
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2019/2 El ple 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 30 de gener de 2019 

Durada Des de les 18:30 fins a les 19:35 hores 

Lloc Sala de Plens 

Presidida per Eva María Menor Cantador 

Secretària Carme Coll Gaudens 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

77123566N Alvaro José Pacheco Comino SÍ

38062022N Antonio Rodríguez Yáñez SÍ

47249172L Elena Malysheva Sojer SÍ

44989236V Elisabet Ruiz Romero 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
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44989196T Montserrat Jiménez Molina SÍ

34731851B Rafael Moya Camarón SÍ

77126306S Rafael Muñoz Contreras NO

34743630Z Ruben Toro Alvarez SÍ

46605841K Teresa Carceller Labaleta SÍ

 

Assisteix la interventora, senyora Jessica Vázquez Sánchez. 

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

A) PART RESOLUTIVA 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Assentiment

S'aprova els esborranys de les actes celebrades pel Ple els dies 28 de novembre de 
2018 (ordinària) i 19 de desembre de 2018 (extraordinària) sense necessitat de lectura 
atès que els regidors disposaven del text abans de la sessió.

Proposta de nomenament càrrec de Jutge de Pau substitut (Expedient 3234/2018)

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

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

L’alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Josep  Martínez  regidor  delegat  de  l’àrea  de 
Presidència  que diu:  «Yo simplemente por explicar como ha ido el  proceso,  se está 
eligiendo al Juez sustituto del Juez de Paz, únicamente ha habido una candidatura que 
es la del actual Juez de paz sustituto que es el señor Miguel García que sobradamente 
tiene  los  requisitos  exigidos,  queria  aprovechar  en  nombre  de  todos  los  grupos 
municipales entiendo, públicamente su función como juez sustituto de paz, y también 
aprovechar para animar y felicitar al actual Juez de Paz. Yo creo que es importante su 
tarea en cuanto a la  resolución de conflictos de esta ciudad, y por ello  pido el  voto 
afirmativo.»

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 8 vots a favor (PSC) i 8 abstencions (5 
AEB, 2 BeC i 1 RNA).
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 3234/2018, relatiu a Elecció Jutge de Pau Substitut 

II. Relació de Fets
1. Arran la provisió d’alcaldia de data 6 de novembre de 2018 d'inici d'aquest expedient 
amb la finalitat de nomenar Jutge de Pau Substitut de Badia del Vallès
2. Consta a l'expedient instruït l'informe justificatiu del servei gestor de les necessitats i 
finalitats públiques.

III. Fonaments de dret
1r. El Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.
2n Els articles 99 a 103 i article 395 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder 
Judicial.
3r Els articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del  
Règim Local.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en 
la Legislació aplicable procedint la seva aprovació.

Atès  que  un  cop  finalitzat  el  termini  de  presentació  de  proposició  d’aspirants,  s’ha 
presentat  una única proposta corresponent  al  senyor Miguel  Garcia Sepulveda i  que 
conforme preveu l’article 101.2 de la LO 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, s’ha 
iniciat el procediment amb efectes que el Ple municipal pugui elegir lliurement. 

Per  això,  de  conformitat  amb  el  que  estableix  en  l'article  175  del  Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta de 
resolució:

Per tot això, s'acorda:

PRIMER. Proposar el nomenament per ocupar el  càrrec de Jutge de Pau substitut a 
Badia del Vallès, a favor del Sr. Miguel Garcia Sepulveda.

SEGON. Donar trasllat del present acord al Jutge Degà de Cerdanyola del Vallès, que ho 
elevarà a la Sala de Govern tal com assenyala l'article 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, 
d'1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges 
de Pau.

Denúncia de l'espoli dels recursos naturals al Sàhara Occidental (Expedient 
184/2019)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La secretària llegeix la proposta d’acord.

L’alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Ivan  Sanz  Tinent  d’alcaldessa  de  l’àrea  de 
Promoció social i Acompanyament Educatiu que diu: «Comenzamos un nuevo año y el 
conflicto del Sahara Occidental  sigue sin resolverse.  El próximo mes de febrero está 
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previsto  que se  abran  las  negociaciones sobre  el  acuerdo  pesquero  entre  la  Unión 
Europea y Marruecos, es por tanto, el momento de denunciar una vez más el expolio de 
recursos  naturales  de  los  territorios  ocupados  del  Sahara  Occidental  por  parte  de 
Marruecos con la complicidad de multinacionales y países miembros de la UE y exigir 
que se encuentre una solución justa y definitiva.
Las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia Europeo del 2016 y del 2018 lo 
dejan muy claro: “el territorio del Sahara Occidental es un territorio separado y diferente 
a  Marruecos y  por  tanto  no  se puede establecer  ningún tipo  de convenio  o tratado 
comercial entre la UE y Marruecos que incluya el territorio del Sahara Occidental. Y ya 
es hora que esto sea así. 

Y de hecho, el  pasado 12 de diciembre, el  señor John Bolton (asesor de seguridad 
nacional de los Estados Unidos) expresó en los medios de comunicación su frustración 
ante lo que calificó de inaceptable: que 27 años después del despliegue de la MINURSO 
Misión de paz de las Naciones Unidas no se haya conseguido una solución real ante 
este conflicto. Lo que se espera ahora es que, tras estas declaraciones, la UE se sume a 
este objetivo participando en las rondas de negociaciones que tras muchos años se han 
vuelto a activar y que deje de entorpecer en las gestiones de paz que están realizando 
tanto los EEUU como las NNUU. Es de justicia detener esta situación, consideramos que 
el pueblo saharaui merece que sea así y por estas razones, pedimos el voto a favor de 
los demás grupos políticos de este consistorio.”

Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Elisabet Ruiz regidora no adscrita 
que diu: «Gràcias. Bien, ni en el Sahara Occidental, ni en otras partes del planeta nunca 
podrá haber paz ni acuerdo político viable sin atender primero a los derechos humanos, 
a la reparación de la víctimas, y al derecho de la explotación de sus recursos. El saqueo 
y la erosión de los recursos naturales del Sahara Occidental ponen en seria crisis el 
desarrollo del pueblo saharaui y cuestiona los deberes jurídicos del estado marroquí en 
relación con la  protección y  la  realización de  los  derechos económicos,  sociales y 
culturales en los territorios sobre los que ejerce un poder como es el caso del Sahara 
Occidental.  Durante  los  últimos  30  años  la  ruptura  del  principio  de  soberanía 
permanente sobre los recursos naturales reconocido en las resoluciones de la asamblea 
general de las Naciones Unidas así como en los pactos internacionales de derechos 
civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales de 1966, han venido realizándose 
por medio de acuerdos bilaterales entre Marruecos y estados extranjeros, o compañías 
privadas internacionales. Entre las diversas fórmulas de usurpación son destacables los 
pactos de concesión, de explotación de los barcos de pesca de las costas saharauis y la 
prospección de hidrocarburos y fosfatos en el territorio. El expolio de recursos naturales 
del Sahara Ocidental ha estado proporcionando grandes ingresos a Marruecos desde el 
inicio  de  la  ocupación.  Paralelamente,  este  expolio  está  generando  graves  daños 
ambientales  en  territorio  saharaui.  En  ninguno  de  estos  casos  se  ha  solicitado  la 
participación de los legítimos representantes del pueblo del Sahara Occidental. Mientras 
tanto en el Sahara Occidental la cuestión de los derechos humanos transcurre de forma 
paralela  a  la  problemática  relativa  al  derecho  de  libre  determinación  y  a  la  grave 
situación en la que se encuentran estos derechos de los territorio ocupados del Sahara 
Occidental  que bajo  la  atenta  mirada de la  comunidad internacional  y  determinadas 
empresas transnacionales  han participado en el papel protagonista de este expolio de 
los  recursos  naturales  del  pueblo  saharaui.  Bien,  ya  es  hora  de  hacer  cumplir  las 
sentencias  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Unión  Europea  que  invalidan  los 
convenios  comerciales  con  Marruecos  y  denunciar  el  expolio  indiscriminado  de  los 
recursos naturales por parte del reino de Marruecos y las multinacionales y países de la 
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Unión Europea que han sido cómplices hasta ahora. Es hora de devolver la legitimidad a 
los representantes del pueblo saharaui para establecer los acuerdos sobre sus propios 
territorios. Muchas gracias.”

Seguidament  l’alcaldessa  li  dona  la  paraula  al  senyor  José  Pérez  regidor  del  grup 
municipal de Badia en Comú que diu: “Moltes gràcies senyora alcaldessa. Començaré 
dient que el  grup municipal de Badia en Comú votarem a favor d’aquest acord. I  ho 
farem perquè va en la línia de les mocions que hem presentat el nostre grup municipal, i 
de fet un dels punts de la darrera moció que vam presentar sobre el tema del Sahara ja 
parlava del tema de l’espoli dels recursos naturals que forma part implícita del conflicte 
que arrosseguem fa més de 40 anys ja, en la nostra zona del nostre voltant. A més a 
mes,  es posa énfasi  en  la  defensa dels drets humans en la  mateixa moció,  i  en  la 
necessitat  d’una  solució  negociada  per  part  de  les  parts  enfrontades,  segons  els 
plantejaments que han fet les Nacions Unides. I a més a més, torna a defensar al poble 
saharaui com el legítim propietari per explotar i donar sortida i negociar aquests tipus de 
recursos vers els països que es vulgui sigui Unió Europea o sigui el que sigui. A més a 
més la moció ens deixa al final la gran questió final del cinisme i la hipocresia amb la 
qual l’estat espanyol ha tractat durant tots aquests anys aquest tema, perquè nosaltres 
l’estat espanyol és un dels màxims responsables del desastre que es continua produint 
avui dia en el Sahara Occidental. No es pot dir, com es diu a la moció, que s’està al 
constat de la justícia i de la democràcia i dels drets humans, de les peticions del poble 
saharaui i de fet amb polítiques continuades a llarg d’aquests anys, d’aquests 40 anys, 
contràries  pels  diferents  governs  del  Partit  Popular  i  del  Partido  Socialista  Obrero 
Español, això em sembla que alhora de llegir la moció dius està be. I posa un exemple 
en la mateixa moció en els acords cinquè i sisè, en el cinquè diu: Exigir a les autoritats 
europees ...- a l’acord sisè: sol·licitar als governs de França i Espanya....- no, també s’ha 
d’exigir. Si a la cinquena diem exigir, a la sisena també s’ha de dir exigir, i no perquè 
sigui el govern d’Espanya, també li hem d’exigir perquè és el màxim responsable del 
desastre social que s’està produint encara al govern. No vam fer aportacions a la moció, 
l’aprovarem tal i com vostès la van presentar, però si que volem posar de manifest que 
de vegades el llenguatge o tal i com es presenten les coses és el que ens diu com fem 
les coses i com creiem i com ho portem. I sense anar més lluny, no m’he estendre gaire, 
quinze dies en darrere  llegiré  un article  que ha sortit  en  els  diaris  que ha estat  un 
autèntic escàndol de drets humans, és el cas del Husein Bachir Brahim un estudiant que 
ha  estat  deportat  pel  govern  español  això  va  ser  fa  quinze  dies  des  de  la  Illa  de 
Lanzarote, y le diré lo que dice el Frente Polisario al respecto. No estic parlant de fa 
trenta anys, estic parlant  de fa quinze dies,  de la mateixa manera que el  govern de 
Pedro Sánchez anava a Europa i parlava de la necessitat precisament d’allò que diu la 
moció, el seu propi govern estava fent això amb una persona que estava exiliada i que 
estava amagada de la justícia marroquina en el nostre país. L’hem deportat i l’hem deixat 
allà tot sabent tal i com diu la moció: els sistemàtics obstacles que imposa Marroc a la 
solució  del  conflicte  i  la  incapacitat...-  o  sigui  que tots  sabem com actua  el  govern 
marroquí davant el tema del poble saharaui i llegeixo el que diu: «El delegado del frente 
polisario en Canarias, Hamdi Mansour ha recordado que el pasado 11 de enero llegó el 
activista  en  patera  a  la  Isla  de  Lanzarote  huyendo  de  la  persecución  del  régimen 
marroqui y tras varios meses de estar oculto para evitar su detención. Husein Bachir 
Brahim estudiante de 3º de derecho en la Universidad Ibn Zohr de Agadir,  fue detenido 
por la policia española y trasladado a la comisaria de Arrecife sin cumplir con el trámite 
obligatorio de presentarlo ante la autoridad judicial y tramitar su solicitud de asilo político. 
A continuación el jueves 17 fue deportqado a Marruecos donde fue entregado a la policia 
marroqui ha relatado Mansour quien ha denunciado que el lunes 21 de enero el activista 
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fue encerrado en la prisión de Luidadya en Marrakech bajo la acusación de actividades 
políticas ilegales, según el frente polisario, no leere todo el artículo “este comportamiento 
del  gobierno  español  de  colaboración  abierta  con  el  gobierno  de  Marruecos  en  la 
persecución de los activistas saharauis  se produce en la misma semana en la que el 
propio  presidente  del  gobierno  defendió  en  el  Parlamento  Europeo  la  ampliación  al 
Sahara de los acuerdos en materia comercial, agrícola y pesquera establecidos entre la 
UE y Marruecos en contra de la legalidad internacional y de las sentencias del Tribunal 
de Justícia de la Unión Europea”. Amb això jo crec que queda prou pales que es poden 
aprovar mocions nosaltres les recolzarem, agraïm que es presentin aquestes mocions 
però també s’ha de ser coherent aquí, allà i arreu, en allò que diem i en allò que fem en 
política i en totes les activitats de la vida humana. Moltes gràcies.»

Sotmesa la proposta a votació s’aprova pe unanimitat el següent acord:
          
«I. Identificació de l’expedient
Expedient número 184/2019 relatiu a la denúncia de l’Espoli dels recursos Naturals al 
Sàhara Occidental.

II. Relació de Fets
El Sàhara Occidental, és un dels conflictes més antics i oblidats del món. L’any 1975, el  
Govern Espanyol va signar, de forma il·legal el repartiment del territori entre Marroc i 
Mauritània i va abandonar a la seva sort a la població sahrauí, que des de principis dels 
anys 60 estaven reclamant la independència del seu territori.

El Sàhara Occidental va passar a ser un dels últims territoris que quedaven al mapa 
pendents  de  descolonització  segons  els  paràmetres  de  Nacions  Unides,  en  què  el 
territori figura registrat, des de llavors com a territori no autònom. Infinitat de resolucions 
d’organismes internacionals i múltiples sentències judicials de tribunals internacionals, 
avalen els drets legítims del poble sahrauí a la independència i denuncien la ocupació 
per la força del Marroc sobre el territori.
L’any 1991, el conflicte, va deixar enrera 16 anys de guerra, i com a conseqüència milers 
de persones van perdre la vida, van haver-hi centenars de desapareguts i un territori 
dividit per un dels murs més llargs del planeta, segons Nacions Unides al llarg d’aquest 
mur hi ha 7 milions de mines antipersones que cada any provoquen morts i ferits. 

Els sistemàtics obstacles que imposa Marroc a la solució del conflicte i la incapacitat de 
la comunitat internacional d’imposar les seves pròpies resolucions i decisions han portat 
a  què 43 anys després  de desencadenar-se  el  conflicte,  encara  no s’ha celebrat  el 
Referèndum  d’Autodeterminació  del  Poble  Sahrauí.  Mentrestant,  la  població  sahrauí 
pateix el drama i el calvari de la separació i l’exili. Dividida en dues parts, una meitat  
vivint als campaments de refugiats a Algèria, en precàries condicions, depenent de les 
ajudes internacionals i  l’altra meitat, en les zones que ocupa Marroc, en un estat de 
setge continu i permanent on hi manquen tot tipus de llibertats. Cal recordar també la 
població sahrauí que viu a Europa.

Les Nacions Unides, porten al territori més de 27 anys intentant aplicar el Pla de Pau, 
que les dues parts  van acordar  sota  els  auspicis  de la  comunitat  internacional,  que 
contempla la celebració d’un referèndum per a l’autodeterminació del poble sahrauí. Tot i 
així, el Regne de Marroc, ha renegat dels compromisos adquirits en la signatura dels 
acords de pau de l’any 1991 i en la seva obstinació i intransigència a l’hora de violentar 
la  legalitat  internacional,  ha  comptat  amb  la  complicitat  i  connivència  de  potències 
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occidentals.

Atenent a tot l’exposat i remarcant els següents fets:

 Advertint de la més que demostrada il·legalitat de l’ocupació marroquí de la major 
part del territori del Sàhara Occidental.

 Atenent  al  compliment  de la  legalitat  internacional  i  de  la  llei  de les Nacions 
Unides sobre el dret dels pobles a la lliure autodeterminació.

 Considerant els acords de pau de l’any 1991, signats per ambdues parts, Marroc i 
el Front Polisario com l’única solució viable i que compleix el dret internacional.

 Complint la sentencia del Tribunal Internacional de La Haya, que va estipular que 
el Sàhara Occidental no té, ni ha tingut cap tipus de vincle de sobirania amb el 
Regne de Marroc .

 Visualitzant quasi el centenar de resolucions de les Nacions Unides (Assemblea 
General,  Quarta  Comissió,  i  Consell  de  Seguretat)  en  les  que  s’exigeix  la 
descolonització del territori del Sàhara Occidental i l’autodeterminació del poble 
sahrauí.

 Acatant les dues sentències del Tribunal Superior de Justícia Europeu, del 16 de 
desembre de 2016 i del 27 de febrer de 2018, a les quals s’afirma que el territori 
del Sàhara Occidental és un territori separat i diferent del Regne de Marroc i per 
tant  no es pot  establir  cap tipus de conveni  o tractat  comercial  entre la  Unió 
Europea i el Marroc, que inclogui el territori del Sàhara Occidental.

 Atenent al dictamen de l’any 2002 del Conseller i Assessor Jurídic de Nacions 
Unides llavors, el Sr Hans Corell, en el que va establir que qualsevol explotació 
dels recursos naturals d’un territori no autònom, és una violació dels principis del 
Dret Internacional.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Exigir el compliment de la justícia europea i en especial les dues sentències del 
TSJUE, relatives a la falta de legalitat de tots els convenis comercials amb Marroc que 
incloguin el territori del Sàhara Occidental.

Segon. Denunciar l’espoli indiscriminat que fa el Regne de Marroc dels recursos naturals 
del territori del Sàhara Occidental amb la complicitat de multinacionals i països membres 
de la Unió Europea.

Tercer. Instar al Parlament Europeu i als parlamentaris a no aprovar la votació prevista 
pel proper mes de febrer, sobre el citat acord comercial entre la Unió Europea i Marroc, 
mentre  aquest  representi  l’explotació  il·legal  dels  recursos  naturals  del  Sàhara 
Occidental,  tal  i  com  recomanen  les  dues  sentències  abans  citades  i  els  mateixos 
membres dels serveis jurídics de les autoritats comunitàries.

Quart.  Exhortar  a  la  Unió  Europea,  a  que  iniciï  negociacions  amb  els  legítims 
representants del  poble  sahrauí,  per  tal  d’establir  un acord  que afecti  al  territori  del 
Sàhara Occidental, en el marc de les sentències citades, l’informe Corell i les diferents 
resolucions de les Nacions Unides.

Cinquè. Exigir a les autoritats europees la implicació total, amb els esforços desplegats 
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en els últims mesos per Nacions Unides, els Estats Units i el Representant Especial de 
les Nacions Unides pel Sàhara Occidental, el Sr Horts Kohler, amb l’objectiu de trobar 
una solució justa i  duradora, que respecti  les resolucions de les Nacions Unides i el 
principi de l’exercici de l’autodeterminació del poble sahrauí.

Sisè. Sol·licitar als governs de França i Espanya que assumeixin la responsabilitat que 
els correspon, per tal de propiciar una solució al conflicte sahrauí que respecti el dret i la  
legalitat  internacional.  França,  com a membre permanent  del  Consell  de Seguretat  i 
principal obstacle pel compliment de les resolucions de les Nacions Unides i Espanya, 
com a potencia administradora del territori segons la legalitat internacional.

Setè. Traslladar aquests acords a La Comissió Europea, Parlament Europeu, President 
de França, President del Govern d’Espanya, Secretari General de les Nacions Unides, 
Coordinadora d’Ajuntaments amb el poble Sahrauí i Delegació Sahrauí de Catalunya.

Suport a les mesures del pacte d'estat contra la violència de gènere (Expedient 
185/2019)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La secretària llegeix la proposta d’acord.

L’alcaldessa dona la paraula a la senyora M. José Granados regidora d’Igualtat que diu: 
«Gracias alcaldesa. Para las mujeres feministas el año 2018 ha sido el año de la mujer, 
porque las cosas empezaron a cambiar y se notó en la calle.  El pasado 8 de marzo 
millones de mujeres de todo el mundo se lanzaron a la calle para decir “Basta” . En 
concreto se unieron a este paro internacional 150 países. Tras muchos años de trabajo 
para defender nuestros derechos. Se empiezan a recoger frutos y hay un cambio social 
que apunta hacia adelante. Muy despacio eso sí, pero las cosas están cambiando y más 
que  tienen  que  cambiar.  En  este  momento  en  el  que  la  igualdad  entre  hombres  y 
mujeres  esta  en  todas  las  conversaciones  y  encima  de  todas  las  mesas,  por  un 
momento  el  sistema patriarcal  siente  miedo  y  empieza  lo  que  podríamos llamar  un 
intento de rearme patriarcal. Se sienten atacados. Sienten miedo de todo lo que ocurre, 
de todo lo que estamos cambiando y de todo lo que estamos moviendo, de todo lo que 
se está consiguiendo entre todas. Pero ya nada nos va a poder parar, hemos tardado 
mucho en llegar hasta aquí, siglos de represión nos abalan y nos dan la fuerza para 
seguir hacia adelante.
Y esto es hablar de pasado, en la actualidad desde que se tienen cifras 976 mujeres han 
sido asesinadas a manos sus parejas o exparejas, casos de niños y niñas que se ven 
afectados por estas violencias, o que acaban muertos igual que sus madres. Hay una 
media de 150,000 denuncias anuales que son muchas, cada día nos levantamos con 
nuevos casos de agresiones sexuales, el caso de la manada lo tenemos aquí a la vuelta 
de la esquina. Esto en cuanto a violencia machista, también podríamos hablar de la 
feminización de la pobreza, de la diferencia salarial, de la discriminación por causas de 
genero. 
Todas estas razones hacen necesario el aumento de esfuerzos contra la violencia de 
genero y mantenerla como una prioridad política y democrática, tenemos que aislar a los 
violentos y a los que les dan cobertura política y exigir que se refuercen el sistema de 
protección para las mujeres y que se desarrollen todos los recursos y medidas que se 

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

contemplan en el Pacto de Estado en materia de violencia de genero. El pacto contra la 
violencia de genero no lucha contra los hombres,  lucha contra los maltratadores.  Se 
lucha contra la desigualdad. Este es un asunto principal de estado.
Con los derechos de la mujeres no se negocia. No puede ser una moneda de cambio.
Los y las socialistas estamos completamente comprometidos con la lucha feminista. Ni 
un paso atrás paso atrás en la defensa de los derechos de las mujeres, siempre hacia 
delante por la igualdad.»

Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Elisabet Ruiz regidora no adscrita 
que diu: «Muchas gracias señora alcaldesa. Decir que estoy absolutamente de acuerdo 
con todas las palabras que has dicho sobre el tema. Yo por mi parte votaré a favor de 
dar soporte a las medidas de pacto de Estado contra la violencia de género para dar 
soporte a una serie de medidas entre las que se establecen convenios de colaboración 
entre diversos profesionales para desarrollar e implantar medidas de actuación de cara a 
la  prevención,  detección  e  intervención  en  situaciones  de  violencia  machista  en  los 
diferentes  ámbitos,  y  está  incluirá  también  la  protección  de  los  menores  afectados. 
Muchas gracias.”

L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Pilar Paz regidora del grup muncipal de Badia 
en Comú que diu: «Gracias señora alcaldesa. Badia en Común daremos apoyo a esta 
propuesta, y lo haremos después de poner encima de la mesa unos apuntes que como 
mujeres feministas y de izquierdas nos preocupan. No podemos permitir que se niegue 
el hecho de la existencia del terrorismo machista cuando los datos son abrumadores. A 
estas  formaciones  políticas  que  negando  una  realidad  a  través  de  falsos  datos 
tergiversando  términos  o  conceptos  utilizando  una  mezcla  irracional  con  un  totum 
revolutum, con el único objetivo de ganar votos, a estas formaciones políticas solo nos 
queda decirles que no, y que nos tendrán siempre enfrente. A ellos y a quines primen 
acuerdos  de  gobierno  con  ellos  o  se  aprovechen  de  su  apoyo  en  gobiernos  de  la 
institución. Esa idea retrógrada de querernos tener en épocas pasadas solamente puede 
recibir nuestro más firme rechazo. Al contrario creemos que tenemos que aumentar las 
dotaciones económicas para implementar todas las medidas que ese pacto contra la 
violencia machista conlleva. Mientras las cifras de mujeres asesinadas a causa de la 
violencia machista sigan en la linea que nos encontramos no se puede nada más que 
seguir  reforzando  todos  los  instrumentos  legales,  sociales,  educativos,  económicos, 
hasta lograr acabar con esta lacra, la sociedad patriarcal de donde se derivan esas y 
otras múltiples consecuencias, la pobreza, la precariedad, las dificultades, no pueden ser 
la excusa para aceptar el discurso de todas contra todas. No podemos tolerar que bajo 
el discurso de acabar contra una supuesta discriminación de los hombres se escondan 
políticas  que pretenden  el  empobrecimiento  y  la  falta  de  libertades para  hombres y 
mujeres.  El  discurso  antifeminista,  antiprogresista,  anticomunista,  antianimalista, 
antiecologista y racista, es el discurso de la más rancia actitud reaccionaria, utilizando 
falsas  noticias,  datos  sacados  de  contexto.  Debates  faltos  de  lógica  llenos  de 
sentimiento pretenden deshacer el camino andado en derechos sociales, laborales y de 
género. Ante todo esto hay que salir a las calles y decirles a ellos y a quienes pactan con 
ellos que no les tenemos miedo, que no tienen razón ni argumentos, y que aquí siempre 
nos  encontraran  de  frente.  Y  recordar  a  quines  pactan  con  el  mal  que  acabaran 
contagiándose del mal y serán mal en ellos mismos, muchas gracias.”

L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Elena Malysheva regidora del grup municipal 
de l’AEB que diu: “Des de l’assemblea de l’AEB ens sumem i agraïm  haver introduït les 
esmenes proposades. La violència masclista és un tema estructural, on tots els partits 
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polítics,  governs  i  administracions  s’han  de  comprometre  a  posar  tots  els  mitjans 
possibles amb prevenció, atenció, eradicació de manera prioritària. En els temps que 
corren amb les amenaces que ja son ben a prop, son i seran vitals els posicionaments 
de  les  forces  polítiques que  ens identifiquem fermament  com a  garants  d’aquesta  i 
qualsevol  llei  que  veti  per  garantir  que  es  compleixin  íntegrament.  Creiem altament 
perillós, que partits signants al pacte per la violència de gènere blanquegen les seves 
formacions  amb  ideari  feixista,  LGTBI  fòbic,  xenòfob  i  masclista,  com  a  passat  a 
Andalusia amb Vox. Destacar que no resulta menys perillós la imatge i l’exemple que 
donem a la societat quan compartim algunes causes i posicionaments amb formacions 
que comparteixen aquest ideari com hem viscut recentment a Catalunya. AEB votarà a 
favor d’aquesta moció.»

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

«I. Identificació de l’expedient
Expedient  número 185/2019 relatiu  al  suport  del  pacte d’estat  contra  la  violència  de 
gènere.

II. Relació de Fets
L'aprovació per part del ple del Congrés dels Diputats de la Llei orgànica 1/2004, de 28 
de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere va suposar 
un revulsiu, en tots els seus aspectes, de les polítiques de la violència contra les dones, 
pel fet de ser-ho, consolidant-se, com a model internacional després de la seva entrada 
en vigor.

De fet, Espanya va rebre a Ginebra un dels esments d'honor del Premi de Polítiques de 
Futur (Future Policy Award  2014)  que l’ ONU Dones,  World Future Council i  la Unió 
Interparlamentària concedeixen a les millors lleis i polítiques del món que persegueixin 
posar fi a la violència exercida contra les dones i les nenes, una violència que qualifiquen 
com una de les formes més generalitzades d'abús contra els drets humans.

L'esmentada Llei Integral estatal, i la d'àmbit català, la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista, són els dos instruments legals amb els 
quals ens hem dotat per a lluitar contra la violència masclista que amenaça la llibertat i la 
seguretat de les dones.

El 15 de novembre de 2016, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar, per unanimitat, 
una Proposició no de llei per la qual s'instava el Govern a promoure la subscripció d'un 
Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere, pel Govern de la nació, les Comunitats 
Autònomes i ciutats amb Estatut d'Autonomia i la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies, que continuï impulsant polítiques per a l'erradicació de la violència sobre les 
dones com una veritable política d'Estat. El Congrés, en la seva sessió plenària del 28 
de setembre de 2017, va aprovar, sense cap vot en contra, l'Informe de la Subcomissió 
per a un Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere.

D’altra banda, la Comissió d'Igualtat del Senat va decidir, el 21 de desembre de 2016, la 
creació d'una Ponència que estudiés i avalués, en matèria de violència de gènere, els 
aspectes de prevenció, protecció i reparació de les víctimes, analitzés l'estratègia per a 
aconseguir i implementar un Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i examinés la 
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Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre. El 13 de setembre de 2017, el Ple del Senat 
va  aprovar,  per  unanimitat,  l'Informe  de  la  Ponència  d'Estudi  per  a  l'elaboració 
d'estratègies contra la violència de gènere.

Els informes de Congrés i  Senat,  contenen un conjunt de propostes per a prevenir i 
combatre la violència contra les dones i la violència domèstica, i  per a millorar en la  
resposta que, des de les Institucions, es proporciona a les dones víctimes i a les seves 
filles i fills menors o als menors sota el seu guarda, tutela o acolliment.

Comptem, per tant, amb un gran acord polític i  social, que recull  el compromís de la 
societat en la lluita contra la violència de gènere, que ha deixat de ser un assumpte 
privat  per  a  esdevenir  una  qüestió  d'estat.  Un  pacte  necessari  davant  les  dades 
esgarrifoses sobre la violència que suporten les dones pel fet  de ser-ho i de la qual 
també es veuen afectats els seus fills i filles.

Una de les mesures del Pacte d'Estat contra la violència de gènere planteja la necessitat 
d'adoptar les modificacions legals oportunes perquè l'Administració local  pugui  dur a 
terme actuacions de promoció de la igualtat  entre homes i  dones,  i  també contra la 
violència de gènere, ja que es tracta de l'administració més pròxima a la ciutadania i, per 
tant, a les víctimes. En aquest sentit, es planteja que aquestes qüestions han de formar 
part del catàleg de matèries recollit com de competència pròpia dels municipis en l'article 
25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

Per tant, era imprescindible la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, per a permetre 
el desenvolupament de polítiques contra la violència de gènere. Aquesta reforma va ser 
duta  a  terme  pel  Reial  decret  llei  9/2018,  de  3  d'agost,  de  mesures  urgents  per 
desenvolupar el Pacte d'Estat contra la violència de gènere.

Segons l'última macroencuesta sobre la violència de gènere realitzada pel Ministeri de 
Sanitat i Igualtat:

 El 12,5% de les dones majors de 16 anys han sofert violència de gènere alguna 
vegada en la seva vida, la qual cosa en termes absoluts suposa 2,5 milions de 
dones a Espanya.

 El 2,7% de les dones majors de 16 anys han sofert violència en l'últim any.

 El 64% dels fills i filles de les víctimes van presenciar els episodis de violència.

 Però, només el 28,6% va presentar denúncia. 

Malgrat aquestes dades demolidores que expliquen per si sols la necessitat de polítiques 
específiques, també hi ha unes altres que van indicant els canvis que s'estan produint, 
entre elles:

 El 77,6% han aconseguit sortir de la violència de gènere.

 El 45% han acudit a algun servei d'ajuda mèdica, social o legal.
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No obstant  això,  malgrat  la  utilitat  i  del  reconeixement  internacional  rebut  per  la  llei 
integral, de l'important procés de presa de consciència social que s'ha produït al nostre 
país sobre la gravetat de la violència contra les dones i el gran obstacle que això suposa 
per  a  la  convivència  democràtica,  malgrat  tot  això,  avui,  algunes  forces  polítiques 
plantegen una demolició  de tota  l'estructura  de prevenció,  atenció  i  protecció  de les 
dones víctimes de violència masclista i per a això compten amb la complicitat de partits 
polítics disposats a laminar el dret de les dones a una vida lliure de violència; com si 976 
dones assassinades des que tenim dades, i una mitjana de 150.000 denúncies anuals 
per maltractament no fossin raons suficients per a rebutjar i aïllar els qui sense embuts 
fan del masclisme la seva bandera política.

El compromís de les forces polítiques amb la democràcia i l'Estat de Dret exigeix un 
compromís amb la vida i amb la llibertat de les dones, un compromís ferm en pro d'una 
política sostinguda per a erradicar la violència de gènere. No podem, no hem de posar 
en perill el present i futur de les dones i dels seus fills i filles.

Així ho exigeix la societat, i en particular, les organitzacions de dones que saben que en 
aquesta matèria només s'aconsegueixen avanços si hi ha un compromís de totes les 
forces polítiques i socials per a col·locar en l'agenda política la lluita contra totes les 
formes de violència contra les dones.

Per totes aquestes raons, es fa necessari augmentar els esforços contra la violència de 
gènere, mantenir-la com a prioritat política i democràtica, aïllar els violents i els qui els 
donen cobertura política, i exigir que es reforci el sistema de protecció per a les dones 
víctimes i es desenvolupin tots els recursos i mesures que es contemplen en el Pacte 
d'Estat en matèria de violència de gènere.

Per tot això, el Ple adopta els següents acords:

Primer. Reforçar i continuar posant en valor les mesures contingudes en Pacte d'Estat 
en matèria de violència de gènere amb l'objectiu de combatre el terrorisme masclista, el 
problema més greu que sofreix actualment la societat espanyola i catalana que és fruit 
d'una cultura i  educació profundament antidemocràtica i  que parteix de la idea de la 
superioritat de l'home sobre la dona. 

Segon. Manifestar la seva repulsa a totes les manifestacions d'aquesta violència, el seu 
compromís amb les víctimes i declarar tolerància zero amb els maltractadors.

Tercer.  Expressar  el  seu  rebuig  a  qualsevol  posicionament  polític  que  propugni 
l'eliminació  o  menyspreu  de  les  mesures  de  protecció  de  les  dones  enfront  de  la 
violència  masclista,  així  com el  drama  social  i  les  conseqüències  que  té  per  a  les 
víctimes.

Quart. En aquest sentit, rebutjar l'adopció de qualsevol tipus d'acord, explícit o implícit, 
amb formacions que plantegen la supressió o reducció de les mesures de protecció de 
les dones, donant així cobertura a polítiques irresponsables que comporten un altíssim 
risc  d'agreujar  el  problema,  i  aquells  que  no  contemplen  la  perspectiva  de  gènere, 
malmeten així tots els avenços realitzats en polítiques d'equitat reals, així com qualsevol 
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mesura política que comporti una regressió amb l'objectiu de transportar-nos a èpoques 
del passat. Actualment, Ciutadans, PP i VOX.

Cinquè. En el marc del reforç de les iniciatives per a combatre aquesta xacra, es 
compromet a impulsar l'aplicació de la Llei de mesures de protecció integral contra la 
violència de gènere i la Llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista, en 
coordinació amb tots els poders públics.

Sisè. Traslladar aquests acords a: Govern de Catalunya, Govern d’Espanya, Dones per 
la Igualtat i Trenquem el Silenci.»

En contra de la supressió del servei d'oncologia pediàtrica de l'hospital Taulí i en 
defensa de la sanitat pública (Expedient 238/2019)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La secretària llegeix la proposta d’acord.

L’alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Ivan  Sanz  Tinent  d’alcaldessa  de  l’àrea  de 
promoció  cultural  i  acompanyament  educatiu.  «Gracias  señora  alcaldesa.  En  primer 
lugar agradecer tanto al grupo de Badia en Común como a la Alternativa d’esquerres sus 
aportaciones para hacer esta propuesta de acuerdo más completa.

Como  sabreis  todos  la  semana  pasada  se  destapó  la  intención  de  CatSalut  de 
desmantelar el servicio de oncología pediátrica del Hospital Parc Taulí. Decisión tomada 
sin pasar por el consejo de gobierno del Taulí y a escondidas de los municipios como por 
ejemplo Badia, de la comarca que tienen como referencia dicho hospital. Son maneras 
de hacer del Govern qué lamentablemente ya conocemos en Badia con otros ámbitos 
como la educación. Como sabéis, el ayuntamiento de Badia forma parte de la taula de 
l’àrea  d’influència  del  Parc  Taulí,  mañana  tenemos reunión y  en ella  pondremos de 
manifiesto que como ciudad estamos en contra del cierre de este servicio, en contra de 
la falta de transparencia de CatSalut y la Consellería de Salud a la hora de tomar esta 
decisión y expresaremos a la vez nuestro apoyo al Taulí y a sus profesionales.

Consideramos que con este tipo de medidas el Hospital Parc Taulí se aleja del objetivo 
de ser el hospital de referencia de la comarca, con mejores condiciones y recursos de 
los que actualmente dispone. Los vecinos y las vecinas de Badia, junto a los vecinos y 
vecinas de las demás poblaciones de la comarca, merecemos que sea así y en esta 
línea seguiremos sumando esfuerzos como haremos mañana hasta lograrlo. Gracias.”

Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Ruiz regidora no adscrita que diu: 
“Gracias. Bien hace unos días La mayoría de Vallesanas y Vallesanos nos enteramos 
por  medio  de  prensa  en  mi  caso  yo  por  twitter  que  a  mediados  de  febrero  el 
Departamento de Salud se llevaría nuestro Servicio de oncología pediátrica del Hospital 
Parc Taulí a la Vall d’Hebron. Así, sin previo aviso, nos enteramos la mayoría de nosotras 
de otro recorte de servicios a la que nos tienen ya sobradamente acostumbrados en 
estos últimos años bajo el pretexto de la sostenibilidad y eficiencia de los recursos. Todo 
ello sin importarles demasiado que el derecho a la salud es un derecho fundamental que 
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debería prevalecer sobre cualquier otro pretexto económico o numérico.

Por ese motivo es ahora más necesario que nunca reactivar nuestro Consejo Municipal 
de Salud, algo que se lleva solicitando durante años en varias Comisiones Informativas y 
plenos. Es necesario volverlo a reactivar con la mayor urgencia posible para impulsar la 
participación ciudadana a través de movimientos asociativos existentes, tanto en nuestro 
municipio, como en los municipios del Vallés. No podemos tolerar otro recorte más en 
los servicios ni del Taulí ni del CAP ni de ningún sitio, que ya bastante saturado tenemos 
nuestro Taulí y con bastantes faltas de recursos que está en estos momentos. Es por 
ello que es necesario volver a movilizarnos activamente para defender en las calles y en 
las instituciones nuestros derechos. 

Por ese mismo motivo daré soporte a esta moción y a todas las movilizaciones que se 
convoquen en defensa de los Servicios públicos tanto del Parc Taulí, como de cualquier 
Servicio sanitario público. He estado buscando una noticia que me impactó bastante y 
no  la  he encontrado,  es  lo  que  he  estado  haciendo  hasta  hace  escasamente  unos 
minutos. Leí el otro día una carta de una mamá de una niña afectada por este servicio 
de oncologia que se ha trasladado y lo que suponía para ella ese traslado, detrás de 
recortes y  detrás de esos números hay gente  que tiene una determinada situación, 
solamente  queria  comentar  el  neguit que  tenia  esa  mamá.  Es  una  niña  que 
evidentemente está haciendo quimioterapia, todos sabemos en que afecta y como afecta 
al sistema inmunológico sobre todo de las criaturas. El hecho de tener que desplazarse 
hasta la Vall d’Hebron implica movilizarse en medio de transporte público, en su caso no 
porque tiene coche, pero en otra persona quizás si,  en transporte público, tren, bus, 
metro y lo que sea menester. Estos niños tienen prohibido viajar en transporte público, 
sus defensas están muy tocadas y son muy vulnerables. El hecho de sacarlos de casa 
supone un riesgo para la salud de estas criaturas. Por eso detrás de los números hay 
situaciones, hay personas, yo creo que el caso de la oncología, el caso de los niños 
siendo un hospital de referencia al que yo creo que hemos sido un hospital de referencia 
importante sobre todo en temas de oncologia, con importantes instrumentos que han 
sido reconocidos a nivel de todo el territorio español, me parece que no es el camino, me 
parece que si no tenemos los medios deberíamos de adquirirlos para mejorar el servicio, 
si es esa la excusa, y si la excusa es como he leído en algunos artículos que es mejor a 
nivel de eficiencia y hay diversas posturas, yo no voy a dar consenso a esas posturas 
que defienden el traslado de este servicio ni al Vall d’Hebron ni a ningún sitio, creo que 
tienen que estar  en el  Vall  d’Hebron el  suyo y que nosotros en nuestro  hospital  de 
referencia tenemos que tener el nuestro por temas de cercanías y porque este caso de 
esta mamá que denuncia este tema pues pone de manifiesto que no todo es recortable, 
no todo se puede hacer eficiente, y la salud no es un tema de eficiencias ni de números, 
la salud es un coste que a ninguno nos duele pagar, y por ese motivo siempre voy a 
estar defendiendo que no se lleven ningún servicio, que no centralicen ningún servicio, 
llevamos viviéndolo desde 2011. Por ese motivo lo digo ahora y lo diré siempre, nos 
vemos, nos vemos como siempre, y nos vemos en las calles. Gracias”

L’alcaldessa dona la paraula al senyor Pérez regidor del grup municipal de BeC que diu: 
“Començaré dient  que votarem a favor d’aquesta  proposta,  també volem agrair  que 
s’hagin recollit  les nostres aportacions en aquest  document.  Ara be,  volíem fer unes 
petites consideracions que marquin el sentit del nostre vot afirmatiu en aquest respecte. 
Davant  les  informacions aparegudes recentment  en relació  a  l’atenció  sanitària  a  la 
comarca, Badia en Comú volen defensar els equipaments sanitaris al Vallès Occidental 
com espais de proximitat i de qualitat, no creiem que la descapitalització de la sanitat a 
la nostra comarca sigui el camí correcte per a la millor atenció i la qualitat del servei 
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públic sanitari. Manifestem que som conscients que és possible que a Catalunya hagi de 
comptar  amb  pols,  pols  sanitaris  d’allò  que  diuen  d’excel·lència  investigadora  del 
coneixement,  però  que  no  hem  d’estar  obligatòriament  lligats  al  concepte  de 
centralització, concentració de serveis sanitaris.  I  dic obligatòriament lligats perquè hi 
hauran serveis que sí que centralitzant-los aconseguirem excel·lència i d’altres que amb 
un treball en xarxa podem tenir varis focus d’excel·lència i aconseguir un millor sistema 
sanitari públic. El fet  de realitzar en alguns casos aquesta centralització de recursos, 
sempre ha de ser compatible amb una atenció propera de qualitat. Es pot aconseguir 
aquesta mateixa excel·lència com deia abans mitjançant un treball en xarxa, pols, i pels 
investigadors  propers  que  es  retroalimentin  amb  sinergies,  equips  d’inversions  i 
coneixements compartits. Les persones que formem Badia en Comú no volem perdre 
aquest servei a la comarca, estem disposats a treballar des del àmbit que sigui en la 
planificació d’aquests serveis però no a renunciar d’entrada a serveis que ja tenim a la 
comarca i que estan tant consolidats. El debat aquest de l'eficàcia i l’excel·lència ha de 
ser compatible amb la proximitat.

Tal i  com diu el manifest que defensa l’atenció de proximitat i  de qualitat a la nostra 
comarca,  diu  que  «A  la  comarca,  al  Vallès  Occidental,  disposem  de  centres 
d’excel·lència  i  que  poden   assumit  aquelles  àrees  mèdiques  en  les  quals  tinguin 
expertesa. I, evidentment, treballant en xarxa. Volem que els serveis que ja tenim en els 
centres  hospitalaris  de  la  comarca  siguin  de  referència  per  tots  els  vallesans  i 
vallesanes. Si el Parc Taulí compta amb una àrea de pediatria oncològica infantil, que 
aquesta pugui treballar per tota la comarca, no només per l’àrea d’influència de Sabadell. 
I  si  l’Hospital  de Terrassa és pioner en un tractament com per exemple en medicina 
nuclear,  que  se’n  pugui  beneficiar  també  tota  la  comarca.  Les  persones  usuàries 
potencials son tots i totes els vallesans i vallesanes. No tot s’ha de fer a Barcelona. Cal 
fer comarca. I en el cas que ens ocupa aquests dies és apostar pel manteniment del 
servei d’oncologia pediàtrica al Taulí que és una forma també de fer comarca. Des de 
Badia en Comú volem manifestar que aquest tema de comarca, de defensa d’allò públic i 
de com s'entén la participació del territori en la planificació i el desenvolupament de les 
diferents de les polítiques sanitàries.  Per això volem denunciar  la  manera de fer del 
Departament  de  Salut  que  ha  fet  aquesta  proposta  d’esquenes  al  territori,  volen 
enfrontar-nos  els  uns  amb  els  altres,  Barcelona  amb  la  comarca,  la  comarca  amb 
Sabadell, Sabadell amb Terrassa. Tal i com es diu en aquest manifest que he esmentat 
abans des del Vallès Occidental tal i com hem fet en d’altres ocasions volem defensar 
els nostres hospitals i fer-ho en benefici de la màxima eficiència, eficàcia i transparència 
dels centres. Des dels municipis serem al costat del govern, de qualsevol govern de 
Catalunya per  afrontar els  nous reptes  que puguin  sorgir,  però  cal  fer-ho des de la 
màxima complicitat,  amb la màxima transparència, no es pot  treballar d’esquenes al 
territori, cal fer-ho amb diàleg, sense precipitació i de la mà dels professionals sanitaris. 
Com podem veure en aquest cas i tal i com expressava el company Ivan, en aquest cas 
s’ha  treballat  d’esquenes  al  territori,  s’ha  fet  sense  diàleg,  creiem  que  amb  força 
precipitació, i  d’esquenes als professionals que tracten aquest  tema al  Hospital  Parc 
Taulí. 

Finalment volem posar de manifest el nostre rebuig, rebuig no és la paraula però si   ... a 
la posada en escena que sobre aquest tema ha fet el PSC a la comarca. És un tema 
prou sensible per no fer electoralisme al voltant. Tornem a repetir que és un tema de 
comarca en defensa de la millor qualitat del nostre sistema sanitari a Catalunya , a la 
nostra  comarca i  a  tota Catalunya,  no pot  ser el  tema d’una candidata utilitzada de 
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manera electoralista contra l’equip de govern de Sabadell o d’una manera o d’un altre, 
nosaltres  pensem  que  aquesta  manera  de  treballar  en  aquesta  unitat  sempre  ens 
trobaran al costat, d’altres maneres ens trobaran al front i així segur que no guanyarem. 
Moltes gràcies.»

L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Carceller regidora del grup municipal de l’AEB 
que diu: «Gràcies sra. Alcaldessa. Primer agrair al grup propositor les esmenes d’aquest 
grup municipal. Un cop més veiem com des del Departament de Salut s’actua amb presa 
i amb falta de transparència en un tema tant important i sensible com el trasllat del servei 
d’oncologia infantil de l’Hospital Parc Taulí a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, 
al·legant que tot respon a una directiva europea que centralitza recursos i aprovada a 
l’any 2011 al Parlament de la Generalitat. Pot ser per motius aparentment de crisis i 
econòmica s’ha paral·litzat aquest trasllat, però el cert és que ara ens ho trobem sobre la 
taula d’un dia per l’altra  amb la sorpresa dels pacients,  treballadors i  consistoris del 
Vallès, implicats. Trobem que manca informació per part de la conselleria de Salut del 
perquè d’aquest trasllat, més que va ser al mes de novembre que Catsalut va emetre 
l’ordre de fer efectiva la mesura en un termini de tres mesos. Tot i això el departament de 
Salut ens explica que a canvi es reforçarà el Taulí convertint-se en centre de referència 
de  cirurgia  oncològica  de  càncer  d’ovari,   incorporant  el  servei  d’implantació  de 
dispositius automàtics implantables, que son marcapassos de gran complexitat, i es vol 
que es dupliqui la quantitat de cateterismes cardíacs en quatre anys, veurem. Nosaltres, 
creiem que a nivell  mèdic al  no haver estat  correctament  explicada la  motivació del 
trasllat, no podem aventurar-nos a dir si és o no encertat aquest canvi, ja que a nivell 
dels professionals dels equips mèdics de l’hospital afectat no hi ha una unificació de 
criteri al nostre entendre. Per tant, entenem que del que aquí hem de parlar és de contra 
posar la priorització d’uns resultats econòmics justificats en unes dades estadístiques 
con la proximitat que el servei que fins ara s’ha anat oferint al Taulí proporcionava com 
hospital de referència per a la comarca. Per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta 
moció que està en contra de la supressió del servei d’oncologia pediàtrica de l’hospital 
Taulí  pel  que representa  per  la  necessitat  d’una  sanitat  pública  de qualitat  al  Vallès 
arrelada i pròxima al territori i per la manca de debat per part del Departament de Salut 
amb les poblacions afectades i amb el mateix hospital. Gràcies.»

L’alcaldessa intervé dient: «Jo per aclarir un parell de conceptes, nosaltres en aquesta 
moció apel·lem al diàleg i ho intentaré fins el darrer moment, però fins demà no ens han 
convocat a cap reunió per donar-nos explicacions d’un fet  consumat, perquè ahir va 
haver una reunió a l’Ajuntament de Sabadell en el que ja han dit que estan traslladant a 
tothom, que estan informades les famílies i que la setmana vinent ja no hi haurà servei 
d’oncologia. Vostè ha dit  que lamentava la posada en escena del  PSC, evidentment 
cadascú podrà estar d’acord o en desacord amb les posades en escena de cadascú dels 
partits polítics, però miri si no s'hagués posat damunt la taula aquest tema des d’una 
manera  informativa  probablement  ningú  s’hagués  assabentat.  Perquè  aquesta 
informació que se’ns ha estat donant amb cuenta gotas i apareixent dades als mitjans de 
comunicació, aquestes dades s’han estant contrastant amb altres dades del Parc Taulí i 
ni  tant  sols les dades coincidien des de la perspectiva de dades oficials,  perquè les 
dades que s’han ofert son dades que les han manegat o han calculat en funció a unes 
mitjanes, que han agafat un punt de partida que els ha interessat per fer aquesta mitjana 
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de  nou  pacients.  Si  agafem  altres  dades  perquè  fins  a  l’any  2000  ni  tant  sol  es 
comptabilitzaven els pacients d’oncologia infantil com a tals. Amb la qual cosa fer una 
mitjana des de l’any vuitanta i pico en la que ni  tant sols hi havien dades pues ens 
permet qüestionar tota la informació que se’ns ha estat donant, que si ens la haguessin 
donat des del començament i el Departament ens hagués donat la informació des d’una 
perspectiva transparent no haguessin calgut posades en escena de cap tipus. Ni tant sol 
l’Ajuntament de Sabadell   va donar informació a la resta de grups formant part  com 
forma part del Consell del Parc Taulí, i l’únic ajuntament que forma part del Parc Taulí és 
l’Ajuntament de Sabadell, tampoc no ha informat a la resta, vull dir que es pot qüestionar 
tot però crec que posar-lo amb la mateixa o deixar entreveure que som corresponsables 
de  no  se  quina  cosa  o  que  manifestaran  el  desacord  com  si  nosaltres  fóssim  els 
culpables de que no hi hagués acord, crec que no és just, evidentment nosaltres vam 
manifestar  aquesta  posada  en  escena  a  la  que  vostè  es  refereix  es  va  limitar  a 
manifestar el desacord, vam manifestar que volíem aturar aquest trasllat i jo crec que de 
la mateixa manera que d’altres grups en altres moments s’han mobilitzat contra altres 
decisions del govern d’altres administracions jo no entenc que no es pugui estar d’acord 
en manifestar el desacord en aquest cas i fer públic un posicionament polític davant un 
trasllat que s’estava fent amagat. Després, el tema institucional ho hem intentar manegar 
com hem pogut  i  és cert,  jo  coincideixo amb vostè en aquest  sentit  que tant  de bo 
poguéssim haver anat tots plegats des del minut cero com a institucions per demanar un 
posicionament  conjunt  de la  comarca,  però també és cert  que cada ajuntament a la 
comarca a tingut un determinat posicionament, fins i tot els que volen un Vallès més gran 
no han tingut en compte aquesta realitat vallesana a l’hora de defensar un hospital com 
l’Hospital Parc Taulí i cadascú ha defensat els interessos dels seus partits polítics i a 
vegades  quan  els  nostres  partits  polítics  fan  coses  amb les  que  no  estem d’acord 
presentem una moció al Ple i hem d’assumir que a vegades les decisions que prenen els 
nostres  partits  polítics  podem no  estar  d’acord  i  ho  hem d’acceptar,  en  aquest  cas 
d’aquesta  manera  haguéssim  d’haver  defensat  sota  el  meu  parer  evidentment  els 
interessos de partit  que s’han posat  sobre la taula. També dir que nosaltres tampoc 
estem qüestionant,  de la  mateixa manera que ha manifestat  la  Teresa Carceller,  els 
criteris mèdics i tècnics, tampoc maneguem tanta informació com per dir que tots els 
criteris que s’han posat sobre la taula per la centralització no estiguin be, o no siguin 
correctes, nosaltres no som professionals de la matèria, i dir que no serà bo pues no ho 
sabem, el que sí que podem constatar és que les dades s’han donat com s’han donat,  
que  qüestionem evidentment  la  credibilitat  de  tota  la  informació  que  se’ns  ha  estat 
donant a cuanta gotas i  en aquest cas aquesta alcaldessa que us parla mai de manera 
directa per part  de cap interlocutor de Catsalut, per la qual cosa altres el  que estem 
manifestant és claredat i que se’ns doni la informació, tot i que pensem que malgrat la 
reunió de demà no aconseguirem res perquè la decisió ja està dita i beneïda, fins i tot 
acordada amb una sèrie de compensacions amb l’Hospital Taulí i sense comptar amb el 
territori que jo crec el més important i flagrant de tot el que ha passat.»

Seguidament  l’alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  José  Pérez  regidor  del  grup 
municipal de BeC: «Gràcies senyora alcaldessa seré molt breu, una petita matització, 
aquest grup municipal el que ha manifestat de la mateixa manera que ha manifestat el 
seu rebuig a les formes de fer del departament i aquí compartim pràcticament tots i totes 
aquesta qüestió, també manifestem el nostre desencís a la manera que el PSC de la 
comarca i no diem de Badia, ha tractat aquest tema, vostè lícitament ha donat una serie 
de raons i d’explicacions per això mantenim nosaltres que no son línies que ens facin 
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guanyar aquestes batalles i aquestes victòries que en realitat ens enfronten i ens acaben 
fent  més febles com a comarca,  perquè aquest  grup municipal  sí  que parla  com a 
comarca. Gràcies.»

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat l’acord següent:

«I. Identificació de l’expedient

Expedient número 238/2019, relatiu a la posició en contra de la supressió del Servei 
d’Oncologia pediàtrica de l’Hospital Taulí i en Defensa de la Sanitat Pública.

II. Relació de Fets

El passat dissabte dia 19 de gener es va fer pública la noticia que el Servei Català de 
Salut  (CatSalut)  tenia  previst  eliminar  els  serveis  d’oncologia  pediàtrica  que fins ara 
oferia  l’Hospital  Parc  Taulí.  Aquests  serveis  quedarien  centralitzats,  doncs,  en  dos 
hospitals de referència: l’Hospital Sant Joan de Déu a Esplugues i l’Hospital de la Vall 
d’Hebron a Barcelona; aquest  últim es convertiria  en el  nou centre de referència en 
oncologia pediàtrica per a Sabadell i els municipis del voltant.

Tot i que es marca el dia 7 de febrer com a data per aplicar la mesura, la realitat és que 
ja  s’ha  començat  a  fer  efectiva  i  tant  les  famílies  afectades  com  els  treballadors  i 
treballadores del servei ja han estat informats de la derivació del servei cap a la Vall  
d’Hebron.

A dia d’avui es troben en tractament uns 200 casos d’oncologia pediàtrica (0-14 anys), 
amb una àmplia varietat de malalties oncològiques17 dels quals es tracten a l’hospital 
sabadellenc.  L’impacte  d’aquesta  mesura  va  més  enllà  de  Sabadell  i  dels  altres 
municipis  vallesans  que  formen  part  de  l’àrea  d’influència  del  Taulí:  municipis  com 
Terrassa també se’n veuran afectats ja  que en matèria d’oncologia pediàtrica el  seu 
hospital de referència fins ara era el Taulí. 
Amb  aquestes  dades  es  constata  la  necessitat  de  tenir-hi  més  de  2  centres  de 
tractament per evitar la saturació i/o pèrdua de qualitat d’atenció als pacients. Per tant, 
creiem de molta alta importància el manteniment i l’augment de dotació d’aquest tipus de 
tractament a l’Hospital del Parc Taulí de Sabadell. L’ampliació dels serveis que en aquest 
moment  s’estan  donant  a  la  Vall  d’Hebron  en  aquest  tema  (cirurgia  oncològica, 
quimioteràpia complexa, radioteràpia o transplantament de moll d’os) també faria, junt en 
el manteniment dels actuals nous casos, que el Taulí s’acabés convertint en centre de 
referència  i  expertesa  en  aquest  tipus  de  tractaments  oncològics,  millorant-ne 
ostensiblement la qualitat del sistema públic sanitari.
Que una mesura com aquesta es faci realitat suposa fer que l’Hospital Taulí prengui el 
camí oposat  a la direcció que hauria d’agafar:  en lloc de convertir-lo en un veritable 
hospital de referència comarcal veiem com perd serveis; en lloc de millorar les seves 
condicions i els recursos de què disposa s’allunyen els serveis sanitaris de la ciutadania.
És, a més, una decisió que s’ha pres d’esquenes al territori i amb una preocupant manca 
de transparència per part dels responsables del CatSalut i del Departament de Salut de 
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la Generalitat de Catalunya, ja que ni la ciutadania en el seu conjunt, ni l’Ajuntament de 
Sabadell,  ni  els  ajuntaments  de  la  resta  de  municipis  afectats  havien  rebut  cap 
informació sobre l’aplicació d’aquesta mesura.
Considerem que sota l’argument d’una millor eficàcia en els tractaments a Hospitals 
mundials de referència com són la Vall d’Hebron o Sant Joan de Déu es torna a amagar 
una  recentralització  dels  serveis  sanitaris  que  són  derivada  d’una  retallada  més  en 
sanitat. Els inconvenients pels malalts i familiars formen part d’aquesta derivada de la 
recentralització sanitària. El impuls de nous grups de treballs a diferents centres que ja 
estan donant bons resultats terapèutics només poden donar com a resultat una evolució 
en la millorar del tractament d’aquest tipus de malalties. 

ACORDS:

Primer. Rebutjar el tancament del servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí 
de Sabadell i la seva derivació cap a l’Hospital de la Vall d’Hebron.

Segon. Exigir als responsables de CatSalut i del Departament de Salut les explicacions 
corresponents sobre aquestes mesures i la seva immediata paralització. Creiem que cal 
escoltar els i les professionals del Parc Taulí, a les famílies dels pacients , així com als i  
les  ciutadanes  del  territori  afectat  que  poden  ser  futurs  usuaris/es  d’aquest  servei 
d’oncologia pediàtrica que a dia d’avui ha donat bon servei i  resultats als vallesans i 
vallesanes. 

Tercer. Denunciar la flagrant manca de transparència del CatSalut i del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya a l’hora d’informar de la presa d’aquesta decisió i la 
seva implementació.

Quart. Refermar el compromís d'aquest consistori contra les retallades que ha patit el 
sistema català de la Salut en la darrera dècada que han obert les portes a la privatització 
de serveis, al seu progressiu deteriorament i retallada.

Cinquè. Expressar el suport a l’Hospital Taulí de Sabadell i els seus professionals com 
un servei públic fonamental per a la nostra ciutat i els municipis veïns.

Sisè.  Notificar  aquest  acord  a  l'Hospital  Parc  Taulí,  al  Departament  de  Salut  de  la 
Generalitat de Catalunya, al delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona i a la Mesa 
del  Parlament  de Catalunya,  per que ho faci  extensiu  als  grups parlamentaris  de la 
cambra.

Assumptes sobrevinguts

No hi ha assumptes.
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Coneixement resolucions de l'alcaldia

Es pren coneixement de les resolucions dictades per l'alcaldia des de la 995/2018 fins la 
20/2019.

C) PRECS I PREGUNTES

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz: 
“Voy a ser breve. Voy a hacer una serie de preguntas y alguna propuesta. Una de las 
propuestas es si es posible hacer una renovación de la cocina del Casal dels infants, 
más que nada por el tema del horno y la vitro, porque tampoco hay microondas y nos 
viene muy bien porque se hacen muchísimos talleres de cocina y claro, el horno está 
muy anticuado, es muy viejo, el fogón es muy lento, no es ni siquiera vitro, es como de 
resistencia, es muy viejo y no hay microondas. Y estaría bien porque se usa mucho.
Luego  por  otro  lado,  en  la  sala  de  psicomotricidad  hay  dos  luces  que  están 
parpadeando, a ver si podríamos revisarlas o mandar a alguien para que las revisara 
porque allí se hacen masajes infantiles y talleres de mindfulness para las embarazadas y 
la verdad es que no es muy fácil relajarse y trabajar con niños y embarazadas y bebés 
con luces parpadeando continuamente. 
Por  otro  lado  también,  en la  pasada  comisión informativa  os pregunté  para  cuándo 
estaba  previsto  pagar  esas ayudas que  se  dan  a  las  asociaciones  y  entidades  del 
municipio que prestan servicio a toda la comunidad. Yo lo que propongo es si podemos 
estudiar  la  forma  de  facilitar  un  poco  a  las  entidades  y  asociaciones  que  trabajan 
desinteresadamente para hacer de Badia un lugar un poco mejor.  Muchas veces las 
entidades y asociaciones no saben ni cuándo se les va a hacer el pago de esas ayudas 
que solicitaron el año anterior, en este caso el 2018, estamos a finales de enero  del  
2019 y tampoco saben qué importes se les va a conceder de subvención. Entonces es 
muy difícil  organizarse para hacer actividades, cuando tú no sabes ni del dinero que 
dispones ni cuando lo vas a poder recibir. Y bueno, por lo que sé hay algunas entidades 
o asociaciones que tienen algunas deudas que pagar y si el presupuesto del 2018 ya ha 
vencido y ya hemos aprobado el presupuesto del 2019, lo más lógico es que se ejecute 
en el 2018 el presupuesto del 2018 y en el 2019 se ejecute el del 2019. A ver de qué 
manera lo podemos estudiar para que todo sea un poco más ágil en este sentido. 
Luego otro asunto importante. Me pregunto qué es lo que se hace con los animales 
muertos en vía pública. Este fin de semana nuevamente han vuelto a atropellar a otro 
gato de la colonia de la calle Santander, y ya van dos en menos de 1 mes, no perdona, 
dos  en  menos  de  2  meses.   Avisamos  a  la  policía  local  y  la  policía  local  pues 
evidentemente pues llama a Help Guau, que les contesta Help Guau que sólo hacen 
servicios de lunes a viernes. Pero que en tal caso, igualmente vinieron a buscarlo y no 
sé si era sábado o domingo, no lo recuerdo. Creo que era domingo. Al final vinieron 
porque le pillaba de camino un servicio cercano de otro municipio. Si hay un animal 
fallecido en la vía pública en fin de semana, qué pasa? Osea, si no es por un favor que 
Help Guau nos hace, no se recoge? O mandamos a Cespa que recoja el cadáver del 
animal y qué hace con el animal? Qué tratamiento hace sobre el animal?, porque claro, 
yo  tengo  entendido  que  en  alguna  ocasión se  ha  tirado  en  el  contenedor  y  yo  me 
pregunto si Cespa sabe sobre la normativa de recogida de cadáveres de animales, que 
es bastante estricta, en la cual dice que se tienen que separar los animales y hacer un 
tratamiento de residuos diferente, porque se ha de incinerar por separado esos restos. 
Entonces, no puede ser que Cespa tire a los gatos o los perros de la vía pública a un 
contenedor de la  basura ordinaria y por otro lado, quería comentar que creo que la 
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Diputación ha hecho un acuerdo con la FAADA para que los animales que mueren en la 
carretera, al mismo tiempo que se les pasa a recoger se les pase un lector de chip, 
porque antes no se hacía. Y yo quisiera que nos informáramos sobre qué posibilidades 
tenemos nosotros para incorporar ese servicio de que ya que recogemos un cadáver de 
un animal, saber si ese animal está chipado, está censado, para identificarlo y poder 
informar a sus propietarios de que el  animal  pues ha sido encontrado muerto. Y la 
obligación  también  de  recogerlo  y  de hacerse  cargo  de  su  animal.  Y bueno,  si  me 
equivoco en algo me contestáis, pero es un tema que me gustaría saber qué tipo de 
contrato tenemos con Help Guau, si es de lunes a viernes y si Cespa hace el servicio 
complementario, de qué manera lo está haciendo. Muchas gracias”.

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez:
“El  grupo  municipal  de  BeC  hará  3  preguntas  en  concreto  sobres  tres  temas  muy 
diferentes.  En  primer  lugar  quisiéramos  hacer  una  pregunta  al  equipo  de  gobierno 
referente  al  tema del  vallado que se hizo  en la  zona del  Polideportivo  por parte de 
Incasòl. Manifesté ya en su momento mediante vía y comunicación con el regidor que 
esto iba a ser insuficiente e innecesario y el tiempo pues me ha dado la razón y en 
breve.  La  valla  está  abierta  ya  en  varios  puntos  y  cualquiera  de  nosotros  puede 
manifestar  y  ver  que los fines de semana y a horarios cualquiera  hay gente dentro 
haciendo todo tipo de actividades en esta zona. No es que nos neguemos a que haya 
este tipo de actividades, que bueno, que esto sería otro debate un poco más largo, ya lo 
hemos tenido en su momento, pero sí que es cierto que ya de la misma manera, y según 
tengo entendido se hizo un requerimiento a Incasòl para que hiciera el vallado de esta 
zona, deberíamos volver a hacer otro requerimiento a Incasòl para que vuelva a hacer 
un revallado de la zona, ya que ha servido de bien poco, en el sentido de que si la idea 
era que no entrase gente a hacer actividades en esta ubicación, pues cualquiera de 
nosotros puede observar los fines de semana que allí hay gente dentro. Por tanto insto 
al equipo de gobierno a volver a hacer esta actividad, esta gestión, perdón, y solicite a 
Incasòl que vuelva a revallar la zona. 
Por otro lado, hicimos llegar al equipo de gobierno una petición de que se hiciera una 
buena señalización y una buena ubicación de rampas en la zona alrededor del CAP. El 
hecho de que se está construyendo ahora el ascensor en la calle Bética, conlleva que 
hay  dificultades  de  movilidad.  Inicialmente  no  se  puso  ni  tan  siquiera  una  rampa  y 
algunos  vecinos  nos  hicieron  llegar  que  había  dificultades  de  movilidad,  esto  lo 
trasladamos, se hizo una actuación por parte de la empresa en plan precario, se hizo un 
par de rampas que bueno, son de difícil acceso, son malas pendientes. Pero es que a 
más a más, no se señalizaron el el prohibido aparcar, con lo cual los vehículos aparcan 
delante de la rampa y no tiene ningún sentido. Hicimos llegar una segunda carta al 
equipo de gobierno que instara a la empresa constructora que señalizasen, que hiciesen 
rampas, porque esta obra no va a ser para una semana, va a durar un tiempo, y no 
hemos tenido respuesta. Esta mañana mismo he vuelto a pasar por allí y las rampas 
siguen estando las iniciales que se hicieron, con lo cual hay dificultades para pasar con 
una  silla  de  ruedas y  volvemos a  instar  al  equipo  de  gobierno  a  que hable  con la 
empresa constructora, la empresa adjudicataria y que hagan esta señalización y que 
faciliten la movilidad de las personas con movilidad reducida mientras duren las obras.
Y en tercer lugar, nos hicieron llegar del sindicato Catac/Iac, un correo en el cual se 
hablaba de la climatización en el edificio el Molí. Este tema que ya lo habíamos tocado 
como  Badia  en  Común  hace  un  par  de  años  hablando  del  tema  de  como  estaba 
orientada la climatización y el aire frio y caliente en el edificio El Molí, leyendo el correo 
uno vuelve a entender que la situación sigue estando igual y que hay algunas preguntas 
y algunos incidentes que no se si se han resuelto o no, por tanto nos gustaría saber que 
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ha  hecho el  equipo de gobierno  a  partir  de  estas peticiones por  parte  del  sindicato 
iac/catac, y cuales son las medidas que piensa aplicar el equipo de gobierno si es que 
las tiene referente a esta que es una queja reiterada por parte de ciertos usuarios del 
Molí y que ya ha sido un tema que hemos sacado varias veces como Badia en Común 
tanto en esta sala plenaria como en comisiones informativas,  incluso una visita insitu de 
hace más de dos años al edificio, y tal y como vemos en el correo que nos han hecho 
llegar  desde catac/iac,  parecer  que la  situación sigue siendo  la  misma,  quisiéramos 
saber que medidas va a aplicar el equipo de gobierno. Gracias.”

RESPOSTES.
 
El senyor Moya Tinent d’alcaldessa de Presidència respon les següents preguntes:

“En el contrato de Help Guau, si que está prevista la recogida de los animales incluso en 
fin de semana, creo, yo no se quien le ha hecho llegar esto de que los fines de semana 
no recogen. Con respecto a lo que hace la empresa CESPA si recogen animales, no 
recogen  animales,  está  previsto  en  el  nuevo  contrato  un  dispositivo  para  cuando 
encuentren un animal que lo notifiquen. Si que es verdad que hace años hubo la mala 
praxis de una persona, y es cierto hace unos años que hizo lo que no debía, pero no fue 
a instancia de la empresa si no fue por iniciativa propia del que lo encontró. Sí que lo  
hemos regulado ahora de cara al próximo contrato un protocolo de como debe actuar la 
empresa, notificar, y notificar a la empresa que esté en ese momento que ahora es Help 
Guau pero igual el día de mañana es otra para que se trate lo del animal. Y si  que 
cuando Help Guau hace la retirada si que le pasa la máquina al animal           
por si tiene chip, porque si tiene chip se le comunico al dueño del animal que ha fallecido 
y se tiene que hacer cargo de todas las despesas. Sí que se hace.
Aprovecho para contestar el tema de la parcela del Incasol del antiguo polideportivo. Esa 
parcela es del Incasol, nosotros les comunicamos hace poco porque tuvimos una visita 
que no sabíamos si eran conscientes de que en su parcela se están haciendo una serie 
de actividades y que tenían que proceder al vallado y hacer una actuación dentro de ese 
recinto porque es de ellos y es su responsabilidad con la modificación del planejament 
ahí tienen que desarrollar una zona comercial,  en tanto en cuanto la hagan o no la 
hagan ahí se están produciendo una serie de actividades dentro de su casa, esto es lo 
que le modificamos y que pusieran las medidas, han puesto esas vallas no es suficiente, 
han hecho un vallado provisional como de obra, pero tampoco han presentado ni  el 
proyecto  de obra  ni  que obra  van a hacer ahí,  nosotros les vamos requiriendo casi 
semanalmente  que refuercen  ese  punto  de  encuentro  porque  al  final  si  hay  alguna 
actividad y alguien se haga daño ahí es su casa y será su responsabilidad, y lo que nos 
preocupa no es que sea su responsabilidad, es que alguien se haga daño, queremos 
que esa zona esté protegida y que no pueda pasar nada a nadie. Nosotros seguimos 
haciendo requerimientos.”

L’alcaldessa respon el següent: “Respecto del tema de las subvenciones, comentarle 
que este viernes será el pago, y que intentaremos en la medida de lo posible agilizar los 
procedimientos, dentro de que los procedimientos para las subvenciones cada vez se 
van haciendo cada vez más complejos para la administración pública.
Respecto al tema de las rampas de las obras del CAP, hemos tenido muchas dificultades 
de comunicación con la empresa, de hecho les hemos tenido que requerir por escrito 
ante  la  negativa  de  la  colocación  de  los  elementos  de  supresión  de  las  barreras 
arquitectónicas producidas por el efecto de la obra y seguiremos encima y lo seguiremos 
haciendo también por escrito para que quede constancia de todos los incumplimientos 
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que tiene la empresa después a los efectos de las penalizaciones oportunas, aunque no 
es una obra que hayamos contratado nosotros directamente, porque la ha contratado el 
Área Metropolitana de Barcelona, pero yo creo que es importante que quede todo eso 
por escrito porque no ha sido por falta de celo ni por falta de petición por parte de la 
administración  local,  en  este  caso,  si  no  ha  sido  bueno,  porque  hemos tenido  que 
personarnos allí con los técnicos y de aquí no me muevo hasta que me pongas una 
rampa. A ese nivel. Y es verdad que al final no tienes tampoco interlocutor constante en 
una obra de este tipo más allá  de las visitas de obra,  pero me consta que tanto la 
aparejadora como el director del área de Territorio, están encima del tema de esta obra. 
Que hemos tenido yo creo que bajo mi punto de vista un poquito de mala suerte con el 
contratista, o no estamos del todo contentos con las cosas que están pasando. 
Respecto al tema de la climatización del Molí, es cierto que hemos hecho reparaciones 
del  sistema  de  climatización,  hacemos  reparaciones,  podemos  poner  en  marcha  el 
suministro de la calefacción, pero es que va más allá de las reparaciones. Yo creo que lo 
que nos tenemos que plantear es el cambio del sistema de calefacción, porque al final 
estamos haciendo un sinfín de reparaciones que no resuelven el problema, que al final lo 
que tendremos que hacer es como hemos hecho en el ayuntamiento plantearnos hacer 
la modificación de toda la climatización y hacer una inversión importante porque al final 
lo que está claro es que no terminamos de resolver el problema, todo y que cada vez 
que se producen situaciones de este tipo, se repara, se rearma, pero no sabemos por 
qué, porque a priori tampoco no existen razones que no se puedan ir cubriendo con las 
reparaciones  que  se  hacen,  pero  lo  cierto  es  que  el  sistema  constantemente  está 
fallando y nos estamos planteando el cambio de sistema de climatización. Y yo creo que 
no nos hemos dejado nada más. Ha quedado todo contestado. Y los precs que nos ha 
hecho llegar la señora Eli Ruiz los pasaré al servicio”.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Vengo observando 
muchísimo que en la zona del Polideportivo no se respetan los vados para minusválidos. 
Entonces, yo creo que habría que hacer una campaña de sensibilización porque he visto 
yo, sobre todo los fines de semana que más asiduidad de personas que van y vienen, 
pues que al final, la persona que tiene la necesidad de ocupar el vado de minusválidos, 
pues no  puede  hacer  uso  porque está  ocupado  por  personas que  no  lo  necesitan. 
Entonces,  no sé si  haciendo un cartel  en plan sensibilizador o lo  que sea podemos 
corregir esto, o ya sería cuestión de irse pasando la policía local e ir informando, que la 
próxima vez que les vean pues van a poner una multa, porque yo creo que es muy 
grave, es muy grave ocupar un lugar que está destinado para personas que tienen una 
capacidad  de  moverse  reducida  y  está  fatal.  Y  si  la  gente,  por  las  buenas  no  se 
conciencia,  pues  habrá  que  sancionar  que  para  eso  tenemos  la  ordenanza  de 
convivencia y civismo, y tendremos que hacerla cumplir. Yo creo que estaría bien hacer 
una campaña de una semana, en plan,  avisar,  avisar,  avisar y  si  no,  pues sanción, 
porque lo que no puede ser es que tengamos tres aparcamientos de minusválidos y los 
tres ocupados por personas que ninguna lo necesita, osea, no se entiende. Y para mi es 
muy grave. Gracias”.

La senyora alcaldessa diu: “Yo no creo que haya que hacer una campaña, hay que 
decírselo a la policía y que les multen. Punto. Porque no pueden aparcar y lo tendrían 
que saber. Una cosa es que en un momento dado uno vaya a recoger a su niño al 
Polideportivo y deje el  coche mientras él  está dentro, y otra cosa es dejar un coche 
aparcado en una  zona de estacionamiento  reservado para  minusválidos.  Eso no  se 
puede consentir  de  ninguna  de las maneras.  Pasaremos nota  a  policía  para  que lo 
tengan en cuenta”.
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