va sorgir la idea de presentar al Parlament de
Catalunya una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per a una Renda Garantida Ciutadana, fet que es va
materialitzar el març del 2014 amb més de 121.000 signatures de suport, malgrat l’informe d’oposició
presentat pel Govern de la Generalitat davant la Mesa del Parlament.
Més de tres anys després, amb nombroses maniobres dilatòries del Govern de la Generalitat i constants
mobilitzacions socials com a resposta, per fi es va aprovar per unanimitat al Parlament de Catalunya el passat
juliol la Llei 24/2017 de la Renda Garantida de Ciutadania, amb concessions respecte a la proposta inicial
però millorant àmpliament les esmenes de les quantitats econòmiques presentades per CiU I ERC, i després
per Junts pel Sí.

Número : 2017-0010 Data : 30/11/2017

El passat 8 de setembre, però, tot just una setmana abans que es poguessin presentar les primeres
sol·licituds, el Departament de la Presidència anunciava en la correcció d’errades de la Llei 14/2017 una nova
modificació de la taula de prestacions econòmiques que implicava una reducció de 10 euros/mes per la
segona persona, error reconegut pel govern que la Comissió Promotora de la RGC ha demanat rectificar.

ACTA DEL PLE

En lloc de actualitzar la quantia de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) congelat des de
l’any 2010, el govern ha comés un error en el càlcul i aplicació de la prestació que afecta a la segona persona
i al còmput de la unitat familiar.
Atès que:

 Segons l’article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans: “tothom té dret a un nivell de vida
que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el benestar, especialment quant a l’alimentació,
vestir, habitatge, assistència mèdica i serveis socials necessaris”.

 Segons l’article 14 de la Carta Social Europea: “a fi d’assegurar l’exercici efectiu del dret a
beneficiar-se dels serveis socials, les parts es comprometen a promoure o organitzar serveis que,
utilitzant mètodes de treball social, contribueixin al benestar i al desenvolupament de les persones i
dels grups en la comunitat, i a llur adaptació a l’entorn social”.

 Segons l’article 24.3 de l’Estatut de Catalunya: “les persones o famílies que es troben en situació de
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pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri uns mínims de
vida digna, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixen”.

La Comissió Europea defineix les persones en situació de pobresa com aquelles persones, famílies i grups
els recursos dels quals són tan limitats que els exclouen del nivell de vida que es considera acceptable a la
societat on viuen. Segons les darreres dades oficials, l'any 2014 la proporció de persones a Catalunya en
situació de risc de pobresa era del 20,9%; el 29,9% en el cas de menors.
Per tot això la corporació acorda:

Primer. Instar al Govern de la Generalitat i al Departament de la Presidència a rectificar la seva correcció
d’errades de la Llei 14/2017 de la Renda Garantida de Ciutadania de manera que no es modifiquin a la
baixa les quantitats finals de la prestació en cap cas.

Segon. Sol·licitar al Govern de la Generalitat el màxim compromís amb el desenvolupament de la Llei
14/2017 de Renda Garantida de la Ciutadania, tant des d’un punt de vista pressupostari com pel que fa a la
difusió pública, a la logística administrativa i als terminis d’instauració gradual de la prestació fins a l’any
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2020, garantint permanentment l’accés a aquest dret social subjectiu sense causar cap perjudici econòmic a
tota persona que compleixi els requisits legals.
Tercer. Actualitzar el IRSC tenim en compte l’evolució de l’IPC a Catalunya desde 2010.
Quart. Fer públics aquests acords a través dels mitjans de comunicació municipals.

Moció AEB: Per a la promoció dels Horts urbans (exp. 2714/2017)
No hi ha acord

Motiu: Ampliar documentació

Es retira de l'ordre del dia la moció presentada pel grup municipal de l'Alternativa d'Esquerres per Badia
relativa a la promoció dels horts urbans.

No hi ha acord

Motiu: Manca de quòrum

ACTA DEL PLE

La secretària llegeix el text.

Número : 2017-0010 Data : 30/11/2017

ASSUMPTES SOBREVINGUTS: Moció BeC: Declaració exigint la llibertat dels presidents de
l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez i d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart (exp. 2799/2017)
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La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez: «Gràcies senyora alcaldessa. Començaré
aquesta intervenció, una mica per argumentar perquè hem presentat aquesta moció, llegint un petit fragment,
molt petit, d’una novel·la que tots coneixeu i totes coneixeu que és «El petit príncep», «El principito», que és
per mi una novel·la de capçalera que de tant en tant, en moments tèrbols com aquests, pues em fa entendre
algunes cosetes. Llegiré un breu espai quan el principito llega a un asteroide en el cual reina un rey y el rey le
dice la siguiente frase, dice: «Exacto. Hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede hacer, replicó el rey.
La autoridad rebosa en primer término, sobre la razón. Si ordenas a tu pueblo que vaya a arrojarse al mar,
hará una revolución. Tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables». Por qué he
cogido este pequeño fragmento para iniciar? Pues bueno, desde nuestro punto de vista y todo esto, tal y
como decía en la intervención anterior del punto que hablamos al principio, hemos llegado a una situación en
la cual lo que cal es desescalar. Desescalar qué quiere decir? Ir reduciendo la tensión hacia un punto en el
cual podamos partir para poder encontrar vías factibles de solución. Y lo que ha hecho la jueza encarcelando
a dos personas, simple y llanamente y desde nuestro punto de vista por su forma de pensar, a pesar de que
haya utilizado argumentos jurídicos, acusándolos de sedición, acusándolos de nada menos que sedición,
pero en el fondo, y analizando la situación es utilizar argumentos jurídicos para poder encarcelar a personas
simplemente por su forma de pensar. Si eso hay que denominarlos, definirlos o no como presos políticos,
podemos tener este debate o no, yo no creo que vayamos a salir de aquí. Si que catalogo que esto ha sido
una barbaridad y que va en contra radicalmente de este proceso de desescalado que nosotros creemos que
necesita la situación. Desde este desescalamiento se pedirán soluciones como primero, lo que se pide en
esta moción es la revisión de este acto judicial y que estas personas sean puestas inmediatamente en
libertad. Nos parece para el grupo de BeC un acto inadmisible, que en una sociedad del siglo XXI, iba a decir
democrática, pero a veces cada día me cuesta más decir ciertas palabras, haya personas encarceladas por el
simple hecho de haber manifestado opiniones, a pesar de que se les quiera hacer creer al resto de la opinión
pública o a pesar de que se utilicen argumentos jurídicos, para mantenerlos en prisión. En segundo, cal
cercar vies de solucions, no puede ser que sigamos teniendo 10.000 policías aquí en Barcelona, que
tengamos a la puerta de la aplicación del 155, que mañana el President diga que no quiere ir a hablar con el
Senado, que no sabemos si se va a aplicar una declaració unilateral d’independència si o no, que tengamos
este grado de incertidumbre, que tengamos toda esta situación política sin saber hacia dónde va y en las
cuales los únicos y las únicas que han dado la cara, que se han portado, ha sido la ciudadanía, que han sido
quien siempre han estado al pie del cañón, defendiendo aquello que creen, legítimamente. El otro día decía
yo en la Junta de Portavoces, no nos acostumbremos tanto a desligitimizar ideas políticas, es tan legítimo la
idea de creer que Cataluña haría un buen negocio siendo independiente, como creyendo que no, como
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creyendo que una vía federal o una vía confederal. Todo son propuestas legítimas y no podemos caer en el
error y en el gravísimo error de demonizar cualquier posición política. Con aprisionamientos como éste, lo que
se pretende es demonizar, aparte de la población ciudadana, aparte de la población española, demonizar
determinadas ideas políticas, y poner cabezas de turco ejemplarizantes para toda la ciudadanía. El 155 es
otro ejemplo más. Antes decía que el PP no ha venido aquí a convencer, ha venido a vencer. Lo hizo ya en el
año 39 y estuvo matando hasta el año 42 en el campo de la bota, pero la situación está llegando a puntos tan
sumamente de cul de sac, de camino sin salida, que el proceso de desescalado que creemos desde este
grupo municipal, puede ponernos en un punto de partida en el cual podamos llegar a empezar a reconducir
esta situación. Y por último, si decíamos y se decía desde los grupos que nos representan, En comú podem
en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, Catalunya si que es pot en el Parlament de Catalunya o
la construcción de ese nuevo espacio político que denominamos Catalunya en comú, decíamos, ni DUI ni
155. Decíamos que ambos eran los peores de los caminos posibles en una situación de excesiva tensión
social, política, que empieza ya a repercutir en cuestiones económicas también, y no estoy dándole ni crédito
a lo que dice el señor De Guindos ni a lo que dicen por otro lado. Simplemente lo podemos manifestar
quienes estamos a pie de calle tratando con el tejido económico de este país, que nos dedicamos a este
negocio, que somos quienes estamos. Empiezan a haber ciertos temores, empiezan a haber ciertas
cuestiones que no acaban de ver claro. Eso no quiere decir que si se desescala, si se buscan vías de
solución, no se pueda reconducir toda la situación. Somos de los que creemos que la situación se puede
reconducir. Ahora bien, cuando decíamos ni DUI ni 155, por desgracia, nadie nos ha escuchado y parece ser
que tenemos el 155 a las puertas y parece ser que la DUI también la tenemos a las puertas, con lo cual,
hemos predicado en el desierto, lo hemos hecho muy mal, pero no por ello no dejaremos de decir que ni un
camino ni el otro es el que necesitamos ahora y ni mucho menos seguir teniendo en prisión a personas que
bajo nuestro punto de vista lo único que han hecho ha sido manifestar su opinión. Finalizo llibertat Jordi
Sánchez, llibertat Jordi Cuixart. Gràcies”.
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Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rubén Toro, qui diu: “Gràcies senyora
alcaldessa. Me gustaría empezar con una frase de la activista y politóloga Angela Davis, la cual dice que una
de las primeras estrategias del opresor consiste en deshumanizar al oprimido para que así la mal llamada
plebe o el pueblo, se ponga del lado del opresor. Y ésta es una estrategia deshumanizadora, ya que creo que
hay pocas cosas menos humanas que privar de la libertad a las personas. Entrem de ple en la nostra
argumentació. Des de l’assemblea de l’AEB pensem que ja tenim dos presos polítics més, en Jordi Cuixart i
en Jordi Sánchez, son els nous dos presos polítics de l’Estat Espanyol. En aquest cas com a conseqüència
de ser presidents d’Òmnium i de l’ANC. S’afegeixen a molts altres, com els joves d’Alsasua, el Alfon de
Vallecas o el Andrés Bódalo, company del sindicat andalús de treballadors, per dir noms, però bueno, que mai
han deixat d’existir i que en aquest estat demofòbic, que només empresona gent pel seu pensament polític,
sinó sobretot els seus recursos econòmics. Les presons espanyoles, com molts altres estats que es diuen
democràtics, son plenes de gent tancada per petits delictes i en poquíssims casos tenen lloc per als grans
lladres. De fet, els grans lladres continuen governant, gestionant, com diuen ells. Tornem però a Cuixart i
Sánchez, i tornem perquè l’Estat Espanyol ha mostrat un cop més que en el seu si la separació de poder és
un contingut de la carrera de Ciències Polítiques i poca cosa més. Van fent demostracions de força, que cada
cop ensenyen més la poteta de la seva manera de fer, i el monstre que hi ha darrera no és ni cap gosset ni
cap gatet, sinó és un estat dictatorial tant com els sigui possible. Acusat de fer resistència civil fins i tot malgrat
de mediar per tal que la Guàrdia Civil pogués retirar-se de la seva ocupació dels edificis de la Generalitat a la
recerca d’uns culpables del referèndum. La Audiència Nacional, tribunal d’excepció, els acusa d’un delicte de
sedició de l’article 544 del Codi Penal, acusats de promoure concentracions davant de la seu de la
Conselleria d’Economia. Doncs han ingressat a Soto del Real per aplicació de mesures cautelars davant d’un
risc d’una destrucció de proves o la convocatòria de noves manifestacions, però bé, les proves son clares i no
les destruiran, perquè hi ha videos que tothom ha vist, que mostren com els dos van intentar i van aconseguir
deixar sortir als guàrdies civils que havien estat assaltant la seu d’Economia, però no importa res, només
importa el càstig, importa el sadisme que suposa tancar algú a la presó només com a escarment i exemple
per a milions de persones que han perdut la por i que ja no aturarà ningú. O bé, potser pot aturar alguna cosa
i alguna gent que no segueixi el mandat del poble i no faci allò perquè va ser posat, que no era res més que
implementar els resultats del referèndum de l’1 d’octubre si aquests eren clarament a favor de la república
catalana i proclamar-la. No pensin que des de l’AEB mirem d’una perspectiva processista, no va amb
nosaltres l’anàlisi amb un sol enfocament. Som i serem un col·lectiu internacionalista que no dubtarem ni un
segon en denunciar aquelles pràctiques que neguin les llibertats i drets de les persones, vinguin d’on vinguin.

Així que quedi clar que tenim memòria i aquí no estem exemptes de processos judicials plens d’intencionalitat
política, com va passar amb (...) al Parlament, o amb el cas 4F, on les víctimes van acabar a la presó i una
d’elles, la Patricia Heras, no en va sortir. Llibertat per Cuixart i Sánchez, llibertat per totes les preses
polítiques. Gràcies».
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A continuació la senyora alcaldessa diu: «La posició del Partit Socialista la defensaré jo. Primer dir que
avançat que nosaltres vam plantejar una alternativa a aquesta moció expressant el nostre plantejament
polític, però no s’ha pogut consensuar perquè eren mocions molt diferents. Dir que nosaltres considerem que
la presó provisional contra els Jordis és desproporcionada, per un cantó des d’una perspectiva jurídica i
després d’una inoportunitat política manifesta. No va fer més que posar en risc la convivència i empitjorar la
situació, però nosaltres no podem recolzar aquesta moció per coherència política amb el nostre
posicionament que tenim respecte a la separació de poders i el respecte a les decisions judicials. Ho hem fet
sempre. Cada cop que s’han presentat mocions d’aquest tipus en aquest ple, nosaltres hem defensat la
mateixa postura. Per què? Perquè nosaltres creiem que si volem despolititzar la justícia o desjudicialitzar la
política, jo crec que es poden fer plantejaments polítics al voltant de la proporcionalitat o desproporcionalitat
d’una determinada mesura, però nosaltres considerem que determinades accions s’han de fer en seu judicial.
Nosaltres tampoc no compartim moltes de les coses que es diuen a la moció respecte al tema de los presos
políticos o apel·latius molt greus tot i que considerem que estem patint una situació greu de menyspreu de
drets fonamentals per part de molta gent en aquest procés, perquè estem assistint perplexos com bé ha dit el
José Pérez, que comparteixo plenament el seu argument de que demonitzar idees polítiques està molt
malament, però malauradament s’està donant en general, ja és una generalització la demonització d’idees
polítiques o veure descalificatius a vegades molt durs de persones que pensen d’una manera diferent, està a
l’ordre del dia, no hi ha més que veure les xarxes socials i el Twitter i el Facebook i veure com s’està posant
en risc la convivència pacífica a determinats territoris o com s’està amenaçant a determinades persones per
tenir un posicionament polític determinat en aquest tema, amb la qual cosa nosaltres condemnem d’una
manera molt ferma tot això. Nosaltres creiem fermament en la democràcia i en la llibertat d’expressió i en la
llibertat d’expressar idees polítiques. No coincidim en la categorització de presos polítics en aquest sentit com
no ho ha fet tampoc el president de l’Associació de presos políticos, o sigui, no només és una percepció
nostra, sinó que persones que han estat represaliades pel franquisme ho han dit, des d’una perspectiva a més
pública, han dit que no son presos políticos, que hay personas injustamente privadas de libertad, pero que no
se puede banalizar con el franquismo, ni el fascismo ni el nazismo, comparando las víctimas se menoscaba la
dignidad de estas víctimas, es un extracto de la entrevista que le hicieron al señor Carlos Vallejo, presidente
de la Asociación catalana de ex-presos políticos del franquismo, perquè hi ha diverses diferències, tot i que no
comparteixo ni la manera de fer d’aquest govern, ni del Govern de la Generalitat, ni del Govern de l’Estat.
Crec que les dues maneres de fer han generat molta violència, han generat molta tensió, han generat
criminalització d’idees polítiques i que la presó d’aquestes dues persones és una mesura absolutament
desproporcionada, però no podem compartir la resta, ni dels atesos ni dels acords, només estàvem d’acord
amb el punt primer dels acords, amb la qual cosa ens és impossible votar a favor d’aquesta moció, tot i que
insisteixo estem absolutament en contra d’aquesta mesura desproporcionada.
Es rebutja per majoria amb 7 vots a favor (5 AEB, i 2 BeC) i 8 en contra (PSC), la moció presentada pel grup
municipal de Badia en Comú referida a la declaració per exigir la llibertat dels presidents de l'ANC i d'Omnium
Cultural.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS: Per fer de l'educació una eina fonamental per a la construcció d'una
societat plenament democràtica, socialment cohesionada i econòmicament pròspera (exp. 2796/2017)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

La secretària llegeix el text.

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Iván Sanz, qui diu: «Gracias alcaldesa. Desde
el PSC no estamos de acuerdo con que se esté utilizando para justificar la no independencia de Cataluña el
modelo educativo catalán, porque es una construcción colectiva de muchos años, que ha demostrado ser de
calidad, dando muy buenos resultados y a nuestro parecer merece ser respetado en todo momento. Con esta
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propuesta de acuerdo, pretendemos dejar de manifiesto y ensalzar que la educación es una herramienta
fundamental para la construcción de una sociedad plenamente democrática, socialmente cohesionada y
económicamente próspera, y por eso pedimos el apoyo de los demás grupos políticos de este consistorio.
Gracias”.
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A continuació la senyora alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Pilar Paz, qui diu: “Gracias señora
alcaldesa. El desenvolupament d’una educació pública inclusiva de qualitat a Catalunya, ha estat un objectiu
compartit per una majoria de la societat catalana i per una majoria de partits polítics catalans en els darrers 40
anys de democràcia. La construcció d’una única xarxa educativa que incorporés la diversitat social, cultural i
lingüística de Catalunya, con un valor que permet reforçar la comunitat ha evitat la creació de segregació
educativa i per tant, de major exclusió social. Que tot i les retallades patides a l’educació pública i la manca de
recursos suficients, com per fer un model més potent d’escola inclusiva, Catalunya avui tingui un bon model
educatiu i d’immersió lingüística reconegut internacionalment, és un èxit compartit per tota la comunitat
educativa catalana dels darrers 40 anys. És gràcies, entre d’altres coses, a l’educació, que les persones
podem ser més autònomes, més crítiques i més felices. L’educació a Catalunya ha estat una eina de
promoció i de cohesió social com poques ha tingut Europa les darreres dècades. Per exemple, avui, les
escoles catalanes son una de les principals vies d’integració de les famílies nou vingudes d’arreu del món. En
aquest sentit, és indudable que tot i que els fets socials i polítics que Catalunya està vivint, afecten la
dinàmica educativa dels nostres centres, cal fer de nou confiança en la capacitat pedagògica de les
educadores i els educadors perquè puguin seguir educant els nostres infants i joves de la millor manera
possible. Per això les declaracions formulades els darrers dies per destacats membres del Govern Espanyol i
de les formacions polítiques del PP i Ciutadans a través dels mitjans de comunicació, en què es tilda el
sistema educatiu a Catalunya com un sistema adoctrinador del independentisme i del antiespanyolisme son
un greu error i una simplificació malintencionada. Se simplifica la realitat de manera interessada al equiparar
l’educació en una llengua en l’adoctrinament en una ideologia. No és raonable amagar la incapacitat del
Govern Central i els seus socis per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya de manera
dialogada fent una ofensiva de crítica generalitzada contra el sistema educatiu català. Un error que afecta
greument a un sistema educatiu ja prou sensible per l’impacte de la situació social i política en què estem
vivint d’ençà de l’inici de la crisi del 2009 i que només demostra un alt nivell d’ignorància sobre el
funcionament del sistema educatiu, el currículum del qual ve predeterminat en més de 2/3 parts pel Govern
Central. Si el model curricular a Catalunya és adoctrinador, a les hores, el principal responsable hauria de ser
el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. Constatem que no existeixen evidències consistents més enllà d’un
anecdotari breu impossible de generalitzar, que les escoles a Catalunya siguin adoctrinadores o que estiguin
generant cap segregació dels nens i nenes en la funció de l’opinió pública dels seus pares i mares. Cap
informe ni estudi nacional o internacional, així ho constata. Els resultats del servei educatiu de Catalunya i
l’adquisició de les competències bàsiques, son un exemple de transparència en la supervisió del consell
superior de valoració del sistema educatiu. Son molts els informes i estudis que reflecteixen l’èxit reconegut
internacionalment de l’escola catalana i en català. D’allò que si tenim evidències és dels intents adoctrinadors
que el Govern Espanyol del PP i ara amb el suport de Ciutadans pretén fer a les escoles catalanes. La
LOMCE és un instrument que va néixer, entre d’altres, amb aquesta voluntat. Només cal recordar les paraules
del ministre Wert en seu parlamentària, ja al 2012, quan va afirmar que l’objectiu d’aquesta llei era
espanyolitzar als infants catalans. Les sospites infundades d’adoctrinament, sovint es relacionen amb el
model d’immersió lingüística català. Aquestes declaracions públiques que en el marc actual no fan cap bon
servei a la convivència i a l’èxit educatiu a les escoles, resulten tota una provocació innecessària. Novament
es fereix un sistema educatiu que en un termini molt curt de temps ha hagut de gestionar la complexitat dels
efectes d’un terrible atemptat terrorista i d’una violència brutal sense precedents als seus equipaments per
part de les forces de seguretat de l’Estat. Afirmem de forma contundent que la instrumentalització de
l’educació amb fins partidistes hauria de ser una línia vermella que mai hauria de traspassar-se i s’allunyen
encara més les oportunitats d’arribar al tan necessari pacte educatiu. En definitiva, l’escola catalana és
convivència, la garanteix i la treballa dia a dia en tots i cadascun dels components de la comunitat educativa.
Els atacs externs intenten trencar i afavorir interessos polítics, mai pedagògics. I per tot això, votarem a favor
d’aquesta moció. Moltes gràcies».
La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran, qui diu: «Gràcies senyora alcaldessa. El
problema de l’educació a Catalunya son les ratios, el problema de l’educació a Catalunya és la massificació i
el problema de l’educació a Catalunya son les retallades. El cert és que quan ens va arribar aquesta moció, la
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vam veure una moció bastant pobre, vam pensar que era una moció oportunista, però és que després de
sentir la seva intervenció, creiem que és directament hipòcrita. Hipòcrita que un partit anomenat socialista
doncs s’oposi a l’alliberament de presos polítics clarament. I diem això i ens referim en això, perquè
evidentment aquesta moció està motivada per una.... com ho diríem, per una acció del partit Ciudadanos
doncs per atiar un debat que a Catalunya fa molt de temps que està superat, com és l’acceptació d’un model
d’equitat que ha estat reconegut internacionalment. Per què diem hipòcrita? Doncs clar, vostès, en els acords,
perquè evidentment tampoc no han volgut recollir les aportacions de BeC, nosaltres hi estàvem d’acord també
amb aquestes aportacions, en els acords vostès diuen «instar al Ministerio de Educación a la retirada del seu
requeriment sobre els suposats adoctrinaments ideològics que havia sol·licitat la Conselleria d’Ensenyament,
perquè no tenen cap base fonamentada i sols venen motivats per la situació política que viu el país». I és clar,
com s’ho faran vostès senyors del Partit Socialista, com s’ho faran quan sigui el Ministeri que governi el
Departament d’Ensenyament a partir de dissabte amb l’aplicació de l’article 155, del vergonyós article 155,
que vostès recolzen amb la seva aplicació? Perquè vostès, vostès, estan fent de la sacrosanta Constitució
una mordassa que ens té lligats a tots de peu i de mans i ben aviat no podrem ni dir la nostra, perquè la
percepció que tenim, és que no únicament, que ja s’han donat veus, hi haurà una depuració de mestres al
sistema educatiu, sinó que en el dia a dia és ben evident que quan no és TV3, serà el sistema públic de salut,
seran els mossos d’esquadra i serà el «sunsuncorda». Nosaltres, repetidament a vostès els havíem recriminat
sempre doncs el seu suport juntament amb el PP de la reforma de la sacrosanta Constitució mordassa de
l’article 135, per la qual es paguen als bancs en lloc de resoldre els problemes de la ciutadania doncs amb els
hospitals, amb les escoles, etc., etc., però ara els haurem de recordar una vegada més el seu vergonyant
suport a l’article 155. És cert que hi ha hagut alcaldes i alcaldesses del PSC que han manifestat la seva
postura contrària a l’aplicació d’aquest article 155 i el que haurien de fer aquests alcaldes socialistes contraris
a l’aplicació del 155 és deixar la seva militància. Gràcies».
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La senyora alcaldessa diu: «Miri, jo li demano dues coses als suposadament defensors del respecte a les
idees de la resta, li demanaria que quan es dirigeixi a nosaltres i critiqui els seus posicionaments jurídics, ni
ens insulti ni ens cridi, perquè això també es pot titllar d’altres coses. Jo he explicat el nostre posicionament
sense titllar el seu de cap de les maneres. Podem discrepar i parlar de cadascun dels posicionaments sense
insultar-nos, però crec que estem ja en una altra història, o sigui, ahora vale todo. Cap a nosaltres val
qualsevol cosa. Que quedi molt clar que nosaltres defensem el nostre posicionament polític, no el del PP, de
la mateixa manera que vostès poden defensar en aquest cas estar d’acord amb el posicionament (..........) Els
defensors de la legalitat, si us plau, que em deixin parlar, els defensors de la democràcia que em deixin parlar
i els defensors de la llibertat d’expressió que em deixin parlar. Vostès, el seu partit cosí germà, han estat
governant amb el senyor Puigdemont tota aquesta legislatura, el senyor Puigdemont, el de les retallades i el
de la reducció de ratis, és el mateix Puigdemont d’ara, és el president de la Generalitat. Vostès, amb un
posicionament polític, el seu, legítim, no compartit per nosaltres, però legítim. I nosaltres, en cap moment els
hi hem dit que estem subscrivint totes i cadascuna de les postures que té Convergència. Hem parlat en el
punt anterior que Convergència va votar amb el PP la retallada a la renda mínima d’inserció, en el 2011,
abans d’ahir, no fa 20 anys. Amb la qual cosa li demano el mateix. És que jo no ho entenc. Demano una mica
de respecte amb el que diem. Nosaltres diem el que diem, no diem el que vostès diuen que nosaltres diem. I
nosaltres en cap moment hem dit que estem a favor de... ja ho parlarem, crec que queda molt ple per parlar
d’aquest tema, per aclarir el nostre posicionament. Nosaltres no estem demanant l’aplicació del 155 com a
promotors i ho hem dit per activa i per passiva, el que passa que a vostès els hi agrada molt... estic parlant,
defensor de la llibertat d’expressió. Nosaltres tenim la nostra postura que és la nostra i no cal que se’ns titlli de
res ni que se’ns subscrigui, ni que se’ns faci com a les pel·lícules de versió original subtítols. Nosaltres diem el
que diem, el que passa és que no interessa. Aquí interessa destruir ponts. És el meu parer. I en aquest cas el
nostre posicionament, nosaltres som molt molestos, sembla ser. Estem parlant d’educació, ja parlarem del
155 i li demano una mica de tranquil·litat, perquè queda molt ple, queden dos punts encara, senyor Duran, li
demano que begui una mica d’aigua i que es relaxi amb tots una mica».
La senyora alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran: «Gràcies senyora alcaldessa. Com sempre
vostè sempre volt tenir l'última paraula. En cap cas nosaltres hem insultat ni nosaltres hem cridat ni nosaltres
hem estat evidentment subscrivint les polítiques de retallades del Partit Demòcrata de Catalunya ni molt
menys. El que si que és evident és que si el Partit Socialista dona suport a l’aplicació de l’article 155, amb tot
el que comportarà que serà qualsevol cosa que ens interessi, doncs evidentment vostès com a membres del
Partit Socialista doncs subscriuen això i son còmplices. Simplement. Gràcies».
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La senyora alcaldessa diu: «Ja li tornaré en la moció a explicar quin és el nostre posicionament. En qualsevol
cas crec que la paraula hipòcrita i vergonyant no son qualificatius positius, jo crec que son insults. Però és el
meu parer, en tot cas».
A continuació dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «Només una aclaració. Un aclariment que
demanem el grup de BeC. Estem votant aquesta moció, oi? No estem votant tot de cop. Vale, vale. És que
com abans s’havia parlat en Junta de Portaveus si ho fèiem tot el debat seguit i jo m’havia perdut algo, era
només això, un aclariment. Estem votant la moció pel tema de l’educació, una eina fonamental... bla, bla, bla.
Gràcies».
S’aprova per unanimitat (8 vots PSC, 5 vots AEB i 2 vots BeC), el següent acord:
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2796/2017, per fer de l’educació una eina fonamental per a la construcció d’una societat
plenament democràtica, socialment cohesionada i econòmicament pròspera

Número : 2017-0010 Data : 30/11/2017

II. Relació de fets
Atès, les darreres declaracions i afirmacions qüestionant el model educatiu català i el seu sistema d’immersió
lingüística per part de ministres del Govern espanyol, i altres representants polítics destacats,

ACTA DEL PLE

Atès que, a Catalunya, es va optar per un sol model educatiu, perquè per a nosaltres és més important
treballar la convivència de nens i nenes de forma integral i inclusiva, que no pas seguir altres models d’altres
comunitats autònomes i països, on la separació per llengua i per l’elecció de les famílies entre dos models
diferenciats ha acabat establint diversos models educatius,
Atès que, aquest model s’ha demostrat de qualitat, com així ho demostren els resultats obtinguts tant en
l’adquisició de competències bàsiques com en els resultats de finals de cicle i, singularment, en les proves
d’accés a la universitat.
Atès que, l’aportació del sistema educatiu a la integració de persones nouvingudes a la nostra societat -tot i
els sobre costos i esforços que els centres, els docents i les comunitats territorials educatives han hagut
d’efectuar-, ha estat cabdal per a la consecució de més cohesió social,
Atès que, en l’assoliment d’aquests objectius, que el Model Educatiu de Catalunya, fonamentat en la LEC, ha
ofert i ofereix oportunitats a noves generacions de ciutadanes i ciutadans,
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Atès que, el paper de la comunitat educativa, docents, famílies, agents socials i professionals esdevé cabdal
en el model que compartim i defensem,
Atès que, l’esperit crític, la capacitat analítica, la tolerància, el respecte, la participació, el debat, la llibertat i la
pau són els valors generals que ens mouen i esdevenen principis pedagògics que compartim i defensem,
Per tot l'esmentat anteriorment, s'adopten els següents acords:

Primer. Rebutjar les actituds i veus que, de forma hostil, demagògica i falsa, posen en qüestió l’acció
educativa i el model d’escola catalana.

Segon. Instar al Ministeri d’Educació a la retirada dels seus requeriments sobre suposats "adoctrinament
ideològics" que havia sol.licitat a la Conselleria d’Ensenyament, però que no tenen cap base fonamentada i
sols venen motivats per la situació política que viu el país.
Tercer. Instar a la Conselleria d’Ensenyament a prendre les mesures necessàries per mantenir la cohesió i
convivència dins a les escoles en el marc del model educatiu que ens hem donat.

Quart. Vetllar per preservar els i les alumnes de tota possible simplificació de missatges mancada de
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respecte, agressivitat i assetjament que pugui aparèixer en els centres educatius.
Cinquè. Traslladar aquests acords a la Conselleria d’Ensenyament, al Parlament de Catalunya, al Ministeri
d’Educació, a les Corts Espanyoles, a la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació de Municipis de
Catalunya, i a les entitats educatives del municipi.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS: Encara som a temps: eleccions! (exp. 2797)
Favorable

Tipus de votació: Majoria

La secretària llegeix el text.

Número : 2017-0010 Data : 30/11/2017

ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu: «Gracias alcaldesa. El grupo
municipal socialista con esta moción lo que pretende es eso, es suavizar el tono y rebajar tensión. Fijaros que
nosotros, a todos los que estamos aquí, cuando hace dos años nos eligieron, a nosotros concretamente 2006
personas, nos eligió para resolver los problemas y no para ponerlos, y vamos a ir por orden. Ahora toca esta
moción, antes ha tocado la de las escuelas, luego tocará la del 155, nosotros no nos olvidamos del día 6 y 7
de septiembre, no nos olvidamos del 1 de octubre, no nos olvidamos como ha dicho la alcaldesa de los
Jordis, no nos olvidamos del adoctrinamiento y no nos olvidamos de muchas y muchas cosas que le pasan a
muchos y muchos compañeros que tenemos. Creemos que aún estamos a tiempo, quizá a horas de que el
President Puigdemont declare la independencia de forma unilateral. Este problema, que todos lo tenemos, es
un monotema que recurrimos, creemos que únicamente se resuelve con unas elecciones. Unas elecciones
que configuren un Parlament de Catalunya que sea viable y que haya políticos que solucionen los problemas
de la gente y no los ponga, porque lo que estamos ocasionando con este conflicto es originar conflicto con las
personas, tanto con los 2 millones o más de personas que quieren la independencia, como con los 2 millones
o menos de personas, catalanes también, que no quieren la independencia. Creemos que desde este
micrófono humilde que me han dejado esas 2006 personas, de este rinconcito de 13.500 personas que es
Badia del Vallés, le decimos al señor Carles Puigdemont que no declare la independencia ni mañana ni
pasado. Que vaya al Senado, que explique, que hable, que haga política, que haga política con el señor
Rajoy. La política consiste en el diálogo, en hablar, en resolver los problemas de la gente. Finalmente
creemos que unas elecciones son una herramienta democrática, muy democrática para elegir a nuestros
representantes políticos y para poder salir de este bache que vive la democracia. Gracias».
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Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «Gràcies senyora
alcaldessa. Yo creo que antes, cuando intervine en el otro punto, casi siempre no me explico bien, debe ser
que me cuesta un poco ordenarme las cabezas, y he dicho que es muy importante que no demonicemos
posturas ideológicas, que no demonicemos ninguna posición. Y lo digo aquí en este pequeño municipio de
13.400 habitantes de Badia del Vallés donde todas y todos tenemos puntos de vista muy diferentes en
muchos temas, como veis debatimos temas, antes nos hemos opuesto a un plan de inversiones, hemos
aprobado un tema por unanimidad una cuestión sobre el amianto, y tenemos diferentes discrepancias, y esto,
hago una voz y una llamada a todas y a todos los que estamos aquí en esta sala, que detrás de las
opiniones, detrás de los pensamientos, detrás de los matices, siempre hay personas, y estas personas no
deberíamos intentar dar ese salto, que algún día yo tenga que arrepentirme de alguna palabra que le diga a
una compañera mía. Lo digo porque al final, y después de todo esto, un día, nos podemos mirar a la cara, y
yo podré mirar a los compañeros de AEB, a los compañeros del PSC, PP, a quien sea, poderle mirar a la cara
y decir ha valido la pena este viaje y nos nos hemos pasado de esa raya que lleva al límite del debate legítimo
democrático. No lo digo ni mucho menos en la intencionalidad de que creo que se haya faltado al respeto
hasta este momento en esta sala, no lo creo, no comparto la opinión de la señora alcaldesa. Lo digo porque si
seguimos subiendo el tono, a lo mejor llega un momento que alguno de nosotros nos vamos a tener que
arrepentir de alguna de las palabras. Y dicho esto, el grupo municipal de BeC, como somos un grupo que
creemos que representamos la mayor parte de la forma que tiene de vivir la sociedad catalana este tema,
como lo hace Cataluña en común, lo vivimos desde la más diversa pluralidad. Es decir, nos es incompatible
decir con compañeros nuestros que están de acuerdo que la línea de salida este atzucac o no atzucac que
nos han metido precisamente quienes están viviendo en los extremos. Es la declaración unilateral de
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S’aprova amb 8 vots a favor (PSC), 5 vots en contra (AEB) i 2 abstencions (BeC), el següent acord:

ACTA DEL PLE

independencia, y tenemos compañeras y compañeros que esto tiene que salir por una vía, vía elecciones. Y
lo digo no como un ánimo defensivo, lo digo con todo el orgullo que yo creo que Catalunya en comú i Badia
en comú aquí en Badia representa esta amplia mayoría de ciudadanos catalanes que somos la máxima
pluralidad y que somos capaces de debatir y convivir en este tema. Dicho esto, quiero decir una cosa a los
compañeros del Partido Socialista. La democracia no se hace sin la ley, pero no sólo con la ley. La
democracia no se hace sin la ley, pero no sólo con la ley, a veces, es necesario hacer cosas diferentes a la
ley, para poder seguir manteniendo principios democráticos. Y digo esto porque estoy convencido que a lo
mejor, mediante un proceso de elecciones, luego veremos, lo mismo decía antes sobre la definición de presos
políticos si o no, veremos si son elecciones autonómicas o constituyentes, porque luego empezará el debate
aquí semántico, pero claro, aquí dice “som a temps, eleccions”, yo también el debate semántico tendría que
venir aquí detrás, si son constituyentes o son elecciones autonómicas. Pero después de todo esto, aún a
pesar y vuelvo a repetir reiterando el discurso que dije antes, es que creo que la gente que estamos en que ni
DUI ni 155, nos hemos explicado fatal. Y es que estamos convencidos hoy en día es tal el grado de desánimo
que tenemos en nuestras filas, que es que ni tan siquiera unas elecciones es capaces de (…..) alguna de las
situaciones que se están produciendo entre el Estado Español y Cataluña, ni tan siquiera con un proceso de
elecciones. Es más, quienes están intentando aplicar este invento, y catalogo de invento el 155, porque no se
había desarrollado a través de ninguna ley, no saben, ni tan siquiera se ponen de acuerdo si el President
Puigdemont mañana convocase elecciones si se pararía el 155 o no, ni tan siquiera ellos se ponen de
acuerdo, con lo cual, esta solución de simplemente elecciones, también creemos que a lo mejor no sería
ninguna solución. De la misma manera que hemos dicho antes que el 155 seguro que no es solución y una
DUI inicialmente, tampoco es ninguna solución. Sé que esta explicación altamente compleja y como algunos
nos pueden llamar ambivalentes, equidistantes, gracias Pili, sé que a algunos los ponen muy de los nervios,
pero yo creo que al final, al final, intentamos estar en esa posición en la cual calmamos los ánimos, miramos
las cosas con una cierta perspectiva e intentamos salir de este cul de sac, de este camino sin salida a través
de esta descalación que antes hablábamos nosotros. Por este motivo, el grupo municipal de BeC, se va a
abstener en este punto, no va a votar ni a favor ni en contra, y podíamos hacer cosas diferentes, pero como
no nos vamos a poner de acuerdo, ni tan siquiera internamente nosotros, vamos a abstenernos y a intentar
que de este clima que vuelvo a repetir, este clima de entendimiento, de que al final nos podamos salir todos
mirándonos a la cara con los compañeros que levantan los carteles legítimamente, con los que no están de
acuerdo con ese cartel, con los que creemos que, bueno, que tal, que podamos salir a la calle y nos podamos
seguir mirando a la cara todos. Muchas gracias y perdonar la chapa como dicen los jóvenes”.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2797/2017, per instar a la convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya.
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II. Relació de Fets
Atesa, la Declaració d’Independència fins ara suspesa, que el President de la Generalitat i el seu Govern van
presentar al Parlament de Catalunya de forma il·legal, unilateral, fora del Estat Social i de Dret, i sense cap
garantia democràtica,

Atès que, els dies 6 i 7 de setembre el Parlament de Catalunya es va aprovar la llei de referèndum i
l’anomenada llei de transitorietat jurídica sense atendre l’informe del Consell de Garanties Estatutàries de
Catalunya en què declarava que les institucions de la Generalitat no tenen competències per convocar un
referèndum d’independència d’acord amb la Constitució i l’Estat social i de Dret a Catalunya i a Espanya,

Atès que la majoria de la ciutadania a Catalunya demana la convocatòria d’unes eleccions al Parlament, per
desprès trobar una solució per mitjà del diàleg, la negociació i el pacte institucional,
Per tot això, s'acorda:

Primer. Instar al President del Govern de la Generalitat a que convoqui immediatament unes noves eleccions
al Parlament de Catalunya com a una de les sortides a l’atzucac polític que vivim i a la paràlisis parlamentària
que pateix la nostra institució legislativa.
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Segon. Traslladar aquests acords al President del Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta i a
la Mesa del Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat, a les Corts Espanyoles, a la Diputació provincial, al
Consell Comarcal, i a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de Catalunya.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS: De rebuig a l'anunci del govern de l'Estat de l'aplicació de l'art. 155 de
la Constitució a Catalunya (exp. 2800/2017)
No hi ha acord

Motiu: Manca de quòrum

La secretària llegeix el text.
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ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Álvaro Pacheco, qui diu: «Gràcies alcaldessa. L’AEB
presentem aquesta moció perquè (....) del tot inadmissible, en un Estat de Dret, que es derroqui a un govern
refrendat democràticament. Deia el senyor Martínez a la seva intervenció del darrer punt, que hi ha una eina
molt democràtica que son les eleccions. Estem total i absolutament d’acord, per això creiem que si un govern
que ha sortit de les urnes, venen i el derroquen, creiem que això no és democràcia. No volem i no acceptarem
cap imposició del partir més corrupte d’Europa, un partit que governa d’esquenes a la població i sobretot a la
població de Catalunya i que reprimeix amb violència els que volen exercir el seu dret a l’autodeterminació. No
permetrem que ningú s’apoderi de les nostres institucions. No permetrem que el feixisme torni a casa nostra,
no son benvinguts. No permetrem que ningú s’atreveixi a intervenir les nostres vides. Creiem que no podem
estar passius davant d’aquest atac a l’autonomia de Catalunya. Per aquest motiu convidem a tots els grups
municipals que formem avui aquest ple perquè rebutgin aquest article 155. Instem directament al grup
socialista de Badia a que ho rebutgi i a la nostra alcaldessa, l’alcaldessa de Badia del Vallès, a que es posi del
costat dels seus companys progressistes de Castellar, Terrassa o Santa Coloma entre d’altres, que estan en
contra d’aquest article, per aquest article no és democràcia. I després ja per acabar volem posar de manifest
que només, osea, més del 60% de la població amb dret a vot, no ha refrendat aquesta Constitució. Gràcies».
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La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez: «Gràcies senyora alcaldessa. Avui estic una
mica pesat, contínuament m’estic referint a 3 o 4 idees que son una mica amb les quals intento mantenir el
barco una mica endreçat dels meus pensaments i sentiments en aquesta tempesta terrible que estem patint
els últims dies aquí a Catalunya. Torno a dir una cosa, la democràcia no és només no es pot fer sense la llei,
però no només amb la llei i això és una idea molt recurrent i per molt que intentin fer entendre que lo que
volen fer es restablir la legalitat de Catalunya, aquesta és la frase que ens estan repetint contínuament, venim
a restablir la legalitat de Catalunya, aplicació d’un article que ni tanmateix s’havia desenvolupat un reglament i
una llei perquè pensaven que mai no l’haurien d’haver aplicat en el nostre país i a més a més deixar en mans
del partit més corrupte de tota Europa, del partit que son els deixebles del vell franquisme, que mai no han
condemnat amb la boca oberta els crims de l’antiga dictadura i un partit catalanofòbic com és el PP, deixar en
mans d’aquesta gent estructures d’Estat que puguin desenvolupar un article 155 és molt perillós. Avui a la
ràdio algú catalogava això com un procés d’involució terrible, involució social per Catalunya, involució
institucional, involució cultural i per què no, involució política i també social. Tornem a estar com als anys 70 i
pot ser més de nosaltres que ja ens vam trobar amb unes institucions catalanes fetes, haurem de tornar a
sortir als carrers i a tornar a demanar això de llibertat i amnistia, uns demanaran estatut d’autonomia i d’altres
no, això ja (.....), però segurament tots coincidirem en tornar a demanar la paraula llibertat. Finalitzo. No a
l’aplicació de l’article 155, això no condueix en lloc, al contrari, a enquistar més una situació que no permetrà
cap pont de diàleg, cap pont de solució. Davant d’això, les nostres petites receptes que davant d’un mal tan
gros segurament son unes herbes ni pal·liatives, però son les nostres petites receptes, diàleg, converses,
política, política, política. És el què creiem que cal ara. Sense això creiem que no arribarem. Per tant, un
rebuig contundent a l’aplicació i al desenvolupament de l’article 155 i de derivats això, crec que tots i totes
haurem de lluitar i amb això sé que hi ha gent que no estarà d’acord amb nosaltres per aquell referèndum que
ens hem de dotar tots i totes, que ens el mereixem, per poder saber on som i trobar el punt de partida per
poder sortir d’aquest punt de... per aquest carreró sense sortida que ens han ficat. No a l’aplicació del 155.

Moltes gràcies».
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La senyora alcaldessa diu: «Nosaltres tampoc no volem l’aplicació del 155, això que quedi claríssim.
Nosaltres trobem a faltar una interpel·lació al Govern de la Generalitat, perquè un dels principals actors que
pot aturar això, insistim un altre cop amb el que nosaltres hem dit abans, és el Govern de la Generalitat
convocant eleccions. Per diverses raons. Primer perquè, coincideixo amb vostè que estem en un procés
d’involució política institucional molt greu i democràtica, perquè si fem un relat o abans ho ha fet el meu
company, de tot el què ha passat en tot aquest procés, el primer procés d’involució política institucional ha
estat el que va passar el dia 6 i 7 de setembre, en el que es van aprovar unes lleis molt importants i que
decidien molt el futur d’aquest país sense comptar amb la meitat de la població de Catalunya o sense comptar
els representants de la meitat de la població de Catalunya, sense donar-li veu, no els hi va deixar parlar. I això
va ser molt greu, i aquí ja va començar. Segon perquè aquest govern, el govern que estem parlant ara, és un
govern que des que va començar la seva andada com a govern, no ha fet més que fer mal a aquest país. És
el govern de les retallades en ensenyament. És el govern que ha tancat hospitals. És el govern que fa 4 dies,
s’aprovava en aquest ple condemnant sota paraules gairebé d’assassinat el que estava passant en les
urgències dels hospitals. Aquest és aquest govern. També. De la mateixa manera que el govern del PP és el
més corrupte d’Europa, estic d’acord, estic absolutament d’acord. Per nosaltres, com a posicionament polític
de l’oposició al govern del PP, no ens agrada que ens situïn en aquest marc, perquè nosaltres som l’oposició
al PP. De la mateixa manera que altres partits polítics que van de la mà en aquest procés de CiU son la seva
oposició. Nosaltres no ho dubtem, aquesta és la diferència, que nosaltres som capaços de veure els matisos.
Altres no son capaços de veure matisos en les posicions polítiques de cadascú de nosaltres i per això també
estem en aquest embolic. Ens hem situat en una guerra de bons i dolents, en una guerra en la què un
posicionament polític s’interpreta com un recolzament a cegues a un determinat govern i en altres casos no.
Hem de defensar la legalitat en uns casos i en altres no. Hem de defensar la democràcia i la votació en uns
casos i en altres no. Nosaltres som partidaris de que «el fin nunca jusitica los medios», es nuestra manera de
entender la política. Jo entenc que altres formacions polítiques tenen una altra manera de veure el món. La
nostra és aquesta. Nosaltres no volem el 155. Nosaltres volem que hi hagin eleccions per totes les raons que
he exposat. Aquesta persona no és interlocutora vàlida en un procés de diàleg, com tampoc no ho és el
Mariano Rajoy. Aquestes dues persones han quedat definitivament desautoritzades per prendre cap tipus de
debat, perquè abans parlava, no sé si ha estat vostè, senyor José Pérez, o no me’n recordo si ha estat el
Álvaro, que parlaven que no és un tema de vencedors. Si, ara mateix estem en una dinàmica i en una
dialèctica de perdre o guanyar. I al cap i a la fi, el que estem perdent, és tots nosaltres. Jo aquest matí he
estat en una reunió de l’Àrea Metropolitana, i no sortien els mitjans, eren paraules dels actors principals que
estan dient que, en el cas de Sant Boi, inversions que tenien gairebé signades se’n tirat enrere, perquè no hi
ha un escenari de seguretat jurídica. A Santa Coloma, l’única empresa important que li donava IAE, que l’IAE
repercuteix directament en els ciutadans i les ciutadanes s’ha marxat i ja no pagarà IAE en Santa Coloma,
tindrà una devallada d’ingressos important. I tot això també està passant. I jo crec que és una irresponsabilitat
no aturar-lo. L’hem d’aturar ja i hem de començar a dialogar, sense línies vermelles, cadascú dintre de les
seves posicions. Jo no vull votar en que la meva disyuntiva és o la independencia o el que no passi res. Jo no
em sento còmoda en aquesta disyuntiva, perquè nosaltres tenim un altre plantejament polític que es pot
debatre i que es pot dialogar. De la mateixa manera son legítims com altres posicionaments polítics també ho
son. Però jo crec que hem de fer una taula de diàleg en la què tothom parli, i sembla ser que cap dels
interlocutors que tenen la possibilitat d’aturar això volen parlar, i nosaltres estem rebent tots els cops del món
com si fóssim els culpables. Insisteixo, nosaltres ni governem a Catalunya, ni governem a Espanya. Ni
recolzem al govern de Catalunya, ni estem recolzant al govern d’Espanya. Nosaltres hem fet un plantejament
molt concret al respecte d’un tema. Evidentment cadascú té la seva opinió, jo no cridaré quan vostès parlin,
tranquil·litzi’s, malgrat que no estigui d’acord. Cadascú té la seva opinió i és legítima i en democràcia l’hem de
respectar. I vostè ha dit una cosa, que aquest govern intervindrà les nostres vides. Aquest govern també està
intervenint les nostres vides, ha repercutit molt negativament a les nostres vides. I sota el nostre parer qui
està posant en atac i en risc a les autoritats l’autonomia de Catalunya, és aquest govern, que porta en dos
mesos i mig el Parlament tancat, que és la veu del poble. També sento parlar com que ens arruguem,
cadascú de nosaltres, la representativitat del poble, nosaltres som la representativitat transversal, nosaltres
representem a una majoria. Miri, tots representem a la població, en la mesura de que som càrrecs electes,
però la població i la ciutadania té dret a expressar-se i a definir la seva posició política. Les paraules no

canvien les realitats, per molt que es plantegin d’una altra manera i jo crec que tot el què està passant no és
democràtic. Una minoria no pot imposar-se a una majoria per molta gent que estigui recolzant aquesta
minoria i jo crec que hem d’intentar buscar una sortida dialogada a aquest conflicte. I per això nosaltres
apostem per un context d’eleccions. No podrem recolzar la moció perquè considerem que no s’interpel·la al
Govern de la Generalitat i considerem que és un actor principal, no sé per què se’ls deixa sempre fora. En
aquest cas és l’interlocutor principal, a no ser que s’estigui d’acord amb la DUI, que hi ha molta gent que si
que ho està, és legítim. Jo no comparteixo, però estaria bé que algú ho verbalitzés. I creiem que hi ha molts
temes que s’estan frivolitzant, i no ho dic jo, ho diuen moltes persones que han patit la repressió, que saben el
que és la manca de democràcia. I aquest sistema democràtic és molt imperfecte, hi ha moltes coses a
canviar. Ha dit una cosa el senyor José Pérez que té tota la raó i és que «la ley se pacta y se acuerda», no
s’imposa, mai a la vida. I la llei és la mínima garantia d’igualtat que hi ha en democràcia».
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Seguidament dona la paraula al senyor Álvaro Pacheco, qui diu: «Gràcies alcaldessa. Anem a veure. Tothom,
tots, i qui digui el contrari està mentint, tenim contradiccions i les hem d’abordar i les hem de viure amb elles
cada dia. Però clar, d’aquí a recolzar un partit que diu que «para restablecer el orden es cargarse la ley
catalana contra los desahucios y exclusión social», bueno... si. Luego usted dice que ustedes no están por el
155, que no son los promotores. No serán los promotores, pero su portavoz del PSOE, mientras el Presidente
del Gobierno estaba en Bruselas, o no sé dónde estaba, hizo un tour por todos los medios de comunicación
pregonando lo que se iba a hacer con el 155. Eso lo hizo una compañera suya. Son contradicciones,
evidentemente, pero de ahí, a pregonarlas hay un paso. Y después, aquí todo el mundo está hablando de
políticos, de Puigdemont, de Rajoy, del que sea, pero no podemos olvidar que la política no sólo se hace en
las instituciones. Tenemos que recordar que la política se hace en la calle y que hay mucha gente en la calle,
y usted dice que son minoría, yo digo que son mayoría, pero no lo sabremos hasta que no votemos. De hecho
ya se votó. Y se demuestre quién es. Y es así, y es tan fácil como eso. Nos contamos. Ustedes dicen que son
minoría, yo digo lo contrario, pero ustedes al contrario lo que hacen es imponer que un gobierno corrupto
venga aquí a apoderarse de nuestras instituciones. Pues de ahí a las contradicciones que tenemos todos,
pues… Y simplemente eso, quería hacer también hincapié que usted ha dicho que el Puigdemont tiene el
Parlament cerrado. Ustedes apoyaron un gobierno del señor Rajoy cuando no abría tampoco el Parlamento
Español ni para rendir cuentas, y ustedes lo hicieron, le dieron apoyo. El PSC no, me dirá usted que el PSC
no y evidentemente que no lo hizo, pero sus compañeros si que lo hicieron. El PSOE yo creo que también son
sus compañeros. Y simplemente eso. Yo quiero hacer, queremos hacer hincapié en que no podemos olvidar
que la política no sólo se hace en las instituciones. Que la gente que sale cada día a la calle también es
política y que habrá que escucharlas y respetarlas. Gracias”.
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A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “Gràcies alcaldessa. És
només per fer una matització perquè d’una de les paraules que ha dit vostè, he entès jo, pot ser que ho he
entès malament, que si votem a favor d’aquesta moció que presenta el grup de l’AEB, és que estem a favor
de la DUI, o li he entès malament. No, li dic, perquè nosaltres votarem a favor i ja ho hem manifestat vàries
vegades, que ni DUI ni 155. Votar aquesta moció, el que s’està dient és qui d’aquesta sala plenària, qui
rebutja políticament l’aplicació del 155 en els termes que ho està dient el PP. I torno a dir, nosaltres que som
una organització política que hem tingut referents nacionals, referents estatals, referents europeus, de
vegades hem hagut de viure amb les contradiccions que deia ara el company Álvaro, de coses que es
votaven a Madrid per part del grup parlamentari d’Izquierda Unida, o que es poden votar que pot ser aquest
grup municipal no estava del tot d’acord. Per exemple a Astúries, nosaltres hem votat de tant en tant amb IU
algunes coses sobre el manteniment de les subvencions al carbó i des d’Iniciativa en aquell moment quan
nosaltres érem el referent verd, pues manteníem que era una contradicció gravíssima subvencionar una
forma d’energia que era molt poc ecològica, però els nostres companys d’Astúries deien s’ha de subvencionar
el carbó perquè és la forma de viure que tenen els treballadors i treballadores fins que no aconseguim (....) i
vivíem amb aquestes contradiccions, contradiccions econòmiques, polítiques. El que jo crec que sobra aquí
ara i ha tret vostè el nom del municipi de Santa Coloma. Jo crec que gestos com el que fa l’alcaldessa, la
Núria Parlon, son gestos polítics importants. Son gestos polítics en el dir nosaltres no podem que un PSC i
vostè ha remarcat aquí vàries vegades que vostè és militant del PSC no del PSOE, mantenim una diferència
en determinats punts substancials amb el tema del PSOE i avui jo crec que l’AEB, presentant aquesta moció,
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els hi està donant una opció, una possibilitat de dir, som diferents en aquest tema. I en aquest tema nosaltres
ens posicionem com ho han fet d’altres companys i companyes, jo crec que estan fent aquesta opció. Que no
estic dient jo, i mai no ho direm nosaltres com a BeC, què és el que ha de votar cada grup municipal en
aquesta sala. Tots som prou grandets i grandetes i sabem el que votem i no votem. Jo des de la meva
perspectiva, primer aclarir que votar aquesta moció no vol dir que estem a favor de la DUI, estem en contra de
l’aplicació del 155, i obrir aquesta escletxa, perquè a vegades tinc la sensació de que venim en aquesta sala
plenària, tots demanem diàleg, demanem seure a taules, però no estem disposades ni disposats a moure els
nostres punts de vista i això és molt complexe quan ho diem dels altres, heu de dialogar i canviar les
posicions, però si nosaltres venim en aquesta sala plenària ja amb tot tancat, també donem la sensació i ho
dic també pel públic i entre nosaltres mateixos, que ja ho tenim tot tant pactat i tan canviat que som incapaços
de moure’ns una miqueta o d’escoltar l’argument de l’altre i dir pues pot ser té raó i puc bellugar-me una mica
del meu posicionament. I ho dic perquè aquest grup municipal és dels que més acostuma a bellugar-se en
aquests temes, i no és perquè siguem més tolerants o intolerants que els altres, sinó perquè acostumem a
escoltar les posicions dels altres i a més a més perquè no ens creiem amb cap veritat absoluta, cap ni una. I
ho dic també des de la fermesa que ens dona que nosaltres, o part dels nostre grup parlamentari de
Catalunya si que es pot, va arremetre contra el que va passar el dia 6 i 7 de setembre en el nostre Parlament,
va arremetre contra això, i vam rebre, i vam rebre bé, i ho vam entomar, perquè estàvem en aquesta posició
intermitja, que torno a dir que no hem sabut explicant-se, no ens en sabem explicar. Avui estic convençut de
que no m’estic explicant bé i que per desgràcia, com que no ens en sabem explicar bé, no som capaços de
posar solucions que era una mica lo que deia abans en Josep Martínez, deia, estem aquí per posar solucions.
És veritat. I nosaltres dintre de la petitesa d’un petit grup municipal, en un municipi petit de Catalunya,
intentem posar solucions a un problema que és enorme, que no l’hem creat aquí a Badia, que ha vingut per
una sèrie de circumstàncies, però que estem aquí al mig. Per tant, només dir, votar això no vol dir estar a
favor de la DUI i si que és veritat que jo interpretaria que m’estan interpel·lant els companys de l’AEB a dir
PSC teniu aquesta opció, teniu una possibilitat de desmarcar-se. És la lectura que faig jo del tema».
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La senyora alcaldessa diu: «Miri, yo no necesito paternalismo de nadie para defender las opciones políticas. Y
yo respeto que usted diga, y lo respeto de verdad porque lo comparto, porque yo no he dicho eso, ahora le
diré lo que he dicho, que votar a esta moción implica estar de acuerdo con la DUI. Como el plantear otras
soluciones no es estar a favor de la intervención de la autonomía y del secuestro de los derechos
fundamentales del pueblo de Cataluña ni estar con el PP. Hay quien lo dice, tiene su opinión y lo afirma con
total rotundidad. Yo le digo que no, que somos nosotros, me creerán o no me creerán, evidentemente ya
entiendo que no, pero respeto, yo respeto las posiciones de todo el mundo, hay quien no respeta las
posiciones de los demás. Lo único que he dicho es que yo encontraba en esta moción una falta de apelación
al Gobierno de la Generalitat como un actor principal en la resolución del conflicto. Y entiendo y puedo
entender que esa falta de apelación al Gobierno de la Generalitat es porque se está de acuerdo en que la
solución no sean unas elecciones sino que sea convocar la… porque la disyuntiva es ésta, no? Nosotros
hemos dicho ni DUI ni 155, ergo, no decir no queremos DUI y no queremos elecciones puede ser, osea, no
queremos 155, no queremos elecciones puede ser estar a favor de la DUI, no? La disyuntiva…. Si los demás
no podemos tener matices, aquí nadie puede tener matices. O matices tenemos todos o no tenemos matices.
Como hay matices, parece ser que todo el mundo tiene derecho a tener matices y opiniones menos el Partido
Socialista, estamos en esta disyuntiva, qué le vamos a hacer, nos ha tocado vivir esta situación pues la
llevaremos con la mayor dignidad posible. Contradicciones las tenemos todos, evidentemente nuestras
formaciones políticas. He sido muy respetuosa. Llevo escuchando interpelaciones directas hacia mi
persona… para mi esto no es respetar las opiniones de los demás. Cada vez que yo hablo o digo algo que no
les gusta, es que mejor que no entienda lo que dicen, para no enfadarme más de lo que me puedo enfadar,
pero es que estamos en esta tesitura. Cualquier persona que diga algo que no nos gusta, fascista!!, traidor!!,
estamos en esa disyuntiva, mentira!!, estas cosas son acción, reacción. No es mi manera de entender la
política. Yo lo único que he dicho es que como no se interpela al gobierno, puedo entender, al Govern de la
Generalitat i la seva postura, perquè ara mateix hay una disyuntiva, puc entendre que és que el que es vol, és
la DUI i he dit que trobo a faltar, que el que sigui així que ho digui. En fi, la resta hem de ser molt coherents i
hem de dir moltes coses i altres poden tenir plantejaments diferents y no oirlas. En fi, i jo respecto molt a la
meva companya de Santa Coloma, la respectaré molt. No comparteixo el gest, perquè jo crec que és un gest
que ens ha perjudicat molt, perquè el nostre posicionament ja estava clar, nosaltres no volem el 155 i no

necessitem paternalismes d’altres partits que ens diguin com hem de quedar de cara a la resta, perquè no ho
necessitem, assumirem les conseqüències de les nostres decisions politiques, sense cap tipus de problema”.
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A continuació dona la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu: “Yo por aclarar también, porque antes el
compañero Álvaro Pacheco ha hecho referencia a una cosa que he dicho. Que considera inadmisible que las
instituciones catalanas pues se pongan en juego con el artículo 155. Nosotros estamos en contra de ese
artículo, lo hemos dicho, votaremos en contra de esta moción porque los matices son diferentes. De igual
manera consideramos también que es inadmisible cómo se trató el día 6 y el día 7 de septiembre, y siento
volverme a repetir, a la oposición que fue elegida democráticamente, que también está en la calle, que
también hay que respetar y que también hay que escuchar, a ambas dos. Que estamos hablando de un millón
novecientas personas de acuerdo con las últimas elecciones y de dos millones y pico de personas de una
banda y de otra. Las diferencias son mínimas. Y respecto a posicionarnos a favor del 155 sí o no, bueno, es
que no nos estamos posicionando a favor del PP. Si toda España fuese el PP y todos los españoles votasen
al PP, nosotros 8 y muchos compañeros que están en el público, seríamos los primeros en irnos. Pero es que
en España y en el Congreso de los Diputados, hay más colores políticos, hay o se han hecho acciones que
usted y yo compartimos a la perfección, como el matrimonio homosexual o determinados grupos municipales
que hay en el Ayuntamiento de Madrid con la señora Carmena, que podemos estar más o menos de acuerdo.
Es decir, que España no sólo es el PP, el partido más corrupto, que lo condenamos, osea, lo que dijo ayer la
fiscal que no ha salido en los periódicos, lo condenamos, pero repito, no estamos de acuerdo (…….), si tiene
alguna cosa que decir el señor Duran (…….), chascarrillo? Bueno, yo creo que cuando me eligieron, me
eligieron para hablar también en este pleno, si no pues doy mi acta a la secretaria y me voy. Simplemente
eso, votaremos en contra porque no consideramos o porque no compartimos los matices de esta moción, por
aclararlo. Gracias”.
El senyor Álvaro Pacheco diu: “Yo estoy encantado de que usted pueda hablar y intervenir tantas veces como
usted quiera. Luego lo que vengo a referirme es que nuestra, durante nuestras intervenciones o las
intervenciones de BeC sus compañeros también han hecho algún comentario. Entonces que no pare su
intervención para decir... si quiere decir algo, no porque… ya, ya eso es parte del pleno. Y luego para acabar,
bueno, da igual, lo dejaremos aquí”.

B) ACTIVITAT DE CONTROL
Coneixement resolucions de l'alcaldia
La Corporació s'assabenta de les resolucions de l'alcaldia del número 729/2017 al 770/2017.

C) PRECS I PREGUNTES
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Es rebutja amb 7 vots a favor (5 AEB i 2 BeC) i 8 vots en contra (PSC), la moció presentada pel grup
municipal de l'Alternativa d'Esquerres per Badia relatiu al rebuig a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució
Espanyola i les mesures que se'n deriven.

El senyor José Pérez diu: «Tengo 2 o 3 preguntas y me parece que es aquí una especie de queja o... ahora
intentaré ver qué es exactamente.
Quisiéramos pedir un listado, a ver si se nos puede hacer llegar un listado, si es posible, de los locales
comerciales que están vacíos, perdón, que no tienen actividad comercial, es decir, que tienen la persiana
bajada y no tienen ningún tipo de actividad comercial, pero que si que de hecho pagan su alquiler
religiosamente y todo esto. Lo digo porque el otro día en la asamblea de BeC se planteaba por parte de
algunos compañeros y compañeras que parece ser que se está detectando que hay mucho local en Badia
que paga religiosamente su alquiler, pero que no tiene una actividad comercial, se utiliza mucho más como
almacén. Si pudiera ser por parte de Comercio tener un listado de esto, si existe, si se pudiera hacer, si no se
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pudiera hacer o no, simplemente eso. Es un poco también para tener datos un poco menos de percepciones
personales.
En segundo lugar, hacemos llegar otra vez una instancia que entramos como BeC hace ya unos meses, y
que nos dijeron que estaban en ello, y ha habido quejas otra vez por parte de algunos vecinos de la calle
Oviedo, en la zona de entrada y hay un vado que es un vado muy alto, los vehículos no pueden pasar a la
parte de abajo, cuando tienen que bajar alguna ambulancia o algún tema y es verdad que lo dijimos, y el otro
día nos preguntaban, queremos preguntar cómo está, si se está trabajando en el tema pues para hacer la
intervención urbanística en esa zona que ya entramos instancia hace unos meses.
Respecto al tema de la queja que os decía, a ver si nos pueden hacer llegar también la diagnosis del estudio
de convivencia que ha hecho la Diputación, que nos dijeron que nos la iban a pasar y al menos yo creo que
no he recibido el correo. Si es así pido disculpas porque no lo habré leído, porque se nos dijo que se nos iba a
pasar y nos gustaría tenerla antes de poder asistir a la reunión que se celebrará la semana próxima si no
estoy mal informado.
Y por último, volvemos a tener quejas, quejas, bueno, una especie de crítica hacia el equipo de gobierno y en
parte a todos los que formamos parte de este consistorio, pero en especial al equipo de gobierno, de gente
que ha participado en el proceso de presupuetos participativos del año 2017, que estamos en el mes de
noviembre, bueno, se acaba, y entienden que parece ser que el proceso de participación de presupuestos
participativos ha muerto. Es decir, ya deberían estar trabajando junto con el equipo de gobierno e incluso
(......) del presupuesto del año 2018 en ello. Lo digo porque esto nos lo ha manifestado gente que participa del
grupo promotor y que tienen la sensación de que bueno, de que ya ha pasado, estamos en la aplicación
todavía de los resultados y lo que acordaron en el año 2017, pero que se debería empezar ya a trabajar junto
con la ciudadanía nuevos proyectos, nuevas propuestas o incluso una nueva manera a lo mejor de elaborar y
trabajar este presupuesto participativo. Yo recojo esta queja, esta apreciacion, esta crítica por parte de gente
que ha participado en el grupo promotor y instamos a faltar, pues no sé, una campaña de publicidad del
nuevo proyecto de presupuesto participativo para que se incorpore más ciudadanía, se incorporen
asociaciones, se incorpore gente, porque no podemos dejar cerrado este presupuesto participativo a un grupo
promotor, porque esto se irá muriendo con el paso de 2 o 3 años. La idea es que esto tenga continuidad y se
incorporen ciudadanos nuevos, vayamos haciendo y al final podamos ir incorporando partidas nuevas. Y
tenemos la sensación también nosotros, o al menos eso nos transmitían los ciudadanos que participan del
proceso participativo desde el grupo promotor, de que no avanza, que el año 2018 todavía no ha habido una
reunión para ver qué es lo que hay, cuánto tiene previsto el equipo de gobierno poner en el presupuesto
participativo del 2018, etc., etc., etc. Esto lo dejo aquí encima de la mesa y simplemente era esto. Muchas
gracias».
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El senyor Rubén Toro diu: «Hemos recibido por parte de algunos usuarios de las instal·lacions esportives
municipals que el jacuzzi no funciona desde julio y las noticias que reciben es que la pieza no llega, que está
encargada pero se ve que es una pieza un poco difícil de encontrar. Me permito una licencia de humor y es
que con estos tiempos que corren, con tanta tensión y con tanto agobio y stress creo que el jacuzzi puede
hacer un servicio muy importante a la ciudadanía de Badia. Gracias».

La senyora Encarna Rodrigo passa a respondre dient: «Pues nada señor José Pérez, que no se preocupe
usted que le daremos el listado de las actividades, pero creo que es la primera vez que lo solicita y creo que
hay otros aforos y medios para solicitarlo. Cap problema en colaborar».
El senyor Rafa Moya diu: «Con respecto al acceso a su local en la calle Oviedo, hemos estado mirando la
situación y tenemos que hacer un proyecto para la rehabilitación de la zona por el tema de las pendientes del
acceso por la normativa. No podemos hacer una intervención de reparación sencilla, si no por el tema de
pendientes tendremos que rediseñar la accesibilidad. Gracias».

El senyor Josep Martínez diu: «Yo por lo que hace a la diagnosis, se la envié el mismo día de la comisión
informativa, que por cierto, ese día también en comisión informativa le expliqué cómo estaba el tema de los
presupuestos participativos. Como no tengo problema en volverlo a explicar, se lo explico. Hoy hemos
aprobado el tema de las inversiones, por lo tanto, ya se van a hacer efectivos los trabajos, y en comisión
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informativa, tanto la del mes de octubre como la del mes de septiembre, ya les dije que hasta que no fueran
efectivas o se iniciasen esas obras, no iniciaríamos el siguiente modelo. Como las obras van a aparecer en
breve, no se preocupe que estaremos codo a codo para trabajar el próximo presupuesto participativo.
Y por lo que hace al jacuzzi, necesario también Rubén, la pieza está viniendo de Alemania, no sé si viene
caminando o qué, sé que hay gente en el público que también me lo ha reclamado, voy a seguir insistiendo
para que llegue y al menos, nos relajemos un poco todos. Gracias».
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