
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/12 El ple 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 28 de novembre de 2018 

Durada Des de les 18:35 fins a les 20:46 hores 

Lloc Sala de Plens 

Presidida per Eva María Menor Cantador 

Secretari Carmen Coll Gaudens 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

77123566N Alvaro José Pacheco Comino NO

38062022N Antonio Rodríguez Yáñez SÍ

47249172L Elena Malysheva Sojer SÍ

44989236V Elisabet Ruiz Romero SÍ

33896972D Encarnación Rodrigo Morales SÍ

01925637P Eva María Menor Cantador SÍ

47235133X Iván Sanz Pérez SÍ

46644747B Joaquim Jesús Duran Redondo SÍ

47173117W Josep Martínez Valencia SÍ

43510749Q José Pérez Jiménez SÍ

34764081H Maria José Granados Martínez SÍ

33900306P Maria Pilar Paz Sierra SÍ

44989196T Montserrat Jiménez Molina SÍ

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

34743630Z Ruben Toro Alvarez SÍ

46605841K Teresa Carceller Labaleta SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Alvaro José Pacheco Comino:
«Motius personals»

 

Assisteix la Interventora municipal, senyora Jessica Vázquez Sánchez.

La  senyora  alcaldessa  diu:  «Voldria  llegir  en  nom  de  tots  els  regidors  i  regidores  de 
l’Ajuntament el manifest unitari pel Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les 
dones.  Els temps estan canviant. Vull pensar que aquest cop sí. Vull pensar que la violència  
masclista és un dels temes de l’agenda de país i sobretot és un tema del que se’n parla, del  
que en parlem. I no només avui, 25 de novembre. Que se’n parli durant tot l’any i que en parlin  
moltes  veus  és  important,  perquè  ens  ajuda  a  totes  i  a  tots  a  identificar  les  violències  
masclistes (més o menys subtils, més  o menys visibles) que ens acompanyen des de  que  
naixem  i que ens fan mal, que ens han fet mal. Fa 10 anys que a Catalunya tenim una llei que  
lluita pels drets de les dones a  eradicar  les  violències  masclistes.  Totes.  Les  violacions,  les  
agressions sexuals,  l’assetjament,  el  tràfic  i   l’explotació  de  dones  però  també  els  
matrimonis forçats o la mutilació genital  femenina.  Però amb les lleis  no n’hi  ha prou com  
demostren les dades. La violència masclista s’exerceix al llarg de tot el nostre cicle vital de  
formes diverses. Al món, una de cada tres dones ha  patit  violència  masclista. A Europa,  una  
de  cada  tres  dones  ha  patit violència física o  sexual durant  la seva  infantesa a mans d’un  
adult,  i a Catalunya, una de cada quatre dones ha sigut víctima d’un atac masclista d’extrema  
gravetat. Ens cal educar, ens cal saber, ens cal reconèixer. Els  darrers  mesos  he  pogut  
conèixer  de  primera  mà  històries  de  violència patida per dones. I el que elles m’explicaven  
no era aliè. Formava part d’una cosa que jo ja sabia, que jo ja notava, que jo ja sentia. Elles hi  
han donat forma i li han posat paraules. I crec que això ens ha passat una mica a totes com a  
societat.  Fa  7  mesos,  el  26  d’abril  d’aquest  any,  l’audiència  de  Navarra  va  fer  pública  la  
sentència del cas de la Manada. Un cas que ha sacsejat consciències i que ha fet entendre a  
molts  i  moltes de què va això de les  violències  sexuals.  Una oportunitat  de visibilitzar  un  
fenomen sovint silenciat i desconegut. Des de que som ben petites ens diuen que sortir a la nit  
comporta un risc per a la nostra integritat física i pels nostres cossos. A casa, la seguretat de  
les dones tampoc està garantida. En els darrers anys a Catalunya,  més  de  12  mil  dones  
van  denunciar  a  la  policia  estar  patint violències masclistes en l’àmbit de la parella, és a dir,  
violències exercides per les seves parelles o ex parelles. En el que portem d’any, 44 dones han  
estat assassinades per la seva parella o ex parella a tota Espanya, 6 d’elles a Catalunya. Però  
els crims només són la cara més amarga d’una violència masclista  que  obliga  a  desenes  de  
milers  de  dones  a  suportar  aquestes situacions, tot i tenir una llei estatal contra la violència  
de gènere que porta 14 anys en vigor, però que no acaba amb el problema. Perquè necessitem  
més  recursos  i  més  recolzament  per  a  que  totes  les  dones  en  situació  de violència  
masclista puguin trencar el silenci i en sortir-se’n. Necessitem  prevenció,  perquè  la  violència  
no  sigui  una  opció  vàlida  en  les relacions de parella. Necessitem recursos per garantir una  
atenció digna i de qualitat a les dones en  situació  de  violència  masclista  per a  la  seva  total  
recuperació,   i,  especialment,  en  tot  el  procés  de  denúncies  i  procediments  judicials.  
Necessitem recursos d’urgència i atenció de qualitat per recolzar les dones en situacions de  
risc per elles i els seus fills i filles. I necessitem avançar en la construcció d’un model català  
d’abordatge de les violències sexuals, amb una visió integral i amb la voluntat d’explicar què  
són i com se’n pot sortir. Encara hi ha molt camí per fer, però una dècada després de la llei  
catalana del dret de les dones a eradicar la violència masclista, estem més decidides que mai a  
superar el patriarcat, a que el poder sigui en mans de les dones a mans iguals i a no tenir por.  
Perquè no volem més violència contra les dones. Contra  cap  dona,  contra  cap  nena.  
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Perquè  tenim  dret  a  ser  nenes  i  dones lliures. I ho seguirem cridant tots els dies de l’any i  
també cada 25 de novembre,  dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les  
dones.

I també abans de començar amb l’ordre del dia, hem de votar una urgència, ha entrat una 
proposta d’acord Per a la protecció jurídica de les persones transintersexuals, pel dret a la lliure  
determinació de la identitat  sexual i  expressió de gènere i  de suport  a una nova llei  trans  
estatal.

S’aprova per unanimitat la incorporació de la urgència a l’ordre del dia.

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 a l’ordre del dia.

A) PART RESOLUTIVA 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aproven sense necessitat de lectura els esborranys de les actes de les sessions que van tenir lloc el dies 
24 d'octubre de 2018 (extraordinària) i  30 d'octubre de 2018 (ordinària),  atès que tots els membres del  
consistori disposaven dels textos de les mateixes.

Aprovació Pla d'acció comercial i mesures de dinamització del comerç local (Expedient 865/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La secretària llegeix l’acord.

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Encarna Rodrigo, qui diu: «Gracias señora 
alcaldesa. Las primeras medidas de dinamización que aprobó el ayuntamiento para ayudar al comercio local,  
dada la situación de crisis económica que había en esos momentos, fue en diciembre del  2012 con la 
aplicación a  partir  de enero del  2013 y  durante  un período  de 3  años.  Al  finalizar  este  período  y  por 
diferentes motivos, estas medidas se fueron prorrogando durante 2 años más, finalizando así en diciembre 
de 2017, momento a partir del cual se fueron trabajando diferentes propuestas hasta llegar a la que hoy 
presentamos. En este impasse de tiempo, y para dar mayores facilidades a los comerciantes que quisieran 
traspasar sus negocios en el 2018, el ayuntamiento aprobó una prórroga de una de las cláusulas de las 
medidas  y  que  tenía  que  ver  con  la  participación  del  arrendador  en  el  precio  del  traspaso.  Una  vez  
configurada la propuesta por parte de la regiduría de Comercio, se llevó al Consell municipal de Comerç en 
el  mes de abril  para exponerla y debatirla. A partir de aquí, recibimos aportaciones de la Asociación de 
Comerciantes, ciudadanos, grupos de la oposición y otros grupos no asociados, que el ayuntamiento estudió 
y valoró convocando de nuevo el Consell municipal de Comerç, recogiendo así todas las aportaciones en el 
mes de noviembre, llegando al mayor consenso posible con todos los miembros que formaban parte de la  
mesa del consell. En esta ocasión, lo que aquí se pretende es aprobar un plan de acción comercial que  
recoja, no sólo los criterios básicos para la adjudicación de nuevos contratos de alquiler, sino que recoja 
todos los criterios y ámbitos de actuación para promover la actividad económica y comercial del municipio; 
también facilitar la opción a un local comercial con mayor agilidad; promover la variedad de la oferta a través  
de los pliegos; establecer convenios con aquellas asociaciones interesadas por promover el servicio (…….)  
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con herramienta de trabajo que ayude a los comerciantes que quieren ceder o reemprender el  negocio;  
categorizar los posibles locales ubicados dentro de la zona de actividad económica del nuevo planejament 
urbanístico; regular conceptos jurídicos, como, por nombrar alguno, los fallecimientos de arrendatarios de 
locales comerciales y diferentes adecuaciones e intervenciones en la vía pública en torno a los locales 
comerciales, sin olvidar que los locales comerciales son patrimonio municipal, del ayuntamiento, y ha de 
velar por éste, ya que de aquí provienen los recursos de todos los ciudadanos”.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Muchas gracias señora alcaldesa. El  
plan de acción y dinamización comercial tiene como objetivo lo que su propio nombre indica, que es aprobar 
una serie de medidas que promuevan y dinamicen el comercio local en Badia. Una vez leídas las propuestas  
y  a tenor  de lo dispuesto por  el  propio Consejo municipal  de Promoción económica y Comercio,  como 
principales afectados y beneficiarios de las medidas propuestas, así como los principales garantes de sus 
derechos como asociación y  principales  conocedores  de las  necesidades  que tienen para incentivar  el  
comercio, por ese motivo, daré mi posicionamiento a favor. Muchas gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “Moltes gràcies senyora alcaldessa. 
Començaré dient que el grup municipal de BeC donarà suport i votarà positivament a aquest pla d’acció 
comercial, però volem fer dos matisos i dos incisos en el tema per matitzar la nostra votació. En primer lloc 
volem agrair a tots els membres que hi son aquí i  als que no hi son també, que participen del  Consell  
municipal de Comerç les facilitats i  el treball  que han fet. Si que és veritat que quan hem treballat, hem 
treballat conjuntament, hem treballat de manera que ens escoltem els uns als altres, arribem a consensos, 
arribem a acords i conseguim treure coses com aquesta. Tot i que pensem que és un pla de dinamització 
que pot ser no ha de generar masses expectatives, perquè no serà pot ser aquell pla de dinamització que 
faci del nostre comerç aquell comerç competitiu, amb futur, amb possibilitats, que tots tenim una mica en el  
cap. Hi han tres coses en aquest pla de dinamització que trauré que no ens afecta directament, ens afecta  
com a ciutadans, com a persones que ens interessem per la vida política i social, però no tant. Una d’elles és 
el punt sisè, on es diu es donarà un impuls al Consell municipal de Promoció econòmica i Comerç.  Durant 
aquesta  legislatura,  hem tingut  3  reunions  del  Consell  municipal  de Comerç,  de Promoció  econòmica  i 
Comerç i han estat 3 reunions dos de les quals han estat aquest any. Dos reunions que hem tingut en un 
període més o menys de 4 o 5 mesos, entre el mes d’abril i el mes d’octubre-novembre si no estic confós i  
que hem vist que els fruits, quan ens reunim, treballem i ens apliquem a fer feina col·lectiva i amb ganes  
d’escoltar-nos, obtenim els fruits. Els dos anys anteriors, aquest consell havia estat desaparegut i nosaltres 
el trobàvem a faltar, el vam reclamar, que pensàvem que era un instrument necessari per sapiguer com 
estava la situació del comerç, en el barri, a més a més de per impulsar mesures com aquesta, i ara veiem els  
fruits de que en un any que ens hem reunit dos cops, hem treballat, ens hem escoltat, hem arribat a acords 
concrets. I una altra cosa que volíem destacar, és el tema de que aquest pla té un màxim, té una finalització.  
D’aquí cinc anys com a màxim, ens haurem de tornar a trobar o s’hauran de tornar a trobar qui estiguin en  
aquí, en els consells municipals, els que estiguin per aquí, i tot s’haurà de tornar a fer i revisar, com s’ha fet  
efectiu aquest pla de dinamització del comerç, és a dir, que no és un pla tancat, que no és un pla ja que 
serveixi per d’aquí a d’infinitum, sinó que és un pla que en 5 anys ens haurem de tornar a reveure i com totes  
les coses que funcionen s’han de tornar a millorar. Per tots aquests motius, i pel que he comentat, doncs el 
nostre vot serà positiu. Gràcies».

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Teresa Carceller, qui diu: «Gràcies senyora alcaldessa.  
Nosaltres també estem contents amb aquestes reunions de treball que hi han hagut amb la participació dels  
comerciants, dels tècnics i dels polítics. Ens agrada molt la feina de la tècnica. S’han incorporat la majoria de 
les  propostes  i  nosaltres  votarem  a  favor  també.  Volíem  comentar  també  que  el  pla  de  dinamització 
comercial  pel  que  ha  de  servir  és  per  posar  en  valor  el  comerç  del  nostre  municipi.  I  aquest  pla  de  
dinamització, en la línia del que deia el senyor José Pérez, trobem que hi ha poca variació amb l’anterior. I,  
tenint en compte les amenaces en el comerç properes, com son la venda online o els centres comercials que 
es puguin obrir en aquí al costat, creiem que cal repensar les polítiques destinades a reforçar el comerç 
local, enfortint l’associacionisme comercial sense descuidar els comerços no associats, no dic que no es faci,  
però dic que cal  enfortir-ho i  també caldria continuar  amb l’òrgan del  Consell  municipal  del  Comerç per 
continuar acordant aquestes accions de manera freqüent i contemplant incloure encara més la visió dels  
clients, perquè al cap i a la fi els clients son els que decideixen comprar en els comerços del nostre municipi i 
els que decideixen no comprar. Llavors, amb aquest objectiu, de que els veïns ens comprin, en els nostres 

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

comerços, creiem doncs això, que cal treballar per reforçar el  comerç, pensant en aquestes amenaces i 
incloure la visió dels clients, que son els que compren en el nostre municipi i com que, segons tenim pactat 
doncs hi han 3 reunions cada any, no sabem a partir de l’any que ve doncs quines hi hauran, però crec que 
si, que és l’objectiu que hem de tenir ja a les futures reunions. Gràcies».

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

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 865/2018, relatiu al Pla d’acció comercial i les mesures per a la dinamització del comerç  
local.

II. Relació de Fets
1. Atès que l’ajuntament de Badia del Vallès va aprovar, en la sessió de ple de data 12 de desembre de 2012 
unes mesures de dinamització del comerç local per donar un impuls per dinamitzar el comerç local atenent a 
la  situació  de crisi  econòmica del  moment  i,  que posteriorment  van ser  prorrogades en  dues  ocasions 
finalitzant aquestes en data 31 de desembre de 2017.

2. Vist que en data de 8 de març de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar prorrogar la clàusula relativa a 
la participació de l’arrendador en el preu del traspàs fins a l’aprovació del Ple de les noves mesures de 
dinamització del comerç per continuar donat suport al comerç local

3.  Atès que s’ha consultat  al  Consell  municipal  de promoció econòmica i  comerç en tant  que òrgan de  
participació que té caràcter assessor, consultiu i dinamitzador de l’activitat comercial.

4. Atès que l’ajuntament de Badia del Vallès, en tant que propietari dels locals comercials del municipi, ha de  
vetllar pel bon ús i rendiment dels béns patrimonials

III. Fonaments de dret
-- L'article 132 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.

— L'article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

— Llei 18/2017 de l’1 d’agost de comerç, serveis i fires.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar el pla d’acció de mesures per a la dinamització del comerç local,  que s’adjunta a aquesta 
proposta, establint els criteris que informaran l’acció municipal en matèria de promoció econòmica i comerç, 
definint les actuacions a realitzar amb l’objectiu de promoure l’activitat econòmica i comercial del municipi. En 
la seva virtut, en atenció a la seva ubicació, superfície i altres factors dels usos comercial, s’aprova la relació 
de categories de locals comercials següent:

a. Locals Categoria especial: Locals de la Plaça Major, locals del carrer dels Infants, local de la Plaça 
de les Entitats, locals del carrer de Saragossa i els ubicats a la zona d’activitat econòmica del nou 
planejament urbanístic.

b. Locals de 1ª Categoria: Tots els locals de l’av. de Burgos.

c. Locals de 2ª Categoria: av. del Cantàbric del núm. 21 al 41; av. de la Costa Brava, núm. 8a, 8b, 10,  
11 i 13 i c. d’Eivissa, núm. 2 i 4.

d. Locals de 3ª Categoria: av. del Cantàbric, núm. 1,3, i 5. av. de la Mediterrània tots els locals menys 
els números 1, 5 i 13; av. de la Via de la Plata, núms. 1,3 i 9; c. de Porto, tots menys el núm. 3; av. de 
la Costa Brava, núms. 1,5,7,9 i c. d’Eivissa, núm. 6 i 8. 
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e. Locals de 4ª Categoria: La resta dels locals.

Segon.- Establir els preus que informaran las rendes dels lloguers dels locals comercials en funció de la  
categoria acordada i de la superfície del local segons els criteris següents:

a. Locals Categoria especial: S’estableix un preu de 6.00 €/m2 

b. Locals de 1ª categoria: S’estableix un preu de 5.50 €/m2

c. Locals de 2ª categoria: S’estableix un preu de 5.00 €/m2

d. Locals de 3ª categoria: S’estableix un preu de 3,85 €/m2

e. Locals de 4ª categoria: S’estableix un preu de 3,30 €/m2

Els locals 23, 35 que es troben al plec d’adjudicació directa de locals que es va aprovar l’any 2017 i que  
posteriorment va ser prorrogat fins al 31 de desembre de 2018, mantindran la renda establerta a l’esmentat  
plec amb l’objectiu de facilitar  la seva adjudicació,  mentre que els que es vagin incorporant  a partir  de 
l’aprovació d’aquestes mesures tindran la nova renda acordada amb el nou pla de dinamització comercial. 

Pel cas de soterrani, d’aquells locals que en disposin, s’estableix un preu de 2,00 € m/2. 

En el cas d’instal·lacions de farmàcies les rendes quedaran multiplicades pel doble i en el cas 
d’administracions de loteries, estancs, sales de jocs, notaries i entitats financeres així com instal·lacions de 
mitjans establiments comercials (de 800 a 1,300 m2 de superfície) i de grans establiments comercials (més 
de 1,300 m2 a 2.500 m2), les rendes quedaran multiplicades, com a mínim, pel doble.

Els locals que s’hagin acollit al Pla General en quant a l’ampliació del local, o tinguin en previsió fer-ho, 
veuran incrementada la seva renda als dos anys de finalització de les obres, en funció dels metres de 
l’ampliació i mantenint la relació preu/m2 en funció de la categoria del local establerta. 

Tercer. Acordar els criteris bàsics per a l’adjudicació de nous contractes d’arrendament així com els models 
de contractes (annex 1), amb els objectius de recuperar ingressos municipals i d’harmonitzar les obligacions 
contractuals. Així, dins de l’àmbit de l’autonomia individual de les parts, d’acord amb el procediment que 
garanteixi la informació i difusió de les mesures que s’aproven, la voluntarietat i capacitat de cada comerciant  
per a acceptar-les, s’acorden les obligacions contractuals següents: 

a. Clàusula relativa a la renda inicial, que passaria a ser conforme a les rendes per categoria de local  
segons els apartats primer i segon d’aquest acord. 

b. Clàusula relativa a la participació de l’arrendador en el preu del traspàs. S’estableix una categoria 
per activitat i per a cadascuna d’elles, la participació del preu del traspàs es calcularà multiplicant la  
seva renda pels mesos definits. Aquesta categorització queda de la manera següent:

1) Per a activitats de farmàcia, entitats financeres, estancs, notaries, adm. loteries, i sales de joc: la 
seva renda per 15 mesos.

2) Per a activitats de restauració, bars, cafeteries i anàlogues: la seva renda per 10 mesos.

3)  Per  a  activitats  de  serveis,  gestories,  immobiliàries,  perruqueries,  bugaderies,  telefonia  i 
informàtica, centres d’estètica, fisioteràpies i anàlegs: la seva renda per 8 mesos.

4) Per a activitats de venda de productes: supermercats, fruiteries, roba, sabates i anàlogues: la 
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seva renda per 6 mesos.

5) Per a activitats socials, culturals, participatives i anàlogues: la seva renda per 4 mesos.

c. Clàusula relativa a les obligacions respecte l’immoble en règim de propietat horitzontal on s’ubica el  
local comercial, en el sentit d’ampliar les obligacions de l’arrendatari respecte l’abonament, d’acord 
amb la quota de participació fixada en el  títol  o allò especialment establert, de les despeses de 
contribució el adequat sosteniment de l’immoble, els seus serveis, càrregues i responsabilitats que 
no siguin susceptibles d’individualització.

d. Clàusula  relativa  a  satisfer  increments  de  tipus  impositius  de  contribucions,  arbitris,  taxes, 
assegurances,  serveis  i  subministraments  que  graven  la  propietat,  en  el  sentit  de  incloure 
expressament  l’impost  de  Béns  Immobles,  la  taxa  d'escombraries  i  assegurances  multirisc  que 
asseguri  el  contingut,  l’activitat,  la  responsabilitat  civil  per  cobrir  d’anys a tercers i  d’incendis,  si 
s’escau.

e. Clàusula de resolució que dóna facultat a l’Ajuntament per instar la resolució del contracte en els  
casos  que,  sense  causa  justificada  ni  preavís,  el  local  romangui  tancant,  sense  cap  activitat  
comercial, durant un període de 5 mesos.

f. Clàusula de resolució que dóna facultat a l’Ajuntament per instar la resolució del contracte en els  
casos que l’arrendatari hagi incomplert de manera total o parcial l’obligació de pagament de la renda 
mensual o les quantitats assimilades durant quatre mesos en el període d’un any.

g. Clàusula de vigència, duració i extinció dels nous contractes d’arrendament que es preveu per a 10  
anys més una pròrroga màxima de cinc anys.

h. S’establirà, com a fiança prevista a la Llei, l’import equivalent a dues mensualitats de la renda, i que  
es farà efectiva abans de la signatura del  contracte d’arrendament.  L’import  d’aquesta fiança es 
retornarà a la finalització del  contracte o de la cessió del  local  comercial,  un cop es constati  el  
compliment per l’arrendatari o cessionari de totes les seves obligacions. 

i. En concepte d’obertura de negoci, per assegurar l’adequada explotació del  local  comercial i  una 
mínima permanència en el temps, s’establirà la quantitat de dues mensualitats, no retornables.

j. Davant un traspàs d’un local comercial el nou arrendatari s’acollirà a les mesures de dinamització  
comercial i a les obligacions contractuals estipulades.

k. En  cas  de  mort  del  titular  de  l’arrendament  del  local  comercial,  l’hereu  o  legatari  que  continuï 
l’exercici de l’activitat podrà subrogar-se en el contracte fins a la seva finalització, sense que en cap 
cas la subrogació suposi una ampliació del temps de vigència del contracte d’arrendament.

l. Aquelles altres obligacions que en resultin adients als objectius del present acord. 

Quart.  Es  mantindrà el  procediment  d’adjudicació  directa  de locals  comercials  per  a  aquells  locals  que 
atenent a les categories 2, 3 i 4, i per l'escassa demanda es justifiqui que es vagin incorporant, amb la renda 
i les condicions que siguin d’aplicació segons el pla de dinamització comercial. Igualment es promourà la 
varietat de l’oferta al municipi i s’acotarà, en la mesures de les possibilitats, el tipus d’activitat que no sigui de 
caràcter comercial o que estigui sobredimensionada al municipi. 

Cinquè. S’impulsaran convenis de col·laboració amb l’associació de comerciants del municipi i/o entitats que 
representin  sectors  professionals.  Tanmateix  s’establiran  programes  de  suport  per  promoure 
l’associacionisme comercial i la formació per millorar la professionalització.

Sisè. Es donarà un impuls al Consell Municipal de promoció econòmica i comerç com a instrument de 
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col·laboració que actua com a òrgan de participació, coordinació i cooperació entre l’Ajuntament i els agents 
representatius del sector comercial del territori.

Setè. Es duran a terme diferents actuacions a la via pública per millorar la senyalització, la il·luminació i 
l’arranjament de les voreres a l’entorn dels locals comercials amb l’objectiu d’afavorir el correcte 
desenvolupament del comerç.

Vuitè. Col·laborar amb les iniciatives que puguin esdevenir del comerç local que beneficiïn a tot el col·lectiu i 
que promoguin el comerç de proximitat com a veritable agent econòmic del municipi. 

Novè. Els arrendataris hauran d’estar  al  corrent  de les seves obligacions econòmiques i  tributàries amb 
l’Ajuntament o tenir fraccionat qualsevol deute pendent dins les condicions legals i tributàries establertes i  
que,  en  atenció  als  objectius  d’aquests  acords,  es  puguin  disposar.  Si  els  arrendataris  incorren  en 
l’impagament del lloguer durant cinc mesos consecutius prèvia notificació, l’Ajuntament podrà procedir a la 
rescissió del contracte d’arrendament recuperant així el local comercial per tal que sigui novament adjudicat i 
al mateix temps iniciarà les accions legals i jurídiques corresponents per recuperar el deute contret. 

Desè. Aprovar els models de contractes d’arrendament, de traspàs de local comercial i de fraccionament de 
deute que s’adjunten a aquesta proposta.

Onzè. Es faculta a la Junta de Govern Local perquè desenvolupi i aprovi, prèvia sessió de la comissió 
informativa plenari que pertoqui, quants documents de gestió es derivin dels presents acords.

Dotzè. Aquest acord tindrà una vigència de dos anys des de la seva aprovació. Es podrà prorrogar, amb 
acord exprés, per períodes anyals i fins un màxim de cinc anys. 

Tretzè. Aquest acord deroga tots els acords i resolucions anteriors que s’oposin o entrin en contradicció amb 
els punts tractats anteriorment.

Segona  pròrroga  de  contracte  privat  de  serveis  d'assessorament  i  mediació  d'assegurances 
(Expedient 2046/2018)

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 4, Abstencions: 2, 
Absents: 0

La secretària llegeix l’acord.

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu: «Gracias señora 
alcaldesa. Pues bien, como leía la secretaria municipal en la propuesta de acuerdo, lo que traemos a este  
pleno es la segunda prórroga del contrato de servicios de mediación y de seguros de la empresa Afis que 
tenemos en vigor. Fue un contrato de 4 años que preveía dos prórrogas por dos años consecutivos y lo que 
traemos a este pleno es la segunda de esas prórrogas. Gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Muchas gracias señora alcaldesa. En 
virtud del informe que hay en el expediente, que asegura la conveniencia de prorrogar por segunda y última 
vez  el  contrato  de  servicio  de  asesoramiento  y  mediación  de  seguro  con  la  empresa  Afis  Correduría 
d’Assegurances, mi posicionamiento respecto a la prórroga será a favor por las ventajas de un supuesto 
ahorro económico y unas coberturas jurídicas amplias, de las que de otro modo no podríamos optar si no 
fuera por una cuantía económica bastante mayor y por tanto con unas condiciones contractuales menos 
beneficiosas para todos. Por ese motivo mi posicionamiento será a favor. Gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “Gràcies senyora alcaldessa. Només 
dir que el grup municipal de BeC ens abstindrem en aquest punt. Ens abstindrem per un motiu. Hem llegit 
l’expedient,  hem estat  revisant,  és  veritat  que  segurament,  tot  i  que  a  l’expedient  diu  que  s’emet  una 
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disposició favorable a emetre aquesta renovació del contracte, un contracte que ens hi val 8.100 euros, que  
ens ajuda i ens facilita aconseguir assegurances en millors condicions, tant econòmiques com de d’allò, però  
no ho podem quantificar, no ho hem pogut quantificar nosaltres i no ho hem pogut veure com a tal. No sé si 
és que falta informació en l’expedient o que nosaltres no som capaços de veure aquesta informació. És a dir,  
quan ens estalviem directament per tindre aquest servei. Sabem que l’informe és favorable i segurament és 
així, però no ho podem quantificar. Per aquest motiu, el grup municipal de BeC ens abstindrem en aquest  
punt. Gràcies».

S’aprova amb 10 vots a favor (8 PSC, 1 PP i 1 regidora no adscrita), 2 abstencions (BeC) i 4 vots en contra  
(AEB), el següent acord:

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  2046/2018,  relatiu  a  la  segona  i  última  pròrroga  del  contracte  privat  de  serveis 
d'assessorament i mediació d'assegurances amb l'empresa Afis Corredoria d'assegurances. 

II. Relació de Fets.

1. Per Provisió d'Alcaldia de data 4 d’octubre de 2018, es va iniciar l'expedient de la segona pròrroga del 
contracte en vigència de prestació de serveis d'assessorament i mediació d'assegurances, arran l’informe del 
servei de data 28 de setembre de 2018, que motiven la conveniència de la pròrroga i avaluen els serveis  
prestats per l’empresa AFIS corredoria d’assegurances, S.L.

2. Aquest contracte administratiu de serveis va ser adjudicat per acord de Junta de Govern, a la sessió 
celebrada  el  dia  7  d'octubre  de  2013,  i  es  va  formalitzar  amb  l'adjudicatària,  AFIS  CORREDORIA 
D'ASSEGURANCES, SL., en data 29/10/2013, essent la seva data d'inici l’1 de gener de 2014  i la seva 
duració de 4 anys, amb possibilitat de pròrroga, per anys naturals, fins a un màxim de 6 anys de vigència.

3. Per acord de Ple municipal  de 29 de novembre de 2017 es va acordar la primera pròrroga d’aquest 
contracte, per  un termini  de un any,  amb efectes a partir  del  dia 1 de gener de 2018, en les mateixes 
condicions establertes al contracte original.

4.  Instruït  l'expedient,  s'ha  realitzat  audiència  a  l'empresa  contractista,  que va  acceptar  la  proposta  de 
prorrogar el contracte al seu escrit de data 18/10/18, i han estat emesos els informes tècnics, econòmics i 
jurídics procedents.

III. Fonaments de dret.
1r. La clàusula tercera d’aquest contracte, així com la clàusula quarta del Plec de clàusules administratives 
particulars que el regula, disposen la possibilitat d'acordar pròrrogues, de comú acord i forma expressa per 
l'òrgan de contractació. Aquesta darrera clàusula disposa: «El contracte tindrà una durada de quatre anys i  
es podrà prorrogar per mutu acord de les parts i de forma expressa, d’any en any, sense que la seva durada  
pugui excedir de 6 anys».

2n. D'acord amb l'informe tècnic del responsable del contracte de data 28 de setembre de 2018, resulta  
justificada la  continuïtat  d’aquesta contractació donada la necessitat  i  idoneïtat  de la  prestació d'aquest  
servei, en atenció a l’assessorament tècnic i recomanacions oportunes rebudes per a la contractació de les 
cobertures, que d’acord amb el criteri professional de l’adjudicatari, i prèvia investigació i anàlisi permanent 
realitzat  per  l’empresa  AFIS  corredoria  d’assegurances  sobre  les  diferents  alternatives  del  mercat 
assegurador,  siguin convenients  per  la minimització dels  riscos  suportats  i  millors  s’adaptin a les seves 
respectives necessitats. Així com per l’atenció personalitzada de qualsevol consulta o incidència relacionada 
a les assegurances contractades, i la correcta i satisfactòria gestió i resolució dels sinistres tramitats amb les 
diferents companyies asseguradores contractades.

3r. D'acord amb el contracte esmentat i d'acord amb els principis, regim jurídic i procediment de la duració i  
pròrroga dels contractes administratius de serveis disposats pels articles 17, 23 i  303 del  RD Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, de conformitat  
amb la  disposició  transitòria  primera  i  la  disposició  addicional  segona de la  nova  Llei  9/2017,  de 8  de 
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novembre de contractes del sector públic.

Per tot això, s’acorda:

Primer.  Acordar  la  segona i  última pròrroga  del  contracte  privat  de serveis  d'assessorament  i  mediació 
d'assegurances subscrit  amb l'empresa Afis  Corredoria  d'assegurances,  per  un termini  de un any,  amb 
efectes a partir del dia 1 de gener de 2019, en les mateixes condicions establertes al contracte vigent i fins a 
la data màxima de duració de 31 de desembre de 2019.

Segon.  D’acord  amb l’informe d’addenda d’assignació  pressupostària  de data  7  de novembre de 2018, 
aquesta proposta comportarà l’autorització i disposició de la despesa de 8.100,00 euros nets, exempts d’IVA, 
corresponent al preu del contracte prorrogat per a l’anualitat del 2019, amb càrrec a la partida pressupostària 
19.02-9202-227.99, amb el compromís de dotar-la de crèdit adequat i suficient a l’aprovació del Pressupost 
general per al 2019 , condició suspensiva aquesta a la qual queda sotmesa la pròrroga disposada al present 
acord. 

Tercer. Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària del contracte i citar-la per a la formalització de la 
pròrroga del contracte que tindrà lloc dins del cinc dies següents a la notificació.

Modificació de crèdit 34/2018, transferències de crèdit entre aplicacions de despeses de diferents àrees 
(Expedient 3476/2018)

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 2, Abstencions: 6, 
Absents: 0

La secretària llegeix l’acord.

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu: «Gracias señora 
alcaldesa. Lo que traemos a pleno es una modificación presupuestaria. El presupuesto es una herramienta de 
planificación, es un elemento vivo en el ayuntamiento. A finales de año, normalmente, se suelen producir ciertos 
ajustes entre partidas, que es lo que hoy estamos sometiendo a pleno con esta modificación. Es importante  
destacar que no existe ninguna modificación en el total del presupuesto, únicamente entre partidas. Gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Muchas gracias señora alcaldesa. Mi  
posicionamiento respecto a las transferencias de crédito para hacer frente a los gastos derivados del Capítulo II  
de gastos corrientes y Capítulo III de gastos financieros, será la abstención. Se trata de un formalismo para dar  
de baja un gasto en el cual hay un sobrante para pasarlo a otra partida, o al menos así lo entiendo, o así lo he  
visto. Y bueno, como cuenta con el informe positivo de la interventora, de la cual está haciendo un magnífico  
trabajo, en principio mi posicionamiento será abstención. Gracias”.

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

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3476/2018, relatiu a la transferència de crèdit núm. 34/2018.

II. Relació de Fets
Vists els  informes dels  serveis  d’economía i  d’esports  en el  que es proposa transferència de crèdit  de les 
partides pressupostàries dedicades a diverses despeses per fer front a les despeses derivades del capítol II  
despeses corrents i capitol III despeses financeres.

Vist l’informe emès per la interventora.
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III. Fonaments de dret
Atès allò que disposa la legislació vigent, en especial la secció segona, del RDL 2/2004 de 5 de març de 2004,  
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i ateses les Bases d’execució del  
pressupost per al 2018.

Per tot això, s’acorda:

Primer. Aprovar l’expedient núm. 34/2018, de transferència de crèdits a les partides que es detallen en l’annex  
que s’adjunta  i  forma part  d’aquesta Proposta,  corresponent  als  estats  de despeses per  a  l’exercici  2018,  
segons el següent resum:

ESTAT DE DESPESES

Altes Baixes

Transferències positives 58.000,00 € Transferències negatives 58.000,00 €

Total altes 58.000,00 € Total baixes 58.000,00 €

TOTAL VARIACIONS 0,00 €

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

Instar al Departament de Salut a reconèixer l'atenció primària com el veritable eix del sistema sanitari 
públic (Expedient 3483/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La secretària llegeix l’acord.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Iván Sanz, qui diu:  «Gracias alcaldesa. Como sabéis la 
atención  primaria  en  Cataluña  se  encuentra  ante  una  situación  de  desatención  absoluta  por  parte  del 
Departament de Salut, de la Generalitat de Catalunya. Hay menos recursos materiales, menos servicios y 
también menos accesibilidad. Es por este motivo que a los médicos, médicas y profesionales del sector, no  
les ha quedado otra opción que convocar movilizaciones como única respuesta para hacerse sentir, para 
hacerse ver y reivindicar a la vez pues mejoras asistenciales, cambios en las estructuras organizativas y 
mejoras económicas y laborales que repercutirán en la buena calidad asistencial de la misma manera. Con 
hoy ya son 3 días los que llevan de huelga, respetando los servicios mínimos pactados, que como estoy  
seguro que ya sabéis ha sido un 33%. Desde el grupo municipal socialista mostramos nuestro apoyo a este 
sector y por eso hemos elaborado una moción municipal para instar a la Generalitat a reconocer la atención  
primaria  como  el  verdadero  eje  del  sistema  sanitario,  agradeciendo  al  grupo  político  de  BeC  sus 
aportaciones para hacerla aún así más completa, aunque detallar que como apreciación que acabo de ver  
ahora en el último párrafo, antes de entrar en los acuerdos, donde pone Catalunya és un dels països, bueno, 
de momento consideramos que es una Comunidad Autónoma y no un país. Dicho esto, si conseguimos que 
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la  atención  primaria  mejore,  evitaremos  que  las  urgencias  de  los  hospitales  se  colapsen,  que  son 
precisamente las dos líneas de intervención prioritarias que nos hemos marcado en la Taula de l’àmbit  
d’influència  del  Parc  Taulí,  que  como  ayuntamiento  formamos  parte,  ya  que  de  esta  manera,  si  lo  
conseguimos, pues mejoraremos la atención para los vecinos y las vecinas y a la misma vez se ganarán  
mejores condiciones económicas y laborales para los profesionales de este sector. Dicho esto, el PSC una 
vez más, defiende un modelo de atención sanitaria universal que garantice el acceso a la sanidad pública en 
condiciones de igualdad, calidad y eficacia, y quería dejar una frase que la tenemos muy clara y es que 
consideramos que con la salud no se juega. Gracias alcaldesa”.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Muchas gracias señora alcaldesa. 
Bien, efectivamente la atención primaria es un elemento fundamental para la cohesión social y para la salud  
de la ciudadanía. Se trata de un servicio de atención integral que pretende abarcar la salud de las personas  
de forma holística, incluyendo diversos tipos de servicios desde la salud mental, el ASSIR, el PADES, salud  
laboral, salud internacional, etc. Sus orígenes en 1978, con la declaración de Astaná, pretendía universalizar  
la salud pública desde el lema salud para todos, ofreciendo un servicio de prevención, de atención rápida,  
cercana,  directa  y  humana.  En  estos  últimos  años  ha  sufrido  una  progresiva  pérdida  de  calidad  y  de 
funciones por falta de presupuesto, de profesionales y por deterioro continuado en el que se ven sometidos y 
sobrecargados de trabajo y, en muchos casos, en situación de precariedad laboral extrema. En mi opinión,  
se trata de una clara intencionalidad política de acabar con la sanidad pública a favor de la privada. Hemos 
vivido desde el cierre de centros y servicios, reducciones de horarios y también el colapso de los centros 
primarios. Entre visitas no hay tiempo para llevar a cabo unas consultas y atención personalizada de calidad. 
Se substituye la escucha activa y el soporte personal y social por medicamentos o pruebas. Demasiados 
malestares tienen su origen psicosocial quedan escondidos tras muchísimas recetas de medicamentos y 
pruebas. La pérdida de peso de la atención primaria queda relegada a las memorias y balances corporativos 
en los que se prima la reducción de costes a cualquier precio. En tan solo los últimos 7 años (en periodos  
comprendidos entre el 2010 y 2017) la atención primaria se ha visto reducida en 2500 profesionales, por no 
hablar  de  la  reducción  considerable  de  presupuesto  sufrido  en  estos  últimos  años.  Estamos  ante  una 
evidente situación crítica, puesto que vemos que la asistencia primaria y comunitaria no puede desarrollar de 
forma adecuada las tareas que le pertocan y de las que hasta ahora se han ido llevando a cabo mediante un  
compromiso individual  tanto de médicos,  como de profesionales de la salud como enfermeras y demás 
personal sanitario que han ido compensando de forma personal las carencias que este sistema impedía. 
Que exista una serie de movilizaciones y diversas convocatorias de huelga convocando a más de 5.000 
profesionales de la atención primaria, no es fruto sino de continuas condiciones de precariedad en las que se 
encuentran.  La  disminución  de  la  calidad  en  la  atención  primaria  es  un  claro  ataque que  tiene  claras 
consecuencias  en  toda  la  ciudadanía  y  que  es  por  ello  que  toda  la  ciudadanía  hemos  de  luchar 
conjuntamente por la defensa de este derecho tan básico y necesario para todas. La situación de la atención 
primaria,  es  muy  crítica.  En  2010  comenzaron  los  recortes  con  el  gobierno  de  Mas  y  Boi  Ruiz  en  el  
Departamento de sanidad. Ruiz venía, como todos sabemos, de la sanidad privada y fue a gestionar la 
pública. Pusieron las gallinas al cuidado del lobo.  Evidentemente, qué creéis que iba a hacer? Pues recortar 
muchísimo  la  sanidad  pública  y  ha  vuelto  este  señor  a  la  privada.  Aquel  año  el  presupuesto  del  
Departamento de salud era nada más y nada menos que de 9.875 millones de euros. En 2014 se recortaron  
1.500 millones de euros y su presupuesto quedó en 8.290 millones. Desde entonces, más o menos, esto es  
lo que ha ido pasando año tras año, dejándonos a años luz del presupuesto del 2010. No es de extrañar que  
el modelo catalán de sanidad, haga que la mitad del presupuesto se vaya a la privada. Comparto la visión de 
los grupos de En Comú Podem respecto a la atención primaria. Algunas de sus propuestas de las que ya 
habéis recogido, que traía yo también para aquí, es que el presupuesto de la dotación económica para la 
atención primaria debe ser independiente del presupuesto hospitalario, se debe dividir en dos partidas. Ha 
de quedar reflejado en el presupuesto del 2019 y en años sucesivos, y tenemos que recuperar de alguna 
manera,  osea, de manera inmediata,  tanto la dotación de personal  como los recursos económicos  que 
teníamos en 2010, como mínimo.  La mitad del presupuesto en sanidad, evidentemente, como he dicho 
antes,  se va a la privada. Por  qué digo esto? Porque los hospitales,  y  aquí  está  el  tema,  porque los 
hospitales 100% públicos del ICS, es decir, el Instituto Catalán de la Salud, solamente tenemos ocho, ocho.  
Sin embargo, de hospitales tenemos 50. Por tanto, los demás son consorcios públicos, con ayuntamientos o  
diputaciones, o bien privados por mutuas como por ejemplo la Mutua de Terrassa, el Sagrat Cor, etc. Estos  
son los  que están haciendo negocio  con nuestra  sanidad,  y  la  están encareciendo y  están generando 
corruptelas y están generando puertas giratorias, etc. Los sueldos de los gerentes de la sanidad concertada 
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fueron  públicas  y  algunos  cobraban  más  que  el  propio  President  de  la  Generalitat.  Luego  están  las  
fundaciones sin ánimo de lucro entre comillas, como por ejemplo la Clínica Platón, la que no puede repartir  
beneficios, pero sí repartir sueldos. En fin, es importante dejar claro el posicionamiento de separar el gasto 
de  la  sanidad  pública  en  general  de  la  atención  primaria  en  los  presupuestos,  por  lo  que  yo  estoy 
exponiendo aquí ahora mismo. Nuestro sistema, que ha tenido muchísima calidad, actualmente es poco 
eficiente. Hemos de repensarlo para dar más importancia de la que actualmente tiene la atención primaria,  
ya que es evidente que hay mucha hospitalización y poca primaria y que se podría sacar de encima algunas  
intervenciones  más sencillas  y  no saturaría  los  hospitales  como actualmente  está  pasando.  Hemos  de 
repensar para que sea más importante esa atención primaria. Solamente de esta forma podremos asegurar 
unas condiciones de trabajo dignas a todos los trabajadores y combatir  la precariedad a la que se ven 
sometidos diariamente. Hemos de tener en cuenta que más de un 40% del personal es interino o eventual y  
que no tienen seguro su puesto de trabajo, trabajan a tiempo parcial y no saben si tendrán trabajo el mes 
que viene, porque encadenan contrato tras contrato, mes tras mes, incluso días sueltos. Evidentemente, no 
estaré jamás a favor de la reducción horaria de las tardes de las consultas, pero sí a las mejoras en la 
conciliación familiar de los trabajadores. Y solamente puede ser posible dotando a los EAP con personal  
suficiente como para cubrir las substituciones de las bajas, vacaciones y/o jubilaciones. Debemos procurar el  
acceso real a nuestros médicos de cabecera y/o enfermeras en el tiempo máximo de 48 horas para toda  
clase de necesidad de salud, en los centros o en el domicilio y dentro de su jornada laboral. En caso de  
urgencias, acceso digno y urgente en el marco hospitalario y primario. No es posible estar 8 y 9 horas en 
nuestro  hospital  de  referencia,  en  nuestro  caso  aquí  El  Taulí,  esperando  a  que  nos  visiten  de  forma 
“urgente”, porque deja de ser “urgente tanta espera. No a la creación de dispositivos que distribuyen la  
atención según problemas o enfermedades. Antes llamabas al CAP y todos lo hemos vivido de referencia y 
te daban hora para 2 o 3 días a lo máximo. Ahora te dan para dos y tres semanas en el mejor de los casos,  
para la  medicina de familia. Sin contar con las listas de espera tan tremendas que hay para los especialistas  
que son de meses. Esto hace que muchas personas se hagan de mutuas y yo creo que este ha sido el  
verdadero interés  de algunos políticos  con puertas  giratorias  en la sanidad privada.  Los  usuarios y  los 
médicos  queremos  tener  el  tiempo  suficiente  para  poder  tener  una  visitas  médicas  de  calidad.  Es 
importantísimo hacer una efectiva atención primaria con la capacidad de incidir sobre todo en el proceso  
asistencial y de las listas de espera en los servicios especializados, con buena coordinación con todos los  
servicios sociales y sanitarios. Para ello, hace falta promover dentro de los ICS y entornos hospitalarios y de 
la comunidad un reconocimiento de las funciones de los profesionales de los equipos de atención primaria. Y 
por  último, hacer  política  es  ante todo priorizar  los recursos  económicos.  Existen numerosas urgencias 
hospitalarias que están sobresaturadas porque en la primaria no se está dando a bastos en tratamientos 
crónicos. Es como un pez que se muerde la cola. Una buena redistribución de las prioridades podría hacer  
que los servicios fueran más eficientes para mejorar la salud de todos. Muchísimas gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “Moltes gràcies senyora alcaldessa. En 
primer lloc corroborar que lo que diu al final del punt quart, parla de la plataforma “Dempeus per la salut  
pública”, ho deia perquè he vist que hi havia algún dubte i ho comento en aquí. En segon lloc agrair al Partit  
Socialista, a l’equip de govern que hagin recollit totes les nostres aportacions del grup de BeC i això mostra  
que a vegades quan les coses van encaixant poc a poc es poden fer feines col·lectives i tal. A més a més 
aquesta moció apareix en una setmana on tenim a tots els professionals i les professionals del sector sanitari  
en peu de guerra i des d’aquí mostrar tota la nostra solidaritat per les seves reivindicacions, perquè han 
posat la salut per davant dels seus propis interessos com a treballadors i treballadores. Quan demanen no 
fer tantes visites, no ho fan no perquè no vulguin treballar, no, no, sinó perquè lo que volen és protegir la  
salut  de  la  ciutadania,  i  si  no  poden,  com  a  professionals,  se  senten  que  estan  cometent  una  greu 
irresponsabilitat. D’aquí que per mi hagin posat i per nosaltres és important aquesta reivindicació de posar 
per davant de les seves reivindicacions com a treballadors i treballadores legítimes, han posat la salut i la 
salut de les ciutadanes. I  finalitzo dient,  fent  una demanda concreta a l’equip de govern. Una demanda 
concreta de poder concretar una reunió amb l’equip directiu del CAP per poder parlar precisament d’aquests 
enrraderiments  que  està  obtenint  la  ciutadania  de  Badia  per  rebre  visita  en  el  metge  de  capçalera.  
Darrerament estem observant que molts ciutadans i ciutadanes ens diuen que quan van a demanar hora al 
seu metge de capçalera, sovint ens anem a aquestes dues o tres setmanes de plaç d’espera, això està  
passant en el nostre CAP. Ja que no tenim el Consell municipal de Salut, on nosaltres hi podríem fer allà 
ressò i treballar tots aquests temes, ja que no hi tenim tampoc una tècnica de Salut, a la qual adreçar tot  
aquest tema, ens adrecem en el  responsable, en aquest cas el  regidor de Salut, que convoqui aquesta  
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reunió, que convoqui als grups de l’oposició, que convoqui a l’AAVV i fer aquesta reunió per poder parlar  
directament amb l’equip directiu del nostre CAP, que això si que afecta directament a la nostra ciutadania, 
aprofitant que avui parlem d’aquest tipus de mocions. I respecte un tema tangencial que ha sortit en l’últim 
moment, no serà res, jo crec que el concepte de país que apareix aquí en el darrer punt, és prou adient.  
Concepte de país no és un concepte polític, no és un concepte que vingui a referir-se que hi hagi debat 
polític, vol dir que és el lloc on una comunitat neix, apareix i comparteixen una sèrie de coses en comú. Això 
és un país. D’aquí ve la paraula paisano. El meu paisano és algú que viu, que ha nascut i que viu a prop de 
mi. No té res a veure amb el concepte nació ni amb el concepte Estat, que segurament si que podríem tindre 
un debat polític què entenem per nació i quines nacions han de tindre dret a tindre un estat. És només una 
petita aclaració del per què creiem que és adient que aparegui aquest concepte en aquest moment, tot i que 
respectem els seus punts de vista, evidentment. Gràcies».

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rubén Toro, qui diu: «Gràcies senyora alcaldessa. Diu el  
primer punt dels acords «instar al Departament de Salut a reconèixer l’atenció primària com a veritable eix  
del sistema sanitari públic». I de sobres que ho saben, ho saben molt bé el departament, les usuàries i com 
estem veient aquesta setmana també ho saben els professionals de salut.  De retruc a Badia també ho  
sabem. Aquí tenim un màster en veure com ens van arribant les retallades, ja sigui en atenció a urgències  
nocturnes o a la pèrdua de professionals específics que hem anat patint darrerament. Des del 2010 s’han 
perdut gairebé 3.000 professionals, s’han tancat uns 60 serveis d’atenció continuada vinculats a l’atenció 
primària. Aquestes retallades han significat més de 800  milions d’euros. És una xifra que no deixa a ningú  
indiferent. Mentre que l’augment de la proposta del pressupost del 2007 va ser de 140 milions, o sigui, molt 
lluny del  que es va pressupostar al  2010. Un cop més, des de l’AEB animem a reflexionar per  què no 
funciona aquest model autonòmic quan el seu corresponent sistema dividit en trossos com si fos un pastís,  
l’únic que té com objectiu és beneficiar els interessos d’empreses i corporacions privades del sector sanitari,  
on sovint es barregen interessos polítics, favors pendents i  demés. Creiem que és hora d’exigir  refer el  
sistema sanitari sense admetre cap més retallada que permeti definir un model 100% públic i això, això no és  
poca cosa, no és poca broma, perquè això el que diu és que ha de ser un servei 100% de propietat pública, 
finançament i gestió i prestació pública, fet des de lo que és l’objectiu 100% públic, sense cap participació de 
cap corporació ni de cap empresa privada. Aprofitant avui que han vingut joves estudiants per veure una  
mica com queda el pastís de l’ICS, que és el que sorteja, el que hi ha darrera d’aquesta màfia sanitària,  
recomano molt veure què és el que s’innova i «El cas Shirota» que ho deletrejaré, s, h, i, r, o, t, a, on allà es 
veu clarament com hi  han interessos polítics i  privats en desmantelar la sanitat pública, ja sigui  atenció 
primària i de retruc serveis de diagnòstic i hospitalaris. Gràcies».

La senyora alcaldessa diu: «Estic completament d’acord amb el que ha dit tothom. És veritat que tots en  
sabem de les retallades, podríem parlar hores i hores. De fet la vaga no només és del personal sanitari,  
s’han incorporat també estudiants, professorat, bombers, l’altre dia funcionaris de presons. Bueno, tots en 
sabem de les retallades,  però pot  ser  al  govern se li  havia oblidat.  Que tenim altres coses de les que 
ocupar-nos i que ens preocupen. I jo celebro que la gent de política torni a estar als serveis bàsics, als  
serveis públics que afecten al dia a dia, i que aquest oblit ens costa molts i molts diners als ajuntaments,  
moltíssims diners als ajuntaments que hem de compensar tot el que la Generalitat no fa, com comentava el  
tema  del  no  tenir  un  tècnic  de  Salut.  És  veritat,  l’ajuntament  no  tenim  un  tècnic  específicament  que  
s’encarregui d’aquesta feina, és un tècnic al que li donem funcions perquè s’encarregui d’aquesta feina, com 
no podem tenir totes les competències que té la Generalitat i  que al final hem d’acabar portant a terme 
perquè no es fa. Jo espero que algun dia tornin a funcionar els serveis públics. És veritat que el servei ha de 
ser públic. El sistema ha de funcionar. Jo no soc partidària tampoc de plantejar que tot s’ha de reinventar. Jo  
crec que hi han coses que abans funcionaven i funcionaven d’una manera millorable, evidentment, i que és  
veritat que és un tema que des de fa molt de temps, no només és fruit dels darrers anys, però jo crec que ha 
arribat el moment de tornar a parlar del que afecta el dia a dia de la gent».

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

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3483/2018 relatiu a instar al departament de salut a reconèixer l’atenció primària com el 
veritable eix del sistema sanitari públic.
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II. Relació de Fets
Tal  com ha  reiterat  l’OMS,  en  la  seva  conferència  del  passat  mes  d’octubre  per  commemorar  el  40è 
aniversari de la Declaració d’Astaná, disposar d’una Atenció Primària efectiva i de qualitat és una garantia 
necessària per a la viabilitat i sostenibilitat de qualsevol sistema sanitari.

L’Atenció Primària és la columna vertebral del sistema, però el Govern de la Generalitat li ha anat fent perdre 
el seu pes en el marc del pressupost de Salut i no només per efecte de les retallades, ja que el percentatge  
de pressupost dedicat a l’atenció hospitalària ha crescut en detriment, com dèiem, de l’Atenció Primària.

La crisi iniciada al 2008, amb les retallades pressupostàries que els governs de Catalunya i Espanya van  
aplicar a partir del 2010, han comportat un deteriorament progressiu i una sobrecàrrega intolerable per els 
seus professionals, posant en greu perill la seva sostenibilitat i els seus serveis en un dels pilars de l’Estat  
del Benestar com és el be comú de la salut.

Els darrers anys s’han perdut més de 1.000 professionals i no es cobreixen les jubilacions. Això ha portat al  
fet que el temps d’espera de la ciutadania per rebre atenció estigui avui per sobre dels 5 dies -i, en la majoria  
dels casos, entre dues i tres setmanes-, quan el temps d’espera per ser atès no hauria de ser superior a 48  
hores.

A més, aquesta manca de personal i l’increment de pacients han fet reduir el temps de visita per sota dels 8  
minuts, quan hauria de ser de 12 minuts, tal  com estan reivindicant  els i  les professionals així  com les 
societats científiques. Hem de tenir present que l'envelliment de la població fa que hi hagi pluripatologies i  
major complexitat en les malalties i, per tant, cal més temps d'atenció.

La ciutadania ha vist com s’han tancat serveis, s’ha obviat la seva participació, s’ha prescindit de milers de 
professionals i ha augmentat de manera inadmissible l’espera per a ser visitats pels seus professionals de 
referència i el grau d’informació sobre proves pendents o visites és molt millorable. Això ha comportat la 
massificació i el trencament de la continuïtat de l’atenció, característiques que està demostrat amb escreix  
que  milloren  la  salut  de  les  persones.  Els  professionals  dels  equips  d’atenció  primària  (metgesses, 
infermeres, administratives i treballadores socials) fa temps que treballen al límit de les seves possibilitats. 
Aquesta situació sostinguda ha arribat a afectat la salut, la motivació i la il·lusió professional. A l’atenció  
primària el temps és un factor molt important en l’atenció que utilitzen els professionals, i les condicions de 
treball i de benestar personal un factor clau en el seu treball. Sense temps i amb males condicions de treball  
la qualitat de l’atenció es deteriora, repercutint tant en els pacients com en els seus professionals.

A la Primària és on més jubilacions anticipades es donen, rotacions i canvis de CAP per part dels i les  
professionals cremats. A aquesta realitat hi hem d’afegir també que en 7 anys han perdut un 30% del seu 
sou i la precarietat laboral i la no conciliació estan a l’ordre del dia. 

És per  això que més de 5.700 professionals  de l’Atenció Primària,  entre metges  de família,  pediatres  i  
ginecòlegs, estan cridats a la vaga entre els dies 26 i 30 de novembre. Fem nostre les reivindicacions i  
propostes dels facultatius que de forma reiterada han expressat que han arribat al límit, no quedant altre 
opció que la convocatòria de vaga de metges de família, pediatres, odontòlegs i ginecòlegs de l’atenció 
primària de l’Institut  Català  de la Salut  (ICS).  Sota el  lema «Atenció primària digna i  respectada». Una 
jornada d’aturada per reclamar la disminució de les càrregues assistencials, la reposició de professionals  
perduts amb les retallades sanitàries i la recuperació del poder adquisitiu arrabassat des de 2010, així com 
també per reivindicar l’increment del pressupost sanitari destinat al nivell bàsic assistencial, després de la  
seva reducció, que ha passat de rebre el 18,4% del pressupost total del Departament de Salut el 2010 al  
16,9 % actual. Així mateix, donem suport a totes les altres reivindicacions i mobilitzacions organitzades pels 
sindicats. 

La mobilització és l’única resposta que els hi han deixat davant l’immobilisme de l’ICS (Institut Català de la  
Salut), que reconeix els problemes, però no ofereix cap alternativa ni proposta de solució.
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Tot i  la situació que viu el  sistema Catalunya és un dels països que registra millors resultats en l’àmbit 
sanitari i,  el que és més important, gaudeix de la confiança de la ciutadania, però el preu i l’esforç dels 
professionals ha arribat al seu límit. Els i les professionals que han aguantat el sistema durant tots els anys  
de retallades i han lluitat per donar la millor assistència ja estan tips de copets a l’esquena. Aquesta vaga,  
convocada pel sindicat Metges de Catalunya, té el suport de CAMFIC, Marea Blanca, altres sindicats i dels i 
les professionals d’infermeria, que també plantegen mobilitzacions en relació a demandes pròpies d’aquest  
col·lectiu.

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer. Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya:

a. Apostar per l’atenció primària i comunitària, augmentant el pressupost destinat a l’atenció primària 
que s’ha de situar en el 25 % . Amb aquest recursos es pot plantejar la reobertura de serveis tancats 
o  amb reducció  d’horari  d’atenció  i  garantir  una  dotació  suficient  de centres  d’atenció  primària,  
atenció  continuada i  urgències  en tot  el  territori  i  desenvolupar  totes  les  tasques  de prevenció, 
assistència  i  rehabilitació  que  son  de  la  seva  competència.  Algunes  d’aquestes  tasques  que 
actualment  es  porten a  terme en  hospitals  o  altres  serveis  han  de passar  a  ser  exercides  per  
l’atenció primària, tant en les consultes com als domicilis i a la comunitat.

b. Fer una revisió de la ràtio de professional (personal sanitari i no sanitari) per habitant en funció de 
l’edat de la població, morbiditat, indicadors socioeconòmics i dispersió del territori.

c. La recuperació del personal dels equips d’atenció primària (EAPs), perduts des del 2011 fins arribar  
a  la  dotació  estable  suficient  per  cobrir  el  100% de les  seves  necessitats  habituals  (incloent-hi  
vacances, formació, conciliació personal i familiar, permisos i baixes laborals).

d. Traspassar capacitat de gestió, de decisió a l’atenció primària i  donar-li el lideratge de qualsevol 
projecte de guia, consens, protocols i codis d’actuació en situació específiques, i d’interlocució amb 
el territori. Una mesura inicial és que sigui l’atenció primària qui gestioni les llistes d’espera tant de  
proves complementàries com de primeres visites de consultes externes.

e. Fer que els serveis d’atenció primària siguin accessibles i suficients per fer de porta d’entrada al 
sistema en totes les situacions perquè son els qui tenen una visió global de les persones i dels seus 
problemes de salut  i  qui  millor  poden orientar  sobre el  tipus  de servei  que necessiten en cada 
moment.

f. Dotar d’autonomia de gestió i de lideratge els EAPs perquè (amb uns objectius i pressupost pactats 
prèviament) puguin prestar amb més qualitat i proximitat els serveis d’atenció a la ciutadania i a la  
comunitat. Els EAP han de negociar i fixar els seus objectius que han de respondre a criteris clínics i  
ètics per sobre dels criteris econòmics. Han de retre comptes dels resultats i de la utilització del  
pressupost assignat i tenir plena autonomia per decidir com organitzen el seu treball.

g. Impulsar la formació, la recerca i la innovació amb la participació dels professionals, les xarxes dels 
centres sanitaris i dels diferents agents de la sanitat.

Segon. Instar el departament de Salut i, específicament, la Gerència de l’ICS a una negociació efectiva amb 
tots  els  col·lectius  que  treballen  en  l’Atenció  Primària,  que  pateixen  l’impacte  de  les  males  condicions 
laborals i la pèrdua de dignitat de la tasca assistencial.

Tercer.  Donar suport a la mobilització convocada, i a aquelles convocades per altres col·lectius en què es 
reivindiquen millores  assistencials,  de canvis  en  les  estructures  organitzatives  i  millores  econòmiques  i 
laborals, que hauran de repercutir en la bona qualitat assistencial en l’atenció primària. 

Quart. Traslladar aquests acords al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics  
del Parlament de Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, als 
sindicats: Metges de Catalunya, CCOO i UGT, i a la plataforma Dempeus per la salut pública. 

Atorgament de compatibilitat segona activitat funcionaria Ajuntament (Expedient 3334/2018)

Favorable Tipus de votació: Ordinària
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A favor:  10,  En  contra:  0,  Abstencions:  6, 
Absents: 0

La secretària llegeix l’acord.

S’aprova per 10 vots a favor (8 PSC, 1 PP i 1 de la regidora no adscrita) i 6 abstencions (4 AEB i 2 BeC), el  
següent acord: 

Identificació de l’expedient
Expedient número 3334/2018, relatiu a l’Atorgació de compatibilitat del personal al servei de l´Administració  
Local per a desenvolupar segones activitats a l’Administració Pública.

Relació de Fets 
1.  El  5 de novembre de 2018, la Sra.  Jèssica Vázquez Sánchez,  funcionària  interina de la plantilla  de  
l'Ajuntament, adscrita al lloc de treball d'Interventora codi núm. 200201, grup A, subgrup A1, CD 30 i CE 18, 
presenta  instància  amb número  de  registre  2018-E-RC-9485 amb la  que  sol·licita  el  reconeixement  de 
compatibilitat  per  l'exercici  d'una segona activitat  com a professora associada en la Universitat  Pompeu 
Fabra en horari de tarda.

2. Vist el document emès pel Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra de data 8 
de novembre de 2018.

3.  Una  vegada  analitzat  l'expedient  personal  de  la  sol·licitant  i  valorada  la  seva  relació  laboral  amb 
l'ajuntament.

4. Vist l'informe favorable emès pel departament de Recursos Humans.

Fonaments de dret
1r. L’article 145 del Text Refós de les disposicions vigents en matèria de règim local aprovat pel Reial Decret  
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.

2n.  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  administracions  
públiques, desenvolupat pel  Reial  Decret  598/1985, de 30 d’abril,  sobre incompatibilitats del  personal  al 
servei de l’Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses dependents. 

3r.  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  personal  servei  de  l’Administració  de  la 
Generalitat de Catalunya.

4t. L’article 95.2) i disposició final tercera del Text Refós de la Llei de l’Estat Bàsic de l’Empleat Públic aprovat  
pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

5è. L’article 50.9 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel  
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

6è. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats 
locals.

7è.  Llei  13/2005,  de  27  de  desembre,  del  règim  d’incompatibilitats  dels  alts  càrrecs  al  servei  de  la 
Generalitat.

8è.  Els  articles  22.2.q)  i  47.1  de la  Llei  7/1985,  de 2  d’abril,  Reguladora de les  bases  de règim local, 
modificada per la Llei Llei 11/1999, de 21 de abril.
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Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar la compatibilitat per a l'exercici de l'activitat professional dins del Departament d'Economia i  
Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, a la senyora Jèssica Vázquez Sánchez sempre que les tasques 
es desenvolupin en horari compatible amb el seu calendari laboral dins l'ajuntament.

Segon. La senyora Jèssica Vázquez Sánchez, hi haurà d'informar de qualsevol modificació que es produeixi  
en les condicions de la segona activitat declarada.

Tercer. Notificar el present acord a l'interessat, a la Junta de personal, al Comitè d'empresa, i a les seccions  
sindicals. 

Moció BeC: Per derogar el delicte d'injúries a la corona i reafirmar el compromís amb els valors 
republicans i democràtics (Expedient 3485/2018)

No hi ha acord Motiu: Manca de quòrum

La secretària llegeix els acords de la moció.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «Moltes gràcies senyora alcaldessa.  
Bé, aquesta moció que ha presentat el grup municipal de BeC en aquest ple, és una moció que ha elaborat  
els grups.... els companys i companyes d’Izquierda Unida i forma part de la campanya que s’està duent a 
terme, la campanya que es diu Reprueba la corona, que està desenvolupant a tota... en a la xarxa, com a 
nivell de carrer, com a nivell pràctic en els ajuntaments, CCAA i totes les institucions on tenen presència els 
companys  i  les  companyes   d’Izquierda Unida,  Esquerra  Unida  i  Alternativa.  Aquesta  campanya també 
s’emmarca com a resposta davant del  recurs que el  govern de Pedro Sánchez ha presentat al  Tribunal  
Constitucional contra la reprovació de Felip de Borbó, aprovada fa 3, fa 5 setmanes ara, en el Parlament de 
Catalunya,  a  proposta  de  Catalunya  en  comú.  Una  decisió  que  creiem  que  és  més  clarament  
antidemocràtica,  que  és  clarament  antidemocràtica  i  que  vulnera  la  llibertat  d’expressió  i  a  més  sense 
fonaments, ja que ni tan sols l’empara el Consell d’Estat. La moció, aquesta que presentem en aquesta sala 
plenària, insta al Govern de l’Estat a derogar el delicte d’injúries, cosa que ja s’ha posat en marxa i sembla  
ser que allò tirarà endavant en els propers mesos, injúries al Rei i a la Casa Reial. Rebutja i condemna el  
posicionament del Rei Felip VI i la seva intervenció en el conflicte de Catalunya i la seva justificació de la  
violència per part dels cossos policials el dia 1 d’octubre. Reafirma el compromís amb els valors republicans  
apostant  per  l’abolició d’una institució caduca i  antidemocràtica,  com la monarquia.  Insta al  Govern i  al 
Congrés dels Diputats, a que es permeti investigar en seu parlamentària les accions realitzades pel Rei  
emèrit, Joan Carles de Borbó i demana la convocatòria d’un referèndum, d’acord a la Constitució, perquè els 
ciutadans poguem decidir entre si volem monarquia o república. Per tots aquests motius, el grup municipal 
de  BeC demana  el  recolzament  en  aquesta  moció  en  aquesta  sessió  plenària  en  aquesta  moció  que 
presentem avui aquí. Gràcies».

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: «Muchas gracias señora alcaldesa.  
Bien, estamos en un momento de una gran crisis política, ética y moral. Los ciudadanos y ciudadanas de  
este país estamos hartos de ver cómo a lo largo de la historia las figuras más importantes y representativas  
de este  país,  no solamente se han  llenado los bolsillos,  sino que algunos,  han hecho de las  puertas  
giratorias y el tráfico de influencias su deporte favorito. No en vano, de todas estas corruptelas y este tipo de 
actuaciones, más oportunas dentro de un estado feudal o dictatorial, que no de un estado democrático y de  
derecho como supuestamente es el nuestro, nació un movimiento de indignados que salieron a la calle para  
exigir,  entre  otras  cosas,  más  transparencia,  más  control  y  ejemplaridad  en  las  actuaciones  de  los 
representantes con cargos o algún tipo de representación pública. La figura del Rey también se cuestionó.  
De hecho, los valores republicanos son fruto de un reclamo histórico y popular que van mucho más allá de la  
propia Revolución Francesa o de la Primera y Segunda República aquí en España. De hecho, la república es 
muy propia de los estados que suelen ostentar mayor salud democrática. La presente moción solicita que se 
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derogue el delito de injurias a la corona del Código Penal. Evidentemente, como buena republicana que soy, 
para mi la figura del Rey no está ni por encima ni por debajo de cualquiera de nosotros, partiendo de la base 
de que, en primer lugar, deberíamos tener el derecho a decidirlo todo, incluido el derecho a república o no.  
Máximo en una situación en la que hemos tenido a la orden del día casos como el de Noos, las escuchas de 
las confesiones de Korina, los tratos de negocios del Rey emérito con reyes dictatoriales de países que 
atentan contra los derechos humanos, el accidente de caza en Botswana. Y así un largo etcétera que pone 
sobre la mesa la necesidad de decidir sobre si queremos o no un estado democrático o republicano. Mi  
posicionamiento como no puede ser de otra manera, será a favor de esta moción para derogar el delito de  
injurias a la corona, establecido en el Capítulo II del Código Penal de los delitos contra la corona, entre los 
que se incluyen el artículo 485 que dice al Rey, o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la  
Reina consorte  o  al  consorte  de la  Reina,  al  regente o  a  algún miembro de la  regencia,  o  al  príncipe  
heredero de la corona, bla, bla, bla. En el punto 3 del arriba mencionado, artículo 490 se establece que el 
que calumniare o injuriare al Rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o  
al consorte de la Reina, al regente o a algún miembro de la regencia, o al príncipe heredero de la corona, en  
el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con pena de prisión de seis  
meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves y con una multa de seis a doce meses si no lo son. A 
mi es que me parece muy propio de otra época, muchísimo más oscura y feudal. Sigo, porque yo es que leo 
esto y me pongo… no me parece propio de una democracia. Las calumnias e injurias contra cualquiera de  
las personas mencionadas en el artículo anterior, y fuera de los supuestos previstos en el mismo, serán  
castigadas con una pena de multa de cuatro a veinte meses y se impondrá la pena de multa de seis a  
veinticuatro meses al que utilizara la imagen del Rey o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes,  
una imagen, hablo de la imagen, que nadie ha dado ninguna torta, o de la Reina consorte o del consorte de  
la Reina, etc. o del regente o algún miembro de la regencia, o el príncipe heredero, o de cualquiera de las  
formas que pueda dañar el prestigio de la Corona,  osea que esto va…. Vamos, en fin.  Dichas medidas 
citadas me parecen una medidas desproporcionadas e impropias de una democracia ya que la democracia 
se caracteriza por permitir la crítica de los de abajo hacia los de arriba. El exceso de protección de la corona  
impide actualmente que se pueda establecer, por ejemplo, una comisión de investigación en el Congreso 
sobre los posibles delitos que se le atribuyen a alguno de sus miembros, por ejemplo equiparando nuestra  
actual monarquía a una monarquía feudal bajo el pretexto de la inviolabilidad de la figura del Jefe del Estado.  
Estos hechos atentan contra el derecho fundamental recogido en nuestra Constitución como podría ser por 
ejemplo el derecho a la libertad de expresión. A todo lo expuesto, y quiero dejarlo bien claro, sin perjuicio de 
que el monarca, como cualquiera de nosotros, pueda ejercer individualmente su derecho al restablecimiento 
de su honor en el caso de que éste considere oportuno y por las mismas vías que cualquier ciudadano como 
nosotros.  Por  otro  lado,  resulta  necesaria  una  reinterpretación  de  lo  que  es  la  inviolabilidad  del  Rey, 
ajustándola a los parámetros constitucionales. Si en el artículo 56.3 se refiere a los referendos de los actos 
del Rey, pues deja claro que éstos son y se derivan en función de cuando ejerce como jefe de Estado, y no 
por los actos privados de este que puedan ser de naturaleza común, en los que no tiene absolutamente 
ninguna lógica que quede exento de la responsabilidad penal. Las inviolabilidades, que también recoge esta 
moción, son exenciones penales de actos y no de personas porque lo que se pretende salvaguardar es la 
función. Por ello su ámbito ha de quedar estrictamente restringido a lo necesario, es decir, a los hechos  
inherentes al cargo. Un claro ejemplo podría ser que nuestros parlamentarios gozan de una inviolabilidad, 
pero sólo por las manifestaciones realizadas en la sesión reglamentaria convocada. El resto de los llamados 
privilegios procesales, inmunidades y aforamientos, sólo se disfrutan durante el mandato. Este no es el caso 
de nuestro Rey emérito. Transcurrido éste, no hay afección alguna a la función si se juzga por hechos que 
nada tuvieron que ver con ella, como es el caso.  Por lo anteriormente expuesto y a mi entender, se debe 
proceder a investigar a los hechos que nada tuvieron que ver con el desempeño de la función del Jefe del  
Estado y que por tanto, no estaban comprendidos en el ámbito de su inviolabilidad.  Y no sólo porque hoy en 
día el Rey no los actos sobre los que recae la sospecha, entren o no en el ámbito de su inviolabilidad, sino  
porque  la  interpretación  sobre  su  inviolabilidad  constitucional  del  Rey,  hoy  en  día,  es  insostenible  e 
incomprensible. Evidentemente la derogación del Código Penal, como cualquier otro ciudadano sin perjuicio 
de ejercer su derecho al restablecimiento de su honor personal, eso lo pongo como cualquier ciudadano,  
evidentemente, y por ese motivo mi posicionamiento será a favor de la moción. Gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran, qui diu: “Gràcies senyora alcaldessa. Les 
institucions  públiques,  com els  seus  màxims representants  doncs  han d’estar  sotmesos a la  crítica  i  a 
l’escrutini. Només faltaria. I és per això que a nosaltres ens encanta aquesta moció, de fet, a tota Europa no 
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existeix el delicte d’injúries no únicament a la corona, sinó tampoc a la presidència de la república. De tota 
manera, doncs que l’actual President del Govern Espanyol, del govern central, el senyor Pedro Sánchez 
doncs porti una declaració política sense efectes jurídics al Tribunal Constitucional, doncs ens fa veure que 
res no ha canviat  en aquest  parer pel  que fa al  PSOE respecte el  Partit  Popular  i  és que vostès, i  ho  
demostraran amb el seu vot en aquesta moció son molt republicans quan estan a l’oposició, però en canvi 
son molt monàrquics quan estan al govern. La justícia europea condemna i condemnarà l’Estat Espanyol  
repetidament i a la seva justícia. Ho ha fet amb la crema d’una bandera com una simple expressió de la  
llibertat d’expressió, ho ha fet en el cas Otegui i ho farà amb processos que hem tingut més propers tant en  
el  temps com en  l’espai.  Com hem dit,  les  institucions  públiques  han d’estar  sotmeses  a la  crítica  i  a 
l’escrutini i això no ho diem nosaltres sinó que ho diu el Tribunal Europeu de Drets Humans, ho diu el Consell  
d’Europa, ho diu el Comitè de Drets de les Nacions Unides, és a dir, ho diuen tots aquells foros doncs que no 
tenen aquest plantejament feudal com deia la companya regidora. I aquest comportament feudal, doncs és  
clar ho veiem quan com hem dit es porta al Tribunal Constitucional doncs la reprovació al Rei per la seva 
rància  defensa el  3  d’octubre i  el  seu alineament  amb les  postures  més reaccionàries,  doncs  ha estat  
reprovat pel Parlament políticament i ha estat també reprovat políticament per l’Ajuntament de Barcelona. En 
fi, ens veiem per la força dels fets, que no dels posicionaments quan son a l’oposició o al govern, que hi ha  
una certa aliança entre el PP, Ciutadans i el PSOE doncs per vetar una comissió d’investigació al senyor  
Juan Carlos I a partir del moment en que va ser aforat a partir del 2014 quan va abdicar. Per acabar doncs 
també ens agrada el punt dels acords que planteja doncs el referèndum a nivell estatal entre monarquia o  
república. En tot cas amb el resultat i la votació que tindran cada un dels grups, tots i totes quedarem ben 
ben ben retratats. Gràcies».

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu: «Gracias alcaldesa. Como parece 
que vamos a quedar todos retratados, vamos a exponer los argumentos por los cuales vamos a votar en  
contra,  ya se lo adelanto. Antes de nada, compartimos grandes argumentos que habéis  expuesto,  pero 
consideramos que no nos debemos quedar únicamente en el  título de la moción. Debemos ir  más allá.  
Creemos y consideramos que no es el momento oportuno para plantearlo y a continuación voy a explicar por 
qué. Como siempre, el trasfondo de las mociones y la lectura de la moción no hace justicia con el título que  
conlleva, entonces, para que se entienda, no se queden sólo con el titular de “el PSC de Badia vota en 
contra de la república”. Vamos a ir a algo más. Vayamos a la lectura de la moción y vayamos al argumentario  
que a continuación voy a exponerles. Podemos llegar a entender el afán de buscar la diferencia entre BeC y 
la finalidad de presentar esta moción, para marcar la diferencia entre el Partido Socialista y otros partidos de 
izquierda.  Consideramos  que  en  momentos  como  los  actuales  es  un  error  presentar  esta  moción. 
Consideramos  que  existen  otros  debates  sociales  y  políticos  en  los  cuales  los  partidos  de  izquierdas 
debemos  estar  de  acuerdo,  negociar  y  luchar  conjuntamente.  No  obstante,  como antes  le  comentaba, 
consideramos que hay partes del  argumentario que compartimos, de hecho quisiera manifestarle que el  
Gobierno de España, juntamente con el  grupo parlamentario de Podemos ha iniciado el  trámite para la 
modificación del delito de injurias de la corona, el cual comentaba la regidora Eli Ruiz. Consideramos que es  
evidente que la libertad de expresión tiene un límite, respecto al derecho al honor, pero no debe servir como 
paraguas para cualquier tipo de ofensa. No obstante estamos en desacuerdo, como les comentaba antes, 
que en un momento político como en el actual, donde existe una clara ruptura institucional de la democracia, 
consideramos  que  no  es  la  mejor  opción  tratar  la  forma  política  del  Jefe  de  Estado.  En  pocos  días 
celebramos los 40 años de la Constitución, debemos reconocer que la Carta Magna pues es un avance 
social  y democrático de nuestro país y tenemos el  compromiso de poder modificarla y actualizarla para  
seguir avanzando bajo el consenso de todos y cada uno de los partidos políticos o la mayoría de los partidos 
políticos.  Las  decisiones  del  Parlament  que  cita  la  moción  y  que  ustedes  defienden,  tienen  una 
intencionalidad clara, una intencionalidad partidista de mezclar la forma política del Estado, con el encaje en 
Cataluña,  y  eso  es  evidente,  y  son  cosas  que  nosotros  no  compartimos  y  que  son  cosas  totalmente  
diferentes  que  no  son  objeto  de  mezclar  y  de  una  decisión  y  un  debate  conjunto.  Como  le  decía 
anteriormente,  consideramos  que  existen  cosas  mucho  más  importantes,  como  la  lucha  por  las 
desigualdades,  el  paro,  la  viabilidad  del  sistema de pensiones  o medidas  para  hacer  frente  al  cambio 
climático,  de las cuales  debemos estar  conjuntamente los partidos  de izquierda,  trabajarlas.  Y por  ello, 
permítame unas palabras de uno de los padres de la Constitución, Jordi Solé Tura, que dijo que lo que vivían 
los ciudadanos en España, no es la línea divisoria entre monárquicos y republicanos, sino entre partidarios  
de la democracia y enemigos de la democracia. Estamos abiertos a debatir con el resto de fuerzas políticas 
la forma política del  Estado, dentro de esa Comisión de Reforma Constitucional.  Defender  una España 
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republicana  no  se  contradice  con  el  hecho  práctico  de  hacer  política  en  el  marco  de  la  monarquía 
constitucional y parlamentaria actual, como fruto del necesario, ¡ojo!, consenso político institucional de todo 
el país. Concluyo, y permítame que le proponga una reflexión al grupo propositor de BeC. Debemos trabajar  
de forma conjunta sobre el bienestar social de nuestro país y quisiera también manifestarle, por alusiones al 
grupo parlamentario del Partido Socialista, sobre la investigación realizada al Rey emérito, etc., también ha 
habido partidos políticos en Cataluña que se han negado a investigar determinadas investigaciones que 
hacía la policía a políticos catalanes, como por ejemplo, socialistas. En el Parlamento de Cataluña eso ha 
pasado  y  hay  grupos  parlamentarios  que  no  han  aceptado  hacer  una  investigación  sobre  esas 
investigaciones que tenían esos políticos. Sobre ello concluyo, nos reafirmamos en el voto negativo y ya 
está”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “Gracias señora alcaldesa. Inicio mi  
intervención  con  una  manifiesta  decepción,  un  poco  de  decepción  y  un  sentimiento  que  seguramente 
compartimos  con  alguno  de  ustedes,  cuando  es  un  voto  negativo  a  una  cosa  que,  en  general,  y  el 
argumentario  que  lleva  la  moción,  acaba de ser  reconocido por  el  señor  Josep,  que  se comparte.  No 
compartimos nosotros algunos de los argumentos que usted ha puesto encima de la mesa. De entrada decir  
que este grupo municipal,  y también podríamos hablar por  nuestro grupo parlamentario de Cataluña en 
Comú  o  el  grupo  parlamentario  de  Unidos  Podemos,  no  nos  consideramos  un  grupo  que  estemos 
presentando continuamente mociones, propuestas y llegar a acuerdos, sobre temas que afectan a la vida de 
las personas, porque el modelo del Estado también afecta a la vida de las personas, si no todo lo contrario.  
Nosotros nos hemos convertido siempre en un grupo en el cual hemos hecho propuestas de aquellos temas 
que siempre lo hemos denominado de manera muy genérica, la agenda social. Y me parece que hoy, en el  
marco de esta campaña que están haciendo compañeras y compañeros de IU en todo el Estado Español,  
pretendemos que se debata esto y pensábamos que podía salir adelante en el municipio de Badia del Vallés.  
Dicen ustedes que no es el momento. Es que para el PSOE nunca es el momento. Es curioso, porque nunca  
es el momento de remeter este tema y de entrar al fondo y nos duele. Mire, yo el otro día repasando un  
poquito este librito, que es la Constitución Española, Constitución que casi ninguno de los que estamos aquí  
pudimos ni tan siquiera votar, porque éramos pequeñitos. Resulta que uno de los detalles, era con el libro  
que estudiaba yo algunas cositas, hace tiempo, es que está puesto en pesetas, me costó 525 pesetas y es  
que a más a más, lo curioso es que de aquí se han modificado dos artículos. Dos artículos en casi 40 años. 
Quiero  decir  que  esta  Constitución  a  la  cual  nosotros  debemos  la  posibilidad  de  incluso  de  estar 
parlamentando aquí de una manera democrática, debería haber sido reformada hace tiempo y de manera 
continua y no nos encontraríamos en esta situación actual, en la cual ahora ya alguna de las reformas que 
acometen a esta Constitución, son urgentes. Lo que hace tiempo se debería haber hecho, ahora empieza a 
convertirse en alguna urgencia y parte del problema de este encaje de Cataluña con el resto de España, es 
una de estas urgencias que vienen derivada de esta falta del tema. Pero es que es curioso, no? Porque digo 
que nunca es el momento para le Partido Socialista, y al final resulta que el PSOE va a acabar siendo como 
le pasó a la segunda república, que fue aquello que decían que era una república en la cual no había  
republicanos. Al final resulta que vamos a encontrar un partido que tienen sus militantes adheridos, personas 
simpatizantes que se parten la cara cada día por luchar por derechos sociales y laborales de la gente y 
resulta que se dice republicano, pero en sus filas parece ser que no hay tanto republicano. Me gustaría que 
pudieran reconsiderar esta posición. Que pudieran reconsiderarla en el sentido de que esta moción no tiene 
nada  que  ver  con  intentar  deslegitimar  la  democracia  española.  No  tiene  nada  que  ver  con  intentar  
deslegitimar el Estado que hemos construido, que han construido nuestros padres y que nosotros seguimos 
construyendo durante estos últimos 40 años. No tiene nada que ver. Sí que tiene que ver con empezar a 
plantearles a las futuras generaciones, dejarles la posibilidad de que sigan construyendo un país en común,  
un país en el que esté todo el mundo que quiera estar y que estemos en las condiciones que queramos  
estar, cada uno de los pueblos y naciones que integran el Estado Español. Acabo. Me siento decepcionado 
en este sentido. Yo pensaba que como mínimo una abstención iba a dar para que esta moción pudiese salir  
adelante en el pleno municipal de Badia y al menos poder haber dicho esto ha sido aprobado en un pleno  
que mayoritariamente es de izquierdas, que fue lo que decidió la ciudadanía de Badia aquel mayo de hace 4  
años. Gracias”.

La senyora alcaldessa diu: “Gracias señor Pérez. Solamente añadir cuatro cosas. Primero, ya usted comentó 
que esta moción pocas cosas se podían cambiar, que era una moción que estaba…. lo dijo usted desde el 
minuto 0, con lo cual... en fin, los matices, no caben. Es una moción, es un texto, que ustedes plantean 
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legítimamente y nosotros podemos también legítimamente no compartir. Eso significa que no compartamos 
otra  serie de cosas? No.  Significa  que todas  las  personas que votaron la Constitución del  78 no eran 
republicanos? Quiere decir  que todas esas personas que participaron en la Guerra  Civil  Española..  no, 
porque usted ha dicho que a nuestro partido le va a pasar que vamos a ser un partido republicano sin 
republicanos. Y yo le digo, me parece que es un poco faltar al respeto a tantas y tantas personas que creen  
en los valores republicanos, que militan en nuestro partido. Es como poner el paralelismo a todas aquellas  
personas que en un momento dado estuvieron a favor de la Monarquía Parlamentaria en el año 78 y que 
votaron la Constitución, no eran republicanos. Hombre, yo no me atrevo a decir lo que usted es ni como 
usted se sienta, porque creo que no me corresponde ni puedo hablar con esa superioridad moral para decir 
lo que usted es o lo que es las personas a las que usted representa. Dicho esto, también aclarar tres cosas  
que se han dicho con las que no estoy de acuerdo. Una que para mi los valores republicanos son los que  
sustentan cualquier régimen democrático, sea república o no lo sea, que son la libertad, la igualdad y la 
fraternidad. Es un sistema que perdura desde hace décadas en varios países, y esos valores republicanos a  
veces toman forma de república y a veces toman forma de monarquía parlamentaria. Hay repúblicas sin 
valores republicanos, también fue república la Portugal del señor Salazar y de democrática no tenía nada.  
Hay  monarquías  parlamentarias  en  la  Unión  Europea  como Mónaco,  Liechtenstein,  Noruega,  que  son 
monarquías parlamentarias en las que el sistema democrático goza de muchísima salud. Por qué digo esto? 
Porque a veces hacer el silogismo entre república y democracia, creo que estamos cayendo, y eso lo ha 
dicho antes la señora Eli Ruiz, estamos cayendo en la falacia de quedarnos única y exclusivamente en el  
qué y no entrar en el para qué. Tan importante es la forma de estado, que yo sí que creo, yo sí que creo que  
estamos en un momento en el que verdaderamente estamos entrando en un proceso constituyente, porque 
no solamente la institución de la monarquía es la que ahora mismo está en duda, son todas las instituciones 
del Estado. Yo lo que no comparto es la destrucción de un régimen, un determinado régimen porque haya 
cosas del  régimen que haya que modificar. No lo digo porque lo haya dicho usted que veo que lo está  
apuntando, es una reflexión personal que yo hago. Lo digo por lo que está pasando, por todo lo que se  
escucha en los medios de comunicación, que van más allá probablemente a lo que estamos diciendo en 
este pleno. Muchos aprovechan la situación de deficiencias de nuestro sistema, que no vamos a negar, para  
desacreditar el sistema, cada uno con sus opciones políticas, legítimas, unas con las que puedo coincidir 
más, otras con las que no coincido en absoluto, aprovechan esta debilidad de las instituciones para poner no  
vale nada de todo lo que nos hemos construido entre todos y todas, el régimen del 78 es un régimen a abolir,  
a destruir, la separación de poderes no funciona, el Gobierno no funciona, el Parlamento no funciona, la 
Monarquía no funciona, los Tribunales de Justicia no funcionan, y eso es muy peligroso, y es muy peligroso  
si  entre todos y todas no somos capaces de ofrecer  una alternativa. Y esa alternativa, la tenemos que 
construir desde unas mayorías muy cualificadas, como pasó en el régimen del 78. Si entre todos y todas no 
nos ponemos de acuerdo qué alternativa es la que tenemos a nuestro sistema actual, al final terminaremos  
no teniendo ningún sistema. Entonces nosotros lo que no somos partidarios y de hecho, usted ha dicho para  
nosotros nunca es el momento. Evidentemente. Probablemente al Partido Socialista se le puede acusar de 
muchas cosas en el  pasado, pero los que hemos planteado una modificación de la Constitución ahora  
mismo en sede parlamentaria hemos sido nosotros, los que hemos planteado la convocatoria de la comisión 
constituyente para reformar  la  Constitución Española  ha sido el  Partido Socialista.  Y que yo sepa hay  
algunos partidos de los que ahora defienden, ha habido algunos que lo han defendido siempre, pero hay 
otros que, de repente, por otra serie de intenciones como las que ha mencionado antes el señor Martínez, de 
repente  se  han  vuelto  todos  muy  republicanos,  partido  incluso  que  en  el  pasado  han  sido  partidos  
claramente conservadores y carlistas, de repente se han vuelto todos muy republicanos y quieren modificar  
el  sistema  y  abolir  la  monarquía,  pero  luego  no  van  a  esas  reuniones  para  reformar  la  Constitución.  
Queremos un nuevo modelo de Estado, queremos un nuevo encaje territorial, pero no vamos a las reuniones  
en las que se habla de estos temas. Nuestro planteamiento, nuestro modesto planteamiento, asumiendo, 
evidentemente, la votación de este punto sin ningún tipo de problema, es que, bueno, vamos a cambiar la 
Constitución y vamos a cambiar y vamos a abordar realmente, desde una perspectiva pacífica el modelo de 
Estado, pero yo la abolición de un modelo de Estado sin saber cuál es la alternativa… qué alternativa? Ahora 
abolimos la monarquía, para qué? Para hacer la república del señor Puigdemont ? Para hacer la república 
de qué? (……..) No, puede ser mi planteamiento legítimo. Para qué? Nos hemos sentado todos a ver qué 
tipo de república es la que queremos, qué tipo de modelo es el  que queremos establecer,  qué tipo de 
instituciones  son  las  que  queremos  entre  todos  y  todas  construir?  Creo  que  no.  Y  ese  paso,  es  tan 
importante como el primero. Es más, yo creo que ese paso es más importante que el primero. Porque si 
abolimos un régimen sin tener claro cómo construimos el nuevo y sin tener un consenso constituyente de 
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cómo construimos el nuevo, nos quedamos sin democracia. Y a mi eso me da todavía mucho más miedo 
que otra serie de cosas que se han puesto encima de la mesa”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “Gracias señora alcaldesa. La estaba  
escuchando con mucha atención. Yo creo que aquí hay dos cosas. Es cierto que el grupo parlamentario de 
Unidos Podemos se levanta de la Mesa y no participa de la Mesa de la reforma constitucional, justo en el  
momento en que se empieza a aplicar el artículo 155. Entonces nos parecía en aquel momento que no era el  
más apropiado empezar a hablar de una reforma de la Constitución y estar aplicando artículos que están 
inmersos dentro de la Constitución, que nadie sabía en aquel momento dónde podía llegar a parar. Eso nos 
pareció… bueno, nos levantamos de aquella Mesa. De todas maneras, no desvirtuemos el debate que hay  
aquí. Yo he dicho o un cierto  diputado republicano dijo “la segunda república española es una república sin  
republicanos”.  Una frase mítica. Porque la república española cuando se aprobó, la 2ª República, nadie 
esperaba que pasase lo que pasó. Eran unas elecciones municipales, había habido una serie de temas y de 
buenas a primeras el sistema se desmoronó delante de los ojos de todo el mundo. Y muchísima de la gente  
que salió a la calle a defender la república, incluso después años posteriores a dar su vida por la república,  
ni tan siquiera sabía por qué era republicano, pero sí que es cierto que eso ocurrió. En este paralelismo he 
hecho yo y creo que he sido lo bastante cuidadoso, como diciendo que hay muchos militantes y personas de 
base del PSOE, que se sienten republicanos y que luego no entienden y no podrán entender determinadas 
actitudes por parte del partido como organización. Es decir, somos republicanos, entendemos la mayor parte 
de los argumentos que se defienden en este tipo de moción, pero no podemos votarlos a favor. Ni tan  
siquiera abstenernos. Tenemos que votarlos en contra por una supuesta intencionalidad de otros grupos que 
aprovecharían este tipo de modificaciones para hacer no sé qué. Y en segundo lugar, una cosa muy clara, 
pregunta usted, no tenemos alternativa, hombre, yo creo que la alternativa es clarísima. Y se ha defendido. 
Desde el año 2005 se están presentando en el Congreso de los Diputados por parte del grupo parlamentario 
de IU-Iniciativa per Catalunya, se están presentando propuestas para un referéndum. Propuestas para que 
podamos legitimizar o no la monarquía. Porque el problema es que ahora la monarquía no tiene legitimidad y 
con ello puede arrastrar al sistema democrático, ese es el gran peligro que hay. Si la monarquía no tiene 
legitimidad y parte de los partidos del régimen del 78, concepto que a mi no me acaba de hacer el peso, pero  
lo ha utilizado usted, una gran mayoría de los partidos del régimen del 78 se fundamentan en la monarquía, 
la caída de la monarquía puede arrastrar la democracia y eso es lo que tememos algunas personas que 
anteponemos la democracia a cualquier otro modelo de Estado. Y por último, yo creo que al final es darle la 
palabra a los ciudadanos, es algo tan sencillo, porque hablamos de democracia y volvemos a decir, nos 
dotamos de unas instituciones para que velen por los derechos de los ciudadanos, y cuando los ciudadanos  
tienen que tener, mayores de edad, porque la ciudadanía en España es mayor de edad, ya lleva años  
viviendo  en  democracia,  podemos  compartir,  podemos  sentarnos  y  debatir  con  personas  que  tienen 
planteamientos antagónicos, y aquí no va a haber peligro ni de un golpe de Estado, ni hay peligros de nada.  
Eso son fantasmas del pasado. En la actualidad, hacia donde vamos es a ver si les dejamos a las futuras 
generaciones un Estado fuerte, que tenga una buena base, para que puedan seguir conviviendo. O por el 
contrario, seguimos manifestándonos en este tipo de situaciones, amagant el cap sota l’ala y no enfrontando 
un tema. Y el primer tema que debemos abordar es el modelo de Estado y poder darle la palabra a toda la  
gente que estamos aquí, porque la mayor parte de los que estamos sentados en esta tribuna, no votamos 
esta  Constitución.  Y  es  más,  no  hemos  podido  participar  casi  de  modificaciones,  por  tanto,  es  una  
Constitución que se está convirtiendo más ya en un problema que en una solución. Así como para nuestros  
padres fue una salida, en aquel momento, para nosotros se está convirtiendo ya más en un problema que en  
una solución. Y es por esto por lo que nos reafirmamos, que es necesario este tipo de debate, abrirlo a las 
instituciones como lo abrimos en las calles, como lo abrimos en este tipo de momentos. Gracias”.

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Quim  Duran,  qui  diu:  “Gràcies  senyora  alcaldessa. 
Decebedors arguments del Partit Socialista per defensar el seu vot contrari. Com bé ha dit el senyor Pérez 
nunca és el moment per a vosaltres. Que l’argument per votar en contra és ara no toca i hauríem els partits  
d’esquerra de parlar del canvi climàtic, doncs està bé i tant que hem de parlar del canvi climàtic, és el major  
problema que té la humanitat en aquests moments, o si hem de parlar de sanitat o hem de parlar de tantes 
coses. Però vostès, vostès i el PP han tingut 40 anys per modificar la Constitució, 40. I només ho han fet per  
fer què? Article 135, vinga. En 48 hores que els bancs siguin prioritaris a l’hora de cobrar, que no tenir  
escoles, tenir hospitals, tenir etc. drets socials. Per tant, per a defensar les institucions, vostès el que estan 
és apuntalant un sistema judicial que no s’aguanta per en lloc. No únicament la seva designació sinó les  
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seves sentències. Vostès estan defensant una monarquia, una monarquia que és corrupte o suposadament  
corrupte, no fos cas, que encara hauríem d’anar.... I evidentment vostès per defensar aquesta Constitució,  
que l’han poguda canviar  i  ara es posen com adalits d’aquest  canvi  o d’aquesta suposada modificació, 
vostès juntament amb el PP han estat els responsables de la corrupció política que és el que fa el descrèdit  
que hi ha del sistema, el descrèdit del sistema és un sistema judicial que no funciona, que està triat com està  
triat,  una  monarquia  suposadament  corrupte  i  unes  corrupcions  polítiques  de  les  quals  vostès  en  son 
còmplices, per activa o per passiva. I  és que finalment, clar,  de què estem parlant? Estem parlant d’un  
oximoron, un oximoron és una cosa que és incompatible, son dos temes que son incompatibles, que és  
monarquia i democràcia, son incompatibles, no, no, no.... al menys sota el nostre punt de vista. Gràcies».

La senyora alcaldessa diu: «Només per puntualitzar. Nosaltres hem dit  el  que hem dit,  no el  que vostè 
considera que nosaltres hem dit. Això primer. Segon, quan nosaltres tenim un posicionament que pot ser 
coincidim amb altre partit polític, nosaltres desseguida som els còmplices de tot el que fan. Jo podria dir el 
mateix del seu grup, de la CUP al Parlament quan va recolzar un govern i uns pressupostos de les retallades  
que estaven denunciant fa una estona, de sanitat. Perquè vostès no els hi va fer res votar a favor d’uns  
pressupostos que anaven amb les retallades, en pro d’un ideal que per vostès en aquell moment estava molt  
per sobre de la salut de les persones que vivien a Catalunya. Aquest silogisme si el donen a nosaltres de 
totes les decisions preses en el nostre passat, present i futur, que les portem «como una chacra» tota la 
nostra  vida,  si,  amb molt  orgull  i  amb molta decepció també en algunes ocasions,  pues  vostès  també.  
Llavors, com que estem parlant ara d’una cosa molt concreta i estem parlant de matisos, nosaltres el que 
hem dit és que nosaltres considerem que és prioritari, bàsic i essencial, abans de triar entre un model i un 
altre, saber quin és el model. El senyor Pérez ha dit, nosaltres hem fet moltes propostes. Si, de referèndum,  
de peticions de referèndum, però de model en concret, de seure’ns en una taula constituent per veure com 
construïm el nou model, s’han dit moltes coses i han dit molts eslògans, tots hem dit moltes coses, però 
veritablement,  veritablement,  mai  s’han  donat  les  condicions  de  fer  un  procès  constituent  seriosament, 
perquè portem molt poc temps de democràcia i hem hagut de recosir i reconstruir un Estat que venia d’on 
venia. I durant molts anys, durant el passat, hem construït un Estat del benestar del no res. I és veritat, 
nosaltres, o jo penso, jo ja parlo per mi mateixa, crec que ha arribat un moment en què ni la Constitució és la  
paraula de Déu que no es pugui canviar, ni les institucions o el model que tenim és la paraula de Déu que no  
es pugui canviar, però tampoc no crec que no serveixi de res tot el que tenim. I jo crec que és molt important,  
abans ja ho sé, i ho estic dient jo, no estic dient que vostè ho digui, ho estic dient jo, que per nosaltres és  
important afrontar o construir entre tots i totes, dintre del marc que ens permet les normes que actualment  
tenim entre tots i totes, que en tenim possibilitats dintre de la pròpia Constitució de reformar la Constitució, i  
nosaltres estem oberts a aquest procès, aquest procès de reflexió, de debat i de construcció d’un nou model, 
no hem dit que no. El que nosaltres no estem a favor, és de abolir una institució sense construir un altre. I  
amb això, jo no em sento còmplice de res, còmplice dels delictes de ningú, ni còmplice de les errades de  
ningú altre. I mai ha estat tan mencionat un article de la Constitució, mira, es menciona més el 155 que  
l’article 24, que hauria de ser molt més mencionat».

Es denega per majoria amb 9 vots en contra (8 PSC, 1 PP) i 7 a favor (4 AEB, 2 BeC i 1 RNA), la moció 
presentada pel grup municipal de BeC: Per derogar el delicte d'injúries a la corona i reafirmar el compromís  
amb els valors republicans i democràtics.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS: Per la protecció jurídica de les persones trans i intersexuals, pel dret 
a la lliure determinació de la identitat sexual i expressio de gènere i de suport a una nova llei trans 
estatal (Expedient 3716/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «Molt breument. Agrair a tots els grups 
municipals l’acceptació per tràmit d’urgència d’aquest tema. Agrair al Partit Socialista, en aquest cas a l’equip 
de govern que hagin presentat aquesta moció per poder-la aprovar aquí i  debatre si cal aquest tema. I  
només volia fer incís en un tema petit que ve relacionat amb, pot ser amb lo que parlàvem abans, o no,  
perquè jo de vegades faig relacions mentals que veig que hi ha gent que diu a vegades aquestes relacions  
mentals no s’hi diuen amb una lògica coherència. Al punt segon hi ha una cosa que per nosaltres és molt  
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important. En el primer hi ha una cosa importantíssima i és que des d’aquesta institució ens comprometem a 
que farem reserva, places, farem plecs, perquè la gent trans tingui accés als llocs de treball que pugui ofertar 
aquest ajuntament o empreses que prestin serveis en aquest ajuntament. Això és molt important per una 
qüestió de justícia social, és una qüestió de justícia social, que hem de manifestar mitjançant mocions que 
després s’han de transformar en actes i activitats de la realitat. Però en el punt segon diu que cada 20 de  
novembre, mentres alguns hi aniran a la tomba del dictador, ben bé no sé a on hi aniran si a un lloc o a un 
altre, allí a celebrar aquella barbàrie que va significar el franquisme durant 40 anys, aquí a Badia del Vallès, 
en el nostre municipi, tindrem l’orgull de que farem algun tipus d’activitat per la memòria de totes aquestes 
persones que han estat assassinades, humiliades durant la resta de la història i  concretament durant la 
foscor que va significar el franquisme per aquest país i per totes aquestes persones. Moltes gràcies».

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  a  la  senyora  Eli  Ruiz,  qui  diu:  «Bien,  muchas  gracias  señora 
alcaldesa. Bien, no solamente estoy de acuerdo en todo lo que ha comentado el señor José Pérez, si no que 
voy  un  poquito  más  allá.  Yo  quisiera  poner  de  manifiesto  que  en  la  actualidad,  ya  no  hablamos  del  
franquismo, sino hoy en día también es un colectivo que está sufriendo muchísimos tipos de prejuicios y por 
eso tiene sentido hoy en día, desgraciadamente, este tipo de mociones. La moción que nos ocupa hoy está 
relacionada con la transexualidad y la intersexualidad, y es por ello que debemos dar prioridad, en este caso  
que nos ocupa, a la opinión de las personas transexuales/intersexuales por encima de cualquier opinión 
médica, pública, familiar, etc. para brindar las ayudas necesarias. Esto incluye también el cambio normativo 
de leyes que garanticen el derecho a la identidad sexual de todas las personas por encima de todas las 
cosas. Debemos tomar conciencia de que la transexualidad/intersexualidad no es una patología, pensad que 
no hace mucho en el DSM, creo que en el DSM3 o en el DSM4, que es el principal manual que utilizamos los 
psicólogos para dijéramos detectar cualquier patología, estaba reconocido como una patología más a tratar, 
como si fuera algo defectuoso, a nivel genético o tal. Actualmente, a fecha de hoy, en pleno siglo XXI, en el  
DSM5 se reconoce como disforia de género. Es muy fuerte que todavía a fecha de hoy, en el DSM5 se 
reconozca como disforia de género, por lo tanto, seguimos con la patologización de la transexualidad y la 
intersexualidad. No es algo que se tenga que corregir como si fuera una imposición. En el caso de, por 
ejemplo, de la intersexualidad, hasta hace muy poco, muy poco, muchos padres y muchas madres se les  
presionaba para que decidieran cuanto antes sobre el sexo de sus criaturas, prácticamente en el momento  
del nacimiento o a muy temprana edad, bajo el pretexto de que cuanto antes se haga, menos trauma tendrá 
la criatura  en un futuro.  Esto es una realidad,  muy cruel  y  además mutilante,  como os podéis  llegar  a  
imaginar en muchos de los casos.  Debemos respetar la libertad de decisión sobre el propio cuerpo y la 
identidad  propia  de  todas  las  personas.  Es  necesario  que  todas  las  personas  entiendan  que la 
transexualidad y la intersexualidad es algo tan natural y tan normal, de la misma forma que en la naturaleza 
existe diversidad, huyendo de los estereotipos, prejuicios e imposiciones. Solamente quería poner en valor la 
necesidad de informar, difundir, visualizar, todo lo relacionado con la diversidad en la identidad sexual y  
afectiva para romper con el estigma social heteronormativo y heteropatriarcal basada en el binarismo de 
género. Algo en lo que reflexionar, y a modo de ejemplo, es algo que cuando nacemos ya nos asignan un 
género en nuestra partida de nacimiento, incluso antes de nacer, con los nuevos sistemas de ecografías que 
hay, lo primero que te preguntan, no te dicen si la criatura está bien, si está sana, si todo es perfecto, si el  
embarazo funciona correctamente, si no qué es, niño o niña. Es para planteárselo y empezar a cambiar  
patrones  de  conducta  y  de  pensamiento.  Posteriormente  nos  lo  imponen,  primero  en   la  partida  de 
nacimiento y posteriormente nos lo imponen en nuestro DNI. Yo me pregunto, qué importancia tiene nuestro 
género que tenga que constar en un documento oficial de identidad? Yo no lo entiendo. Y con ello pues,  
evidentemente, va aparejado la asignación de un rol y de lo que se espera de cada uno de nosotros en 
función  de  esa  etiqueta.  Evidentemente  binaria,  porque  no  puede  ser…  la  intersexualidad  no  está 
contemplada como una realidad posible en este estado hetero  normativo/hetero patriarcal en el que vivimos. 
Debemos cambiar las leyes, evidentemente, para romper con todo esto y este concepto simplista y binarista  
de las personas, empezando por los propios documentos oficiales y legales, lo digo como una crítica como 
institución, y terminando desde cada uno de nuestros constructos y prejuicios mentales fruto de la presión 
social. Muchísimas gracias”.

A continuació, la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Iván Sanz, qui diu: “Gracias alcaldesa. Bien,  
desde el PSC queremos dejar claro que para nosotros es una prioridad defender la igualdad y el bienestar  
de todas las personas y digo esto, porque hablando de este colectivo en concreto, tenemos un claro ejemplo 
de que todavía queda mucho por avanzar. Necesitamos un pacto educativo que acabe con el “bullying”, que 
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afecta muy especialmente a los jóvenes de este colectivo LGTBI. Necesitamos dar muchas más visibilidad, 
tal  y como decía la regidora Eli  Ruiz a todas las realidades que hay dentro del  propio colectivo y que 
actualmente  son  prácticamente  invisibles,  como  podrían  ser  la  gent  gran  de  LGTBI.  Una  vez  más, 
sensibilizar i concienciar es fundamental, y por ello, como equipo de gobierno, proponemos que el próximo 
día 17 de diciembre, a las cinco y media en la sala de plenos, todos los regidores y regidoras podamos  
asistir a una formación impartida por la Generalitat, en la que se hará una breve introducción al marco legal y 
una sensibilización respecto a la diversidad de identidad sexual y de expresión de género. Estamos delante 
de un colectivo luchador, con grandes activistas que ante la discriminación han demostrado valentía, que 
ante la violencia han demostrado tranquilidad, paz y sobre todo, palabras, y que ante el odio, a pesar de 
quienes no lo quieren así, pues han demostrado amor. Respecto al acuerdo número dos que comentaba el 
compañero José Pérez, simplemente matizar que, como ya sabéis, el día 20 de noviembre es además el Día 
Internacional dels Drets dels Infants, y que por tanto, de cara al año que viene, pues busquemos la manera 
de  poder  compaginarlo  para  poder  conmemorar  ambos  días.  Finalmente,  queremos  dar  las  gracias  al 
colectivo que lucha día a día para defenderse, para defender sus derechos y defender como tal al colectivo y  
manifestar nuestro apoyo a continuar trabajando de manera conjunta con el  mismo espíritu, los mismos 
ideales de libertad, de igualdad y de justicia social que han demostrado en todo momento. Gracias”.

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

Les persones trans i intersexuals, van ser de les més perseguides i maltractades pel règim franquista, que en 
el seva miopia va ser incapaç de distingir expressió de gènere d'identitat sexual. Això va suposar, pel fet de  
ser més visibles, que fossin diana de tota la persecució que el règim del dictador va imposar una repressió 
brutal a les dissidències sexuals i  d'expressió de gènere sempre sota el  subterfugi de lleis que estaven 
dirigides  als  "homosexuals"  com  van  ser  la  Llei  de  vagabunds  i  malfactors,  la  Llei  de  Rehabilitació  i  
Perillositat Social o la Llei de Escàndol Públic. Totes elles van estar vigents en els principis de la democràcia 
i el període "post franquista", ja en plena transició, sent derogades al 89 la d'Escàndol Públic o al 95 la  
LRPS.

El dret legal a la identitat, relacionat amb drets constitucionals com, el dret a la intimitat, l’honor, a la pròpia 
imatge i al no menys important, a la dignitat, va trigar a materialitzar-se en la Llei, 3/2007, de 15 de març,  
reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones. ¡Vint-i-nou anys després 
de l'entrada de la democràcia!

Es tracta d’una llei que després de més de 11 anys en vigor, ha quedat obsoleta, no compleix amb les 
recomanacions que en diferents resolucions s'han emès des de l'Assemblea del Consell d'Europa, pel nou 
context social i perquè el 17 de març de 2016, el Ple de la Sala civil del Tribunal Suprem, va plantejar una  
qüestió  d'inconstitucionalitat  de la  mateixa  perquè  el  Tribunal  Constitucional  es  pronunciï  sobre  si  està  
d'acord amb la Carta Magna que els menors d'edat trans no puguin canviar el seu nom i el seu sexe en el  
registre civil.

A més,  en  àmbits  com  l'educació,  l'accés  al  mercat  laboral,  l'atenció  sanitària,  l'esport,  la  gent  gran  i 
immigrants, viuen en una situació que els situa com a ciutadania de segona. D'aquí que, només una llei  
administrativa de canvi de nom i sexe en DNI, no és suficient. Cal un marc legal que protegeixi jurídicament 
el dret a la identitat i expressió de gènere i que de forma integral i transversal aporti solucions a totes les  
situacions on les persones trans són tractades en desigualtat respecte a la resta de la ciutadania.
 
Les  respostes  que  des  de  diferents  comunitats  autònomes  s'han  donat  en  el  marc  de  les  seves  
competències han estat molt diferents. Així tenim lleis especifiques a Navarra, País Basc i Canàries, que en  
tenir com a fonament i referent la Llei 3/2007, són de caràcter patologitzants i contràries a la consideració de 
subjectes de dret a les persones trans. Andalusia, Madrid, València i Aragó, han legislat sobre dos principis 
fonamentals i imprescindibles per lluitar contra la discriminació: ser una eina per a la igualtat legal i real de 
les persones trans, la despatologització de les identitats trans, assumir el fet trans com una expressió de la 
diversitat humana i sota el precepte legal de la lliure determinació de la identitat i expressió de gènere, que 
reconeix a les persones trans i intersexuals, no com a objecte de la medicina, si no com a subjecte de dret.

Això ha dibuixat un mapa de desigualtat territorial; no tenen els mateixos drets a Andalusia que a Galícia, 
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Múrcia o altres comunitats que no tenen legislacions específiques o que si les tenen han quedat obsoletes.  
Per això i des del subjecte polític organitzat en la Federació Plataforma Trans, després d'un ampli període de 
participació  i  aportacions,  s'ha  materialitzat  en  una  proposta  de  Llei  Trans  estatal,  que  recull  totes  les  
sensibilitats i diverses realitats de les persones trans. Text que va ser registrat el passat 23 de febrer al 
Congrés dels Diputats, pel Grup Confederal Units Podem. Que després de 8 mesos des del seu registre 
encara no tenia data per portar al Ple del Congrés per votar el seu tràmit parlamentari.

Aquesta  inacció  d'un  projecte  de  llei  que  després  de  40  anys  ve  a  garantir  drets  i  a  protegir  de  la 
discriminació a les persones trans, va donar lloc al fet que el 3 d'octubre, 17 activistes trans de diferents  
comunitats de l'estat espanyol anunciessin l'inici d'una vaga de fam indefinida fins a obtenir una data per  
portar a tramiti el projecte.

Per tot això el ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès acorda el següent: 
Primer.-  Instar  als  responsables  polítics  i  al  govern  estatal  a  l’actualització  i  aprovació  d’un  nou  marc  
legislatiu  que  conclogui  amb aquesta  inacció  legislativa  que està  minvant  els  drets  fonamentals  de les 
persones trans i intersexual, afectant molt directament a les seves condicions materials de vida. Prova d’això, 
és que la mitjana d’atur dins del col·lectiu trans i intersexuals és superior al de la resta de la població, arribant 
al 80% en el cas de les dones trans. Conscients d’això, i de la importància de la visualització de la vàlua  
professional i laboral de les persones trans i intersexuals, des d’aquest ajuntament expressem el compromís 
de treballar per oferir oportunitats laborals dins des programes de promoció econòmica, així com estudiar 
diferents vies administratives per promoure la contractació pública de persones trans i intersexuals, tant dins 
de l’administració local, com des de les empreses que presten serveis al consistori.

Segon.- L’Ajuntament de Badia del Vallès referma el seu deure i voluntat per mantenir viva la memòria de la 
lluita  del  col·lectiu  trans  i  intersexuals,  a  impulsar  campanyes  de  conscienciació  contra  la  transfòbia  i 
interfòbia i a treballar per una ciutat que defensi activament la plena llibertat en matèria d’identitat i orientació 
i  sexual  i  de gènere,  amb especial  atenció a campanyes dins del  marc educatiu i  formatiu al  municipi. 
D’aquesta manera i, per justícia històrica, l’Ajuntament de Badia del Vallès es compromet a commemorar 
oficialment cada 20 de novembre el dia Internacional de la Memòria Transsexual dedicat a la memòria de les 
persones assassinades víctimes de la transfòbia i interfòbia, l’odi i la por a les persones trans i intersexuals, 
així com recordar la violència continua que pateix el col·lectiu trans i intersexual. La darrera actualització de 
l’Observatori  de  Persones  Trans  assassinades  de  setembre  de  2018 ens  revelava  2.712  homicidis  de 
persones trans i de gènere a 69 països del món, dels quals gairebé 2.000 a Amèrica del Sud i Central.

Tercer.- Instar el Govern de l’estat a que exerceixi de govern i en un acte de justícia i reparació amb la  
comunitat trans i intersecual, rescati la Proposició de Llei registrada el 23 de febrer i la presenti com un 
Projecte de Llei del Govern. Fent amb aquesta acció d’ Espanya un referent mundial el dels DDHH de les 
persones trans i intersexual.

Quart. Notificar el present acord a la Plataforma LGTBI.

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

Donar compte de l'nforme de morositat 3r trimestre de l'exercici 2018 (expedient 3255/2018)

La Corporació pren coneixement de:
Primer.- De l’informe de morositat del 3r. Trimestre de l’exercici 2018 de conformitat amb l’article 4 de la Llei  
15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials.
 
Segon.- Del trasllat de l’esmentat informe a la Direcció General de Coordinació Financera amb les CCAA i  
amb les EELL, com òrgan competent del Ministeri d’Economia i Hisenda, així com, a l'òrgan competent de la 
Autònoma  de  Catalunya,  la  Direcció  General  de  Política  Financera,  Assegurances  i  Tresor,  de  forma 
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telemàtica segons el que disposa l’article 4.4 de la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i  
l’article  16.7  de  l’Ordre  HAP/2015/2012,  d’1  d’octubre  per  la  qual  es  desenvolupen  les  obligacions  de 
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i  
Sostenibilitat Financera.

Coneixement resolucions de l'alcaldia

La Corporació pren coneixement de les resolucions d'alcaldia des de la 891/2018 a la 994/2018.

Sra. Eli Ruiz: «Sólo quería solicitar el expediente 3309/2018 sobre el fraccionamiento de las deudas de los 
locales comerciales. Aprovecho la ocasión para recordar que tenemos pendiente una reunión con toda la 
información actualizada sobre la situación de cada local».

C) PRECS I PREGUNTES 

Sra. Eli Ruiz: 
1. A principios de legislatura, allá por 2015 aproximadamente, pues eso, presenté desde el Grupo Municipal  
de BeC una moción de correcan” en Badia, de la que se aprobó con unanimidad, creo recordar. A fechas de 
ahora, y en un contexto de nueva ordenanza de convivencia y civismo, en el que ya no podemos llevar a  
nuestras mascotas en el campo colindante que hay a la Torre de Can Gorgs, porque ahora nos multan si los 
llevamos  sueltos,  esto  es  una  información  de hace  poco,  me pregunto  si  el  equipo  de  gobierno  tiene 
pensado llevar a cabo ni que sea nuestro primer correcan en Badia. Es bien sabido que los animales de 
compañía necesitan hacer ejercicio, necesitan correr, jugar para desarrollar sus habilidades sociales, como 
cualquier  ser  humano y  le  pasa  exactamente  lo  mismo a  los  animales,  necesitan  quemar  energía.  En  
definitiva, no podemos llevar atados a nuestros perros todo el santo día porque necesitan socializar con 
otros perros. El mero paseo no cansa a nuestras mascotas y una mascota que no quema energía se vuelve 
agresiva,  insociable y desarrolla trastornos de  conducta que son muy difíciles de abordar  y a nivel  de 
etología  si  el  peludo  o  la  peluda  en  cuestión  no  tiene  la  mente  en  calma porque  se  le  ha  ejercitado 
previamente  mediante  la  estimulación  olfativa,  carreras  y  juegos  con  otros  canes,  no  podemos  hacer 
absolutamente nada. Por qué lo digo? Lo digo porque he notado un creciente cambio de comportamiento 
genérico en muchísimos canes de la ciudad, entre ellos, las mías, las dos. La comparación es odiosa, pero 
es cierto que un cuadrúpedo tiene la mentalidad de un bebé y necesita de estímulos de juego y retos al igual  
que cualquier ser humano para poder desarrollarse plenamente en la sociedad sin trastornos de conducta 
que imposibiliten la convivencia en este entorno vecinal en el que convivimos animales de dos patas, como 
nostros, y  nuestras queridas mascotas. Considero que los animales y los dueños de los mismos tenemos  
unos deberes con el  resto de los vecinos, pero también una serie de derechos, en tanto que son unos 
“peculiares  vecinos/vecinas”  debidamente  censados  y  registrados  en  nuestro  servicio  de  atención 
ciudadana,  chipados,  desparasitados,  etc.  Por  ellos  también pagamos un impuesto para proceder  a  su 
registro como peculiares vecinos peludos/peludas que son. Sin duda, todo es mucho más fácil si tanto la 
administración como los propietarios colaboramos conjuntamente en el bienestar animal y, en definitiva, esto 
puede repercutir en una mejor convivencia entre propietarios, mascotas y vecinos. Creo que es el momento 
antes de que acabe la legislatura, no solamente de prohibir, como es el  caso en nuestra ordenanza de 
convivencia y civismo, este ayuntamiento también ha de dar el paso al frente, para cumplir con la obligación 
adquirida  en  la  aprobación  de  la  moción  y  dar  un  servicio  tanto  a  propietarios,  como  vecinos  y 
peludos/peludas. Está bien exigir el cumplimiento de normativas, pero mucho mejor generar alternativas en 
beneficio de todas.
2. Por otro lado, solicito la convocatoria del Consell Municipal de Salud. Hace mucho tiempo que se pide por  
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parte de diferentes miembros de  este consistorio y no se convoca. Echamos de menos esta convocatoria y 
sobre todo en estos momentos tan convulsos de recortes y precarización del servicio.
3. Por otro lado, estaría genial este año tener unos presupuestos participativos, aunque sea en una pequeña 
parte, no estaría mal de cara a empezar a trabajar desde otra dinámica municipal lo que podría ser un inicio 
de cambio en las formas de trabajar y gobernar en un futuro. Sé que no vamos con mucho tiempo, lo sé, 
pero creo que todavía podemos hacer reuniones vecinales para recoger sus propuestas, tanto del equipo de 
gobierno como el resto de miembros de la oposición. Yo estaré encantada de asistir.
4. Por otro lado, el listado de almacenes y paradas del Mercado municipal. El pasado 12 de septiembre de 
2018, envié un correo solicitando un listado de todas las paradas del Mercado municipal y sus respectivos 
almacenes. Solicitaba los números de almacenes en uso y las paradas que están actualmente sin actividad, 
saber el estado de los almacenes que están en traspaso y los números de almacén que les corresponde a 
cada uno, si es que los hay y si es que estaban licitados o no los que están sin actividad. Bien, ya sé que me  
van a contestar que acaban de hacer unos pliegos para la licitación de los almacenes disponibles y las  
paradas sin usos, pero creen que es lógico que me tenga que enterar por vías ajenas a las oficiales de esta 
institución? Tanto cuesta autorizar a las técnicas a que me envíen un listado excel que ya tienen hecho y  
actualizado, a que me lo envíen y enviármelo usted misma, señora Rodrigo? Tanto cuesta responder un 
correo? Tanto cuesta contestarme, ni que sea a título informal en alguna de las ocasiones en las que nos 
hemos cruzado? Imagino y quiero pensar, que se le ha pasado puesto que hace meses de esto. Para mi es 
triste tener que pedir en un pleno esta documentación, pero no me queda de otra cuando me entero por vías  
externas a esta institución, hoy por ejemplo, de más información que de la propia regiduría que me ofrece 
habiendo solicitado previamente esta información.  Por este motivo hago pública mi queja, a pesar de que  
nunca, nunca suelo hacer uso de este medio. No suelo usarlo, suelo arreglar estas cosas por privado. Creo 
que es la primera vez que lo hago, ya que suelo considerarme una persona que tiende a resolver los asuntos 
de forma privada, pero esta situación yo creo que clama al cielo. Por favor, le ruego que me lo hagan llegar 
en la mayor brevedad posible el listado. Muchísimas gracias Sra. Rodrigo.
5. Existe una serie de quejas de paradas, de las paradas que están en las puertas en las entradas, en las  
cuatro entradas que hay en el Mercado municipal. Dicen que hace frío en el Mercado municipal debido a que  
hay una corriente de aire frío que sale del propio aparato que debe suministrar la calefacción al edificio. Yo 
me he puesto  debajo  de esa  salida  de aire  y  yo misma lo  he comprobado,  posicionándome debajo  y 
efectivamente he comprobado que eso es así, yo llevo la chaqueta y yo tengo frío. Se puede enviar algún 
técnico que lo mire los aparatos para hacerles una revisión o ajuste si es necesario? Y muchísimas gracias.

Sr. José Pérez:
1. Reafirmo la petición que ha hecho la regidora Eli  Ruiz. Tenemos pendiente todavía una reunión para 
hablar el tema de la deuda de locales, para ver cómo está este tema. Lo hemos dicho reiteradamente, en  
cuanto puedan los servicios técnicos preparar esta reunión, para ver cómo está el tema de deuda locales, 
etc., etc.
2. Quería hacerle recordar al señor Antonio Rodríguez, a ver si me pueden hacer llegar los horarios de uso 
de las diferentes entidades. Me hizo llegar las entidades que usan los edificios… perdón? (…….), sí, no, no, 
tiene usted razón, tengo el listado de entidades que utilizan los edificios, pero sí que es verdad que en la 
última comisión dijimos a ver  si…. Le había pedido también los  horarios,  me dice no te  entendí.  Sigo 
esperando, no pasa nada, simplemente por hacer un tema. Recuerdo a ver si nos lo puede hacer llegar.
3. La semana pasada, en el AMB, se aprobaron las bases de convocatorias para hacer la concessió d’ajuts a 
noves activitats econòmiques i projectes en l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària, un import per  
7.000 euros. Això es va aprovar a l’AMB. Volia preguntar a l’equip de govern si hi ha alguna intenció, algun  
estudi, alguna proposta, algun projecte,  per demanar alguna subvenció, alguna ajuda, per impulsar aquest 
tipus d’economia en el  nostre municipi  i  obtenir  aquesta part  del  tema. Si  hi  ha algun projecte que no  
coneixem, si el tenim i ens el poden fer dir i si no el tenim pues també. 
4. Voldríem saber els motius del tancament de la biblioteca, que es va fer els dies 23 i 24. Per què es va 
tancar la biblioteca i sobre tot una queixa que ens han fet arribar moltíssims ciutadanes i ciutadans, que és  
que pràcticament no va haver-hi informació sobre el tema. Va ser un escàs tuit, un tuit que va fer l’ajuntament 
i un cartell penjat a la biblioteca, amb la qual cosa molta gent es va trobar que anava a la biblioteca a fer  
diferents serveis en allà i resulta que se la trobava tancada. A mi em van preguntar també, li vaig preguntar  
en els companys i companyes de BeC i ningú no teníem una resposta del per què s’havia tancat la biblioteca 
i per això ho preguntem aquí en aquesta sala plenària. I crec que no m’oblido de res. Gràcies.
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Sra. Teresa Carceller:
1.  Creiem que necessita  d’una  prèvia  perquè  els  oients  entenguin  de  què  van  després  les  preguntes. 
Procedeixo a llegir. El proper 4 de desembre, l’Alcalde de Sabadell, Maties Serracant,  
presentarà el manifest «Per un àrea Vallès», amb el suport de Fem Vallès, que agrupa sindicats com CCOO i 
UGT, la patronal CECOT i Via Vallès. L’objectiu d’aquest manifest és donar a conèixer la proposta de creació  
d’un àrea metropolitana del Vallès, per impulsar, reconèixer i consolidar el Vallès com a motor de país i de  
progrés econòmic i social. La nostra alcaldessa i el govern municipal, coneix d’aquesta iniciativa i ha estat  
convidada a la presentació del manifest, o al menys així ens consta. El Vallès s’ha consolidat com la primera 
concentració industrial  de Catalunya, una realitat  territorial  econòmica i  social  molt  diversa,  formada per 
sistemes urbans amb característiques pròpies que conviuen amb entorns rurals. El Vallès és avui un espai 
amb una gran qualitat de vida i amb una norma potencial. En el seu conjunt ha demostrat ser una àrea de 
referència  clau  i  cabdal  pel  desenvolupament  del  país.  Tanmateix,  malgrat  aquesta  realitat  i  la  posició 
estratègica del Vallès, de porta de Barcelona, existeix un desajust en la pròpia capacitat d’organització i 
lideratge. El profund centralisme barceloní de les administracions ha frenat el desenvolupament del territori 
prioritzant  inversions  per  corones i  mantenint  les  mateixes  lògiques  territorials  pensant  la  mobilitat  dels 
nostres municipis més cap a Barcelona que no pas entre ells. Les actuacions sobre el territori s’han realitzat 
sovint de forma descoordinada i la fragmentació administrativa ha anat en contra de la potència dels espais 
productius i de la protecció del sistema d’espais agro-forestals i dels valors paisatgístics. Al Vallès, tenim 
greus problemes de mobilitat. Hi ha pendents importants millores en infraestructures, sobre tot en transport 
públic. La desatenció d’aquest problema suposa un greuge social, econòmic i ambiental i un obstacle per al 
nostre  desenvolupament.  Les  capitals  administratives  encara  avui  no  es  troben  connectades  a  nivell  
ferroviari de forma directa. Sabadell i Terrassa estan en zones tarifàries diferents en el marc d’un sistema de 
corones que cal revisar profundament. Aquestes son algunes de les situacions inconcebibles, en un espai 
geogràfic de les característiques del Vallès. Cal transformar la nostra relació amb l’AMB (.......) el potencial  
del  Vallès.  Cal  una  aposta  conjunta  dels  municipis  per  esdevenir  una  centralitat  reconeguda  i  amb 
competències pròpies. Aquest és el motiu pel qual s’ha pensat en la creació àrea Vallès. Cal potenciar un  
debat  ampli  i  extens  entre  els  municipis  sobre les  conseqüències  i  possibilitats  reals.  Per  això,  davant 
d’aquesta iniciativa que ens inclou i afecta com a municipi del Vallès Occidental, l’AEB considera de cabdal 
importància aquesta temàtica i creu que interessa que s’obri un debat ampli al si del nostre municipi i entre  
els municipis afectats sobre la creació de l’àrea metropolitana del  Vallès. Per  això formula les següents  
preguntes: 
- El govern municipal de l’Ajuntament de Badia del Vallès assistirà a la presentació del 4 de desembre del  
manifest per un àrea del Vallès?
- Cas de decidir no assistir, quin motiu?
- L’Ajuntament de Badia del Vallès s’adherirà i donarà suport a aquesta iniciativa, al manifest per un àrea del  
Vallès?
- Cas de decidir no donar suport, per quin motiu?
- Assistirà i col·laborarà en tots aquells fòrums on es debati aquest tema?
- Obrirà un debat amb la resta de grups polítics municipals per tal de decidir sobre aquesta qüestió? 
- Obrirà un procès participatiu i de debat a la ciutadania per tal de decidir sobre aquesta iniciativa?
2.  És  en  relació  a  l’acte  que  va  haver-hi  el  25  de  novembre  a  la  Plaça  de  les  Entitats.  A l’acte  de  
sensibilització i denúncia amb motiu del Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les dones, 
que molts dels que estem aquí i érem aquell dia, on es va llegir el manifest que en aquí també hem donat  
suport  i  on  va  haver-hi  una  sèrie  d’actes,  el  segon  concurs  gràfic  per  la  no  violència  masclista,  una 
performance, dels Zapatos rojos, fet per «Trenquem el silenci» i on es va explicar també, per exemple, el  
projecte de «sexpertes». I al final, després de dues intervencions de dues cantants, es va llegir el manifest.  
En aquest mateix espai, just al costat, hi havien, d’on es van acollir aquests actes, hi havia unes pintades de 
penis  damunt  d’uns  grafitis  d’una  dona  ballarina.  Moltes  entenem  aquests  dibuixos  com  a  violència 
masclista. Creiem que aquestes pintades haurien d’haver estat retirades. No violentava l’alcaldessa aquests 
dibuixos mentre participava de l’acte o al llegir el discurs d’obertura o mentre es feia la lectura del manifest? 
Que aquest any precisament tractava de la violència sexual? Al seu discurs parlava de que cal voluntat 
política per a posar fi a la violència envers les dones. Per retirar aquestes pintures, que moltes considerem 
violentes, també cal voluntat política. Farà els possibles per enretirar-les? Ja està. Gràcies.

L’equip de govern passa a respondre les preguntes.
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Sra. Eva Menor, Alcaldessa: 
Començaré contestant pel final i ja després donaré pas als meus companys i companyes.
Primer dir que no em vaig adonar de la pintada, sincerament, en aquell moment, i demanaré que es retiri, i  
evidentment no s’ha de consentir.
Respecte el tema de la presentació del 4 de desembre de Fem Vallès. Nosaltres no hem participat ni en la  
planificació  d’aquest  event,  ni  en  el  disseny  d’aquest  event,  ni  se’ns  ha  convocat  per  veure  què  ens  
semblava la convocatòria d’aquest event. Jo pensava que l’època en la que tot girava al voltant de Sabadell  
s’havia acabat. I també per fer història i perquè sapiguem una mica on estem tots, en el Consell d’alcaldes i  
alcaldesses es porta parlant des de fa molt de temps, quin tipus de col·laboració podem fer dintre dels dos  
Vallès, i es va fer una feina, en la que es va fer un procès participatiu al voltant de molts temes a treballar i de 
fer col·laboracions dintre de la pròpia comarca i vam aprovar en el Consell d’alcaldes i alcaldesses un seguit  
de temes en els que havíem de començar a treballar plegats i també vam consensuar que hi havien altres  
temes en los que no havia consens polític, temes tan importants com les infraestructures. Hi ha un tema que 
jo crec que és cabdal per la nostra comarca, que és el tema de les infraestructures, sobre el que no existeix  
un consens de tots  els  municipis  que conformem aquesta comarca.  I  vam decidir  començar  a  treballar  
plegats en aquells temes que si que hi havia consens i es van fer coses, bueno, s’ha treballat conjuntament  
el tema dels boscos, s’ha treballat conjuntament temes d’habitatge, temes econòmics, temes de promoció 
econòmica i  tot  això s’ha fet  dintre del  marc del  Consell  d’alcaldes i  alcaldesses.  Sobtadament  surt  als 
mitjans de comunicació aquesta trobada de constituir una àrea metropolitana del Vallès, que jo a priori ni  
estic a favor ni en contra, ho he dit abans, perquè per mi l’important és per a què, per mi l’important de  
consensuar una estructura supramunicipal que defensi els interessos d’aquesta comarca, i jo vaig dir quan 
es va fer el tema de la integració tarifària i també li vaig comentar a l’Alcalde de Sabadell perquè vam parlar  
del tema de com ho veus, pues em sembla molt bé de començar a parlar, després d’aquesta em sembla molt 
bé, hem de començar a parlar, em trobo amb la convocatòria d’aquest acte. Evidentment aquest equip de 
govern no hi anirà a l’acte, primer perquè no ens sentim partícips del que allí es dirà, perquè no sabem per  
què, no sabem quina és la motivació o finalitat d’aquesta àrea metropolitana del Vallès, hi han altres mirades,  
no hi  ha consens entre  tots  els  territoris,  per  què no podem ser  una regió metropolitana i  no un àrea  
metropolitana de la comarca? Jo crec que hi han moltes alternatives i jo crec que l’important és parlar de què  
farem, no si posem un titular o fem un acte públic molt bonic en el que tot sota la bandera o tot sota el  
paraigües de l’Ajuntament de Sabadell, defensem una comarca. Jo crec que la comarca es defensa des  
d’altres maneres i també des del Consell d’alcaldes i aquestes son les raons de per què no hi assistirem a  
aquest acte. 
Respecte el  tema del correcan, estem intentant plantejar a veure quina és la ubicació, tenim dos o tres 
alternatives, i jo crec que dintre de no res podem tenir el cost de la intervenció que suposa tant en una zona  
com l’altre i intentarem parlar amb les persones que tenen gossos per veure quina és la més adequada. 
Els que son precs els donem per apuntats.
El tema de la biblioteca, crec que és el mateix incident, va ser un tema sobrevingut per unes obres que 
s’havien de fer a la biblioteca. Quan va venir l’empresa pensàvem que no havíem de tancar la biblioteca 
perquè pensàvem que la intervenció era menor, i quan va arribar l’empresa a fer aquesta intervenció ens  
vam adonar de que havíem de treure mobles i que havíem de fer una sèrie de coses que no pensàvem que 
s’haguessin de fer. I llavors per això es va tancar la biblioteca. És veritat que va ser una mala coordinació per 
part nostra o una mala previsió més que coordinació, una mala previsió perquè pensàvem que es podria fer 
la intervenció sense necessitat d’haver de tancar la biblioteca i finalment vam haver de tancar i per això no  
vam poder avisar amb més temps d’antelació. Demanem disculpes perquè va ser un tema que no vam 
preveure que seria d’aquesta manera.
Respecte el tema de les bases dels ajuts de l’economia cooperativa, no en tenim cap projecte. Ens mirarem  
les bases per veure si podem concórrer. Si que estem participant en altres que tenen a veure amb el tema de 
la transparència, que s’estan donant les subvencions, perquè és un tema que ja estàvem treballant força des  
de la perspectiva de l’ajuntament.

Sra. Encarna Rodrigo: 
En primer lugar no todo le llega a la alcaldesa. La semana anterior a los actos que hablamos del domingo,  
nosotros hicimos un parte a la brigada para que borraran todas las pintadas que pudieran haber en toda la 
zona del Auditorio. Es verdad que me dijeron que estaba bien. Yo sí que me di cuenta el domingo, de hecho,  
hablé. Quitaron algunas, como las que había por detrás de la Montserrat Caballé en toda la boca y estas  
cosas, pero por descuido, porque no lo vieron o porque no sé, ellos me confirmaron que estaba limpio. 
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Simplemente.
Por otro lado señora Eli, decirle que igual usted y yo compramos en diferentes mercados, porque yo cuando 
entro al mercado el viernes por la tarde me tengo que quitar el abrigo, porque se suele mantener entre 27 y  
casi 30 grados. Es normal que los que están en las cuatro esquinas pasen frío porque no hay una cámara  
que retenga el aire, no es cuestión de la maquinaria, porque además son aparatos nuevos de gran inversión.  
Y también es verdad que de momento no nos ha llegado ninguna instancia quejándose de eso. Sí es verdad 
que nuestra parte técnica o nuestro ingeniero, en modo ahorro, está haciéndose una previsión de hacer unas 
futuras cámaras aislantes que mantengan el calor o unas cortinas o algo. Es difícil porque se comería las 
esquinas justo del mercado, porque tienen que ser interiores y no exteriores.
Sobre el tema del listado, yo lamento mucho, señora Eli, que usted no haya podido asistir a las últimas  
comisiones informativas, pero todos sus compañeros recibieron un listado de todos los almacenes, de todas 
las paradas que habían y qué actividad estaban haciendo. Sí que es verdad que a mi se me pasó pasarle 
esa información a usted concretamente, pero yo lo llevé a comisiones informativas y a todos los compañeros  
se lo pasé. Aparte de lo que dice usted, si usted coge el expediente de licitación de las paradas del mercado,  
verá,  aparte del  listado de todas las paradas, aparte si  coge el  expediente de licitación verá usted las  
paradas que están libres, que pertenecen al ayuntamiento que se van a licitar y los almacenes que están  
libres.

Sra. Eli Ruiz: 
Sí,  efectivamente  parece  que  nuestro  Mercado  municipal  pierde  energía  de  calefacción  y  de  aire 
acondicionado por  las puertas principales,  las cuatro,  con lo cual,  eso también se traduce en un costo 
energético que también tenemos que pagar todos los contribuyentes, por eso la propuesta era poner algún  
tipo  de  cortina  de  aire  o  algún  tipo  de  campana,  lo  que  fuera,  para  preservar  también  en  temas  de  
prevención de riesgos laborales de los trabajadores que están en las esquinas, porque claro, si te cogen la 
baja, por ejemplo, los paradistas que están en las esquinas con las corrientes de aire, pues lo típico, se 
ponen más malos, resfriados, neumonías, bronquitis, etc.
Sobre el listado, sí, efectivamente, no como insinúa la señora Rodrigo, como si yo hubiera faltado aquí a 
tropecientas, por la manera en que lo ha dicho, efectivamente, ya avisé con antelación de 2 meses de que  
ese lunes concreto, de tu comisión informativa, de esa comisión informativa en la que se pasó el listado, yo 
no podía venir porque tenía dos presentaciones de 3 a 5 hasta las 7 de la tarde estuve presentando diversos 
trabajos. Entonces, yo hice un escrito y luego hice otro escrito, en el que solicitaba ese listado. Qué menos, 
yo entiendo y asumo mi parte de no poder asistir a una comisión, bueno, dos comisiones de un mismo día,  
prácticamente en toda la legislatura que creo que habré faltado 2 días o 3 en 4 años casi. Entonces, yo lo  
único que digo es que entono el  mea culpa  de no poder asistir  aquel  lunes,  pero también creo que la 
regidora del área también tiene que reconocer que desde septiembre este listado se pidió y que me lo podía  
haber hecho llegar por correo y de hecho, lo espero, lo espero porque ya que no lo tengo en físico espero 
que mañana me lo haga llegar, si es tan amable. Gracias.

Sra. Encarna Rodrigo:
Señora Eli, yo no he hecho ninguna alusión a que usted haya faltado a muchas comisiones informativas. 
Simplemente le he dicho lamento que no haya podido asistir a las últimas comisiones porque entregué….

Sra. Eva Menor:
Jo ho deixaria aquí perquè ha quedat clar que... jo ho dic per acabar bé i acabar amb bon to. Jo crec que  
hem d’intentar també mesurar les paraules i com ens diem les coses, perquè a vegades també tenim aquest  
resultat d’aquests... bueno, malentesos, perquè pot ser la regidora ha sentit també que elevava a categoria 
de que la seva actuació sempre amb vostè ha estat de no traspassar informació, per això ella ha contestat  
que no hi ha vingut, i jo crec que no és la intenció de cap de les dues regidores en aquest sentit, sinó de que 
això no torni a passar i de que tingui la informació fluïda per part d’ambdues regidores. Ho deixem aquí.  
Gràcies per la seva assistència.
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