Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2019/3

El ple

Ordinària

Data

27 / de febrer / 2019

Durada

Des de les 18:30 fins a les 20:45 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Carmen Coll Gaudens

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77123566N

Alvaro José Pacheco Comino

SÍ

38062022N

Antonio Rodríguez Yáñez

SÍ

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

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

Codi Validació: 9SLTXXRZ7556ZQEHSC7Q59HWS | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 45

Tipus de convocatòria

Número : 2019-0003 Data : 22/05/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 22/05/2019
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 22/05/2019
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

77126306S

Rafael Muñoz Contreras

SÍ

34743630Z

Ruben Toro Alvarez

SÍ

46605841K

Teresa Carceller Labaleta

SÍ

Assisteix la interventora, senyora Jessica Vázquez Sánchez.

c93106fc404aedd307474aa07f133ee724b6c4e4f2d699cc3485f7b7862327b0
202b57b68e05a25df436b4f93d239f69a0ecddc3eb55b454419648d8e42d66c2

Número : 2019-0003 Data : 22/05/2019

Desenvolupament de la sessió
La sessió ha sigut enregistrada en suport audiovisual mitjançant un sistema de
Vídeo-Acta, el qual conté l’empremta electrònica SHA512:

Que garanteix la integritat de l’enregistrament, del que dono fe. Es pot accedir a la
sessió des de la web municipal, http://badiadelvalles.seneca.tv.
A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aproven les actes de les sessions celebrades els dies 9 de gener de 2019 (extraordinària) i 30
de gener de 2019 (ordinària), sense necessitat de lectura, atès que tots els membres del
consistori disposaven del text abans de les sessions.

Proposta de nomenament càrrec Jutge de Pau substitut (Expedient 3234/2018)
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Abans d’iniciar la sessió, té lloc la votació per aprovar la incorporació de les urgències
a l’ordre del dia. S’aprova per unanimitat la incorporació dels següents temes: “8 de
març Dia Internacional dels Drets de les Dones” i “Moció BeC: En apoyo a la huelga
feminista de 2019”. Es decideix que la Secretària llegeixi els acords i es faci el debat
conjunt el tractar-se de dos temes que tracten de la mateixa matèria.

ACTA DEL PLE

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

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 0, Abstencions: 5,
Absents: 0

La Secretària llegeix l’acord.
S’aprova amb 12 vots a favor (8 PSC, 2 BeC, 1 PP i 1 regidora no adscrita) i 5 abstencions
(AEB), el següent acord:
I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 3234/2018, relatiu a Elecció Jutge de Pau Substitut

ACTA DEL PLE

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.

Número : 2019-0003 Data : 22/05/2019

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.

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

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.

Aprovació de la guia de gestió de dades (expedient núm. 512/2019)
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 15, En contra: 0, Abstencions: 2,
Absents: 0
Ajuntament de Badia del Vallès
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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.

La Secretària llegeix l’acord.

Número : 2019-0003 Data : 22/05/2019

Seguidament la senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Muchas
gracias señora alcaldesa. Bien, votaré a favor de la guía interna de gestión de datos para que la
información pública que se emita por parte de este ayuntamiento pueda ser reutilizada por
cualquier persona en formato de datos abiertos y como gesto de esta administración pública
que actúa conforme a la Ley 19/2014 de Transparencia, de acceso a la información pública y de
buen gobierno, que garantiza, como su propio nombre indica, la transparencia y la eficiencia en
la gestión de los datos. Muchas gracias”.
S’aprova amb 15 vots a favor (8 PSC, 5 AEB, 1 PP i 1 regidora no adscrita) i 2 abstencions
(BeC), el següent acord:
Identificació de l’expedient
Expedient núm. 512/2019 relatiu a l’aprovació de la Guia interna de gestió de dades.
I.
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ACTA DEL PLE

A continuació la senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Rafa Moya, qui diu: «......... Qué
es la guía de gestión de datos? La guía es un documento donde se recogen las pautas y los
criterios internos para desarrollar una gestión homogénea de los datos. Es, por tanto, el
documento base a partir del cual se establecen los principios fundamentales para llevar a cabo
esta tarea. Sus objetivos se concretan en: Primero: Establecer una metodología para la gestión
interna de los datos de acuerdo con la estructura y funcionamiento del Ayuntamiento de Badia
del Vallès. Segundo: Inspirar a las personas que conforman la organización sobre los beneficios
de una gestión capacitada sobre los datos. Tercero: Remarcar la importancia de llevar a cabo
esfuerzos hacia una gestión corporativa inteligente de los datos y la información como paso
fundamental hacia un mayor compromiso con la transparencia y el rendimiento de cuentas.
Cuarto: Aplicar el contenido, procesos descritos y sistemática en un conjunto de datos
determinado para realizar un plan de puesta en funcionamiento piloto, actuaciones de
acompañamiento y evaluar su viabilidad. El gobierno abierto promueve el acceso a la
información, la colaboración y la participación de la ciudadanía para mejorar la gestión pública,
impulsar la transparencia y promover el incremento de la confianza de la sociedad en la
Administración Pública. Este proceso de apertura supone un cambio cultural, en los procesos,
en la organización y en las formas de relación entre la administración y la ciudadanía. En este
contexto surge el concepto de datos abiertos, entendidos como aquellos que pueden ser
utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona. Del mismo modo, la ley
19/2014, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que la
información pública debe poder ser reutilizada. Esta guía se propone ir más allá de la simple
agregación de datos. Pretende fomentar un modelo de gestión integral de los datos facilitando
el proceso de transformación digital del Ayuntamiento, ayudando en la gestión y el consumo
interno de datos entre los diferentes departamentos, homogeneizando su recogida y fomentado
el uso de modelos de datos basados en estándares. La puesta en práctica de esta guía, junto
con los avances tecnológicos, nos acompañará hacia un entorno donde los procesos de toma
de decisiones se basen en evidencias mediante la adquisición del conocimiento y la habilidad
para almacenar y analizar datos, así como a la mejora en el acceso a los trámites y
procedimientos municipales al establecerse unos estándares comunes”.

II. Relació de fets

El govern obert promou l’accés a la informació, la col·laboració i la participació de la ciutadania
per tal de millorar la gestió pública, impulsar la transparència i promoure l’increment de la
confiança de la societat en l’Administració pública.
Aquest procés d’obertura suposa un canvi cultural, en els processos, en l’organització i en les
formes de relació entre l’administració i la ciutadania.
En aquest context, sorgeix el concepte de dades obertes, enteses com aquelles dades que
poden ser utilitzades, reutilitzades i redistribuïdes lliurement per qualsevol persona.

Número : 2019-0003 Data : 22/05/2019

La llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, estableix que la informació pública ha de poder ser reutilitzada amb qualsevol objectiu
lícit, especialment la reproducció i divulgació per qualsevol mitjà de les dades objecte
d’informació pública i la creació de productes o serveis d’informació amb valor afegit basats en
aquestes dades.

ACTA DEL PLE

Aquest nou concepte de governança de dades implica inculcar una cultura de transparència i de
gestió integral de les dades que no sols ens permeti ser més propers (i oberts) cap a la societat,
sinó que també ens ajudi a ser més eficients.
Amb l’objectiu d’obrir el camí en l’àmbit de la transformació digital de l’Ajuntament, facilitant la
gestió i el consum intern de dades entre els diferents departaments homogeneïtzant la recollida
de dades i fomentant l’ús de models de dades basats en estàndards s’ha elaborat aquesta guia,
que s’inclou dins del projecte Badia Transparent, per la implementació del qual aquest
Ajuntament va rebre una subvenció de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.

Primer.- Atès l’establert per la Directiva 2013/37/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26
de juny, per la que es modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilització de la informació
del sector públic.
Segon.- Atès el que estableix la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Tercer.- De conformitat amb la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la que es modifica la llei 37/2007,
de 16 de novembre, sobre reutilizació de la informació del sector públic i la Llei 16/2015, de 21
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i de l’impuls de l’activitat econòmica.
Per tot això es proposa al Ple, a proposta de la Comissió Informativa de Presidència del dia 18
de febrer de 2019, l’adopció del següent:
ACORD
Ajuntament de Badia del Vallès
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III. Fonaments de dret

Primer.- Aprovar la Guia interna de gestió de dades de l’Ajuntament de Badia del Vallès, que
forma part de l’expedient 512/2019.
Segon.- Publicar la Guia interna de gestió de dades al portal de transparència municipal.

Per garantir el servei de pediatria en els centres d'atenció primària (Expedient 479/2019)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

La Secretària llegeix l’acord.

Número : 2019-0003 Data : 22/05/2019

La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Muchas gracias señora
alcaldesa. El derecho a la asistencia pediátrica es un derecho fundamental de las niñas y niños
a la salud, y su atención por parte de un pediatra de referencia a la atención primaria está
actualmente en riesgo por falta de profesionales, por las condiciones de precariedad en las que
los pediatras deben desarrollar su profesión y por la sobrecarga asistencial a la que el colectivo
se ve sometido de forma habitual. Por este motivo voy a votar a favor de esta moción, para
garantizar que el servicio de pediatría de los centros de atención primaria, los CAP, siga siendo
un servicio de calidad y proximidad, como hasta ahora ha venido siendo, un pilar básico del
sistema público de salud, y para que así sea, aprovecho la ocasión para unirme a las peticiones
que se hicieron al Servei Català de la Salut por parte del sindicato de médicos de Cataluña y los
pediatras de atención primaria, para garantizar la calidad asistencial, seguridad clínica para los
pacientes y una carga de trabajo asumible por los profesionales. Gracias”.
La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “Moltes gràcies senyora
alcaldessa. Començaré dient que el grup municipal de BeC donarem suport en aquesta
proposta i a més a més d’afegir-nos en les reclamacions i reivindicacions del sindicat de metges
de Catalunya, voldríem lligar aquest tema amb el que parlàvem al ple del mes passat, el tema
del buidament de serveis que ens estan donant a la nostra comarca en concret en l’Hospital del
Parc Taulí. Creiem que aquesta proposta ha estat lligada amb el desmantellament poc a poc en
serveis i en qualitat de lo que significa la sanitat pública. Ara aquí estem parlant concretament
del servei d’atenció pediàtrica que és els més petits que han d’acabar ser fets per persones que
no tenen tota la preparació adient per donar un servei de màxima garantia. Per tant, més que
continuar en aquesta línia totes les persones que defensem els serveis públics, en concret els
serveis sanitaris públics, hem de passar a l’acció, hem de passar a l’avanç, a l’atac en el bon
sentit de la paraula. Hem de començar a plantejar i a reivindicar de manera realista i concreta
tot allò que ha de tenir la sanitat pública. No anant sempre a la defensiva dient no allò, no allò
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ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Iván Sanz, qui diu: “Gracias alcaldesa. El
Govern de la Generalitat de Catalunya, lleva años recortando en los recursos destinados a la
sanidad pública y el servicio de pediatría no es la excepción, lamentablemente. La falta de
pediatras es evidente en los centros de primaria de toda Cataluña y esta situación,
consideramos, desde el Partido Socialista, que se tiene que resolver con urgencia, ya que de lo
contrario, estamos poniendo en riesgo uno de los pilares básicos de la sanidad pública que es
la atención para la infancia, conllevando un prejuicio grave para los niños y las niñas hasta los
15 años. Por este motivo presentamos esta moción esperando que los demás grupos políticos
de este consistorio lo apoyen, para exigir a la Generalitat que dé un paso adelante y lleve a
cabo las acciones necesarias para resolver de una vez por todas esta realidad. Gracias”.

altre. Hem de començar i començant per la nostra comarca, pel Parc Taulí, per tots els
municipis que tenim a l’abast i que depenem del Parc Taulí, dels nostres CAPS i del nostre
sistema sanitari. Ho dic perquè és interessant plantejar també qüestions com aquestes
concretes que son molt eficients, però sempre intentem donar-li un marc general, de que en el
fons lo que s’està fent és un desmantellament, poc a poc, del servei sanitari públic de salut.
Gràcies».
A continuació la senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Quim Duran, qui diu: «Gràcies
senyora alcaldessa. L’AEB donarà suport en aquesta proposta tot i que trobem a faltar alguna
referència al nostre municipi, concretament al fet que la pediatria en dissabte doncs al matí ha
desaparegut. I just ara doncs també hem sabut que marxa una pediatra i desconeixem si està
prevista o no la seva reposició. En tot cas, evidentment també donar recolzament a totes les
peticions o les reivindicacions que han fet o que van fer en el seu moment el sindicat de
metges. Moltes gràcies».

Número : 2019-0003 Data : 22/05/2019

ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Iván Sanz, qui diu: «Gracias alcaldesa. En
relación a lo que decía el compañero José Pérez, creo que lo hacemos, y además de manera
conjunta con la comarca. Formamos parte como ayuntamiento, como sabemos todos y todas
de la Taula de ...... del Parc Taulí. Precisamente, lo que como comarca pedimos es que, los
servicios que se dan, entre otros pediatría, se potencien, para evitar que las personas que
necesitamos ir, esperar tantas semanas, que te hace ir a urgencias, que urgencias se colapse y
por tanto que se colapse el Taulí. Creo que lo estamos haciendo como comarca y como
municipio. También es verdad que no tenemos un interlocutor con la Generalitat. El último
interlocutor que tuvimos, desapareció. Tuvimos como interlocutor a un conseller que no nos
atendió y por tanto también como comarca, donde no solamente es el Ayuntamiento de Badia,
siguen buscando las estrategias para conseguir llegar a este objetivo. Y en referencia a lo que
decía el compañero Quim Duran, sí es verdad, a partir del 1 de marzo la doctora Jaramillo se
va, y la previsión que tienen desde el CAP, es que hasta junio no puede incorporarse, por tanto
tendremos sólo a dos pediatras. De ahí también la reivindicación y que estemos buscando que
esto no pase».
S’aprova per unanimitat el següent acord:

Expedient número 479/2019, relatiu a la proposta per Garantir el Servei de Pediatria als Centres
d’Atenció Primària.
II. Relació de Fets
L'atenció per part de professionals pediatres dels menors de 15 anys comporta substancials
beneficis per al sistema sanitari i per als mateixos i les mateixes pacients, com és la millora de
la diagnosi precoç, el millor control de les patologies cròniques i la disminució de realització de
proves complementàries i de prescripció de fàrmacs que són innecessaris.
Malgrat això, actualment, la Societat Catalana de Pediatria calcula que a Catalunya falten més
de 250 pediatres. Alerten, a més, que el nombre de jubilacions de pediatres és superior al
nombre de nous professionals en formació i adverteixen que la taxa de reposició està per sota
del I’1 per 1, situant-se en un 0,8. L'any 2010-2011 es van formar 63 pediatres a Catalunya i
aquest últim any 64 han començat aquesta especialitat però, amb l’agreujant que, durant
aquests 8 anys, hi ha hagut un augment de 40.000 infants a Catalunya. S'ha de sumar, també,
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I. Identificació de l’expedient

que de les places MIR de 2017, només es van quedar a Catalunya un 11% d'aquests pediatres.
Aquesta manca de pediatres a l’Atenció Primària és generalitzada a tot el territori català i són
moltes les plataformes creades per defensar el manteniment de l’especialitat als CAP’s.
Quan es produeix una vacant, des de fa un temps, no es cobreix i són els metges de família els
que atenen les necessitats de la població assignada. Al mateix temps que es van concentrant
en el territori les consultes de pediatria, aquestes concentracions van en contra del criteri
d’atenció de proximitat i moltes vegades es fa amb molt poca informació i transparència.
El mateix departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha xifrat aquest grup de metges
de família, que han assumit la consulta de pediatra, en un 20% dels professionals que hi ha a
l'atenció primària, tot i que assenyalen que totes i tots ells tenen una formació específica en
pediatria.

Número : 2019-0003 Data : 22/05/2019

Aquesta manca de pediatres es deu, entre altres raons, per la insuficient convocatòria de places
de metges interns residents (MIR) i perquè no hi ha cap estratègia per facilitar la permanència
dels especialistes a l’Atenció Primària, ni facilitant una formació continuada ni amb condicions
laborals adequades.

ACTA DEL PLE

Des de la Generalitat diuen que es plantegen "redefinir la cartera de serveis de pediatria", però
sense donar més detalls, el que genera més dubtes a les famílies que veuen com les i els
especialistes en Pediatria deixen d’estar als seus Centres d’Atenció Primària.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar un estudi de totes les
Regions Sanitàries sobre les necessitats de Pediatres a l’Atenció Primària.

Tercer. Deixar de concentrar serveis i facilitar la permanència dels i les especialistes a l’Atenció
Primària.
Quart. Traslladar aquests acords al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als
grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis.

Per garantir la continuitat dels centres especials de treball a Catalunya (Expedient
586/2019)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

La Secretària llegeix l’acord.
La senyora alcaldessa diu: “Abans de donar la paraula als grups, hi ha una paraula demanada
del senyor Ricard Matas, en representació de Fundació Privada Tallers Catalunya que
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Segon. Establir les accions i un calendari per reposar i dotar de l’especialitat de Pediatria als
CAP’s, d’acord amb el que en surti de l’estudi realitzat i garantint, en tot cas, l’equitat territorial,
convocant les places de Metges Interns Residents necessàries.

defensarà aquesta proposta”.
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El senyor Ricard Matas diu: “Bona tarda. Em presento, soc Ricard Matas, soc el gerent de la
Fundació Tallers de Catalunya. Hem volgut demanar la paraula al ple avui, doncs per demanar
el seu suport en aquesta moció, que és una moció que com a organització doncs el que heu
demanat ens afecta especialment i perquè venim d’una situació de 10 anys que ens ha posat
en un estat de crisi crítica, de futur incert per la pròpia organització, per tot el sector i per moltes
de les persones amb discapacitat intel·lectual d’especials dificultats de Catalunya. Fundació
Tallers de Catalunya és una entitat de caràcter no lucratiu que orienta la seva activitat a intentar
generar suports i oportunitats a les persones amb discapacitat, per intentar que aquestes
persones puguin arribar a ser ciutadania de ple dret. Quan parlo de ciutadania de ple dret, no
només parlo de tenir una feina, de tenir uns ingressos, de tenir unes oportunitats de formació,
sinó que també estem parlant de tenir una vida sana, de que les meves decisions es puguin
respectar, que tingui dret a expressar la meva opinió, a estimar, a ser estimat, a fer una família,
tenir un futur. Això és a lo que ens dediquem a Fundació Tallers. Som una organització que
econòmicament està sanejada, no és una organització que tingui problemes econòmics, i a més
a més sostenible, o com a mínim, fins el 31 de desembre de 2018. Aquesta organització, a més
a més, crec que és un element que per nosaltres ens fa sentir molt orgullosos, creiem que tenim
un model d’intervenció francament avançat, comparativament amb altres entitats i amb altres
comunitats autònomes, creiem que el model centrar amb la persona, que és el model pel qual
nosaltres portem anys apostant, és un model que realment posa a la persona amb discapacitat
al centre de l’organització i al centre d’actuació de la casa. Venim a denunciar una situació
d’ofec, un ofec que va començar fa 10 anys, quan va començar la crisi. Per aquells moments la
Generalitat de Catalunya ens va demanar a totes les organitzacions del sector, doncs que per
una situació de crisi excepcional, que no cal que els hi expliqui perquè crec que tots l’han
conegut i l’han viscut, doncs es congelaven els mòduls i les tarifes que es pagaven per l’atenció
de cada una de les persones que estan a Fundació Tallers, no només es congelaven els
mòduls, sinó que a més a més, es limitava l’accés a noves persones que requerissin el servei.
Aquesta situació, que en aquell moment se’ns va vendre com una situació puntual per unes
necessitats pressupostàries, doncs nosaltres com a sector, conscients de la situació en la que
estàvem, com a societat i com a economia, vam decidir que apoyaríem i que aguantaríem
aquella situació. La veritat és que la crisi ha anat superant-se, o al menos entre cometes, això
sembla. Diferents sectors han recuperat el seu poder adquisitiu. Diferents capes de la
ciutadania han recuperat un poder adquisitiu i una qualitat de vida que s’havia anat perdent. Bé,
doncs en el nostre sector això no ha estat així. Avui, com fa 10 anys, seguim congelats. A dia
d’avui Fundació Tallers i qualsevol entitat del sector, segueix cobrant la mateixa tarifa o el
mateix mòdul que fa 10 anys. El poder adquisitiu ha augmentat i crec que tots som conscients
que amb els diners que avui vius, doncs fa 10 anys era molt diferent. L’aigua ha pujat, la llum ha
pujat, tot ha pujat, però en canvi els mòduls d’atenció a les persones amb discapacitat no han
pujat. Perquè es facin una idea, els treballadors i treballadores de Fundació Tallers, en aquests
últims 10 anys, han tingut un increment del 0,5% en el seu salari. Persones que dediquen la
seva activitat professional a tenir cura de les capes més vulnerables de la nostra societat. Una
feina que a mi em sembla molt digna i molt necessària. Un 0,5%. Es calcula que l’IPC, només
l’IPC, ha pujat un 10% en 10 anys. A raó d’un 1% per any. Doncs les persones que treballen a
Fundació Tallers han perdut un 9,5% de poder adquisitiu. Però mirin, fins i tot el tema
professional és preocupant, és denunciable, però no és l’únic, perquè portem 10 anys amb les
places congelades. Un exemple molt clar, el centre ocupacional que tenim aquí a Badia del
Vallès, fa 10 anys que té les mateixes places, que s’ocupen les mateixes persones. Hem tingut
baixes que s’han cobert amb altes, però les mateixes, no ha augmentat la capacitat, però en
canvi la necessitat si que ha augmentat. Tenim llista d’espera, tenim gent que vol entrar al
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servei i no els hi podem prestar perquè l’administració no està disposada a finançar-ho. Aquesta
situació, ens ha portat a una situació d’ofec, una situació en què l’organització ha anat
descapitalitzant-se per tal d’intentar suplir el dèficit crònic que ens trobem amb aquestes tarifes i
aquests mòduls. En una situació que no és desitjable, però també és veritat que com que
disposàvem d’una activitat productiva com és el centre especial de treball, que ens permet
generar uns ingressos i uns beneficis, doncs bueno, d’alguna manera els beneficis que
generàvem a un costat anaven cap a l’altre i d’aquesta manera anàvem trampejant. Clar, la
situació ha sigut aquesta fins a 31 de desembre del 2018 o si podem ser més exactes a 21 de
desembre del 2018, quan el govern de l’Estat Espanyol anuncia la pujada del salari mínim
interprofessional un 22,3%, quan ja portem 3 anys amb dues pujades, una del 8 i una que crec
que és del 12, que venien molt seguides. Aquesta és una mesura que, de primeres, ens hem de
felicitar. Creiem que sobretot els que portem anys en aquesta lluita, doncs que passar a un
salari de 900 euros bruts mensuals per 14 pagues, és molt desitjable i és molt necessari,
perquè a més a més és un tipus salarial que va a persones que ho necessiten molt. Amb la qual
cosa la primera qüestió és celebrar aquesta decisió i aquesta situació, perquè les persones que
formen part del centre especial de Fundació Tallers, passaran de cobrar 735 euros bruts
mensuals a 900 euros bruts mensuals. Aquest és un element que és molt desitjable, però clar,
aquesta situació si no es fa d’una manera ben construïda i preveient els suports necessaris pel
compliment d’aquesta mesura, ens pot posar a tots en risc. No només a les entitats, sinó també
a les persones. La pujada del 22,3%, a dia d’avui, no tenim la certesa que vingui acompanyat
de l’augment proporcional de les subvencions per tal de cobrir aquest increment salarial.
Fundació Tallers, a dia d’avui, cobra el 50% del salari mínim interprofessional a raó de
subvenció per cada una de les persones que té contractades. En tenim 235, amb subvenció
diguéssim, i com us podeu imaginar una pujada del 22% hauria d’anar acompanyada d’una
pujada del 22% de la subvenció, per tal de que seguís cobrint el 50%. Doncs la realitat és que a
dia d’avui, no tenim ni cap mena de garantia, ni cap mena de coneixement de quants diners
rebrem i com els rebrem. Perquè us feu una idea, els fons que han de dotar aquesta subvenció
venen una part de l’Estat i una altra part de la Generalitat. I la veritat és que possiblement per la
situació política, per l’entorn, per tot el que està passant, la veritat és que estem presenciant
una baralla política entre l’administració de l’Estat i l’administració de la Generalitat, però a
efectes reals ningú està fent res significatiu per tal d’ajudar-nos a nosaltres, però clar, nosaltres
a 31 de gener i a 28 de febrer estem pagant nòmines de 900 euros, però en canvi només tenim
garantit subvencions del 50% de 735. És cert que l’Estat Espanyol ha anunciat que dotaria de
fons complementaris aquesta partida pressupostària tot i que els pressupostos no s’aprovin,
però la realitat a dia d’avui és que aquesta notícia que va sortir la setmana passada i que ens
assemblava una molt bona idea, o una molt bona opció per nosaltres, resulta que queda una
miqueta diluïda perquè ni sabem quan es faran les convocatòries per aquests ajuts ni si tan sols
tindrem l’oportunitat de arribar a aquests ajuts, perquè alguns d’ells es repartiran a l’octubre i
pel que sembla generar convocatòries en dos mesos no hi ha temps suficient perquè aquests
diners que surten d’Espanya arribin a les entitats. A tall de conclusió només dir-los que hem fet
l’esforç de pujar el salari mínim, però la tresoreria ens diu que sobre 5, 6 mesos, ens podem
trobar amb una situació d’insolvència. Hem cregut que teníem que fer-ho i aquí m’acompanya el
president, que al final és qui va prendre la decisió valenta de sense saber dels suports que
tenim incrementar aquest salari perquè pensem que les persones necessiten tenir aquest salari,
però la realitat és que a dia d’avui, estem en una situació de completa incertesa sobre què
passarà amb el futur de Fundació i de totes les entitats del sector. És per això que des de la
patronal d’INCAT hem iniciat tot un seguit de mobilitzacions que espero que puguin acabar amb
una manifestació, encara no tenim dia però imagino que serà cap a finals de març, per tal de
reivindicar aquesta situació i per intentar modificar aquestes partides o aquests suports que es
necessiten. La veritat és que fins el moment no hem tingut massa sort, no tenim massa
constància de que s’hagin arreglat coses, però creiem que és molt necessari i és molt urgent

que es preguin mesures. És per això que agraïm que com a ple i com a grups polítics que esteu
en el ple, doncs que si apoyeu aquesta moció, agrairíem molt aquest suport, i a més a més
perquè pensem que és important que des de l’administració local, que al final sou els principals
beneficiaris de l’activitat que nosaltres desenvolupem, ens ajudeu i esteu al nostre costat per
intentar iniciar aquestes reivindicacions. Jo crec que això no va de partits polítics. Crec que el
tema d’entendre que una societat madura ha de tenir cura de les persones vulnerables, no
entén de partits, perquè sempre que he tingut oportunitat de parlar amb qualsevol partit polític al
respecte, tothom està d’acord. Llavors el que no volem és que ara per una qüestió
pressupostària, la discapacitat sigui el centre d’una batalla política. Volem que s’entengui que hi
han coses que han d’estar per sobre d’aquestes situacions i demanem tant a l’arc del ple que
estem en aquí, com a tots els municipis on s’estan presentant mocions i on s’està demanant la
mobilització, mitjans de comunicació i demés, en demanem que estigueu al nostre costat, per
tal d’intentar que aquesta visió de la Generalitat i de l’Estat pugui canviar. Res més. Moltes
gràcies».

Número : 2019-0003 Data : 22/05/2019

La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Muchísimas gracias
señora alcaldesa. Votaré a favor de esta moción para impedir que se sigan poniendo al límite
las economías de miles de familias de personas con discapacidad, exigiendo el pago inmediato
de las cantidades pendientes a los Centros especiales de trabajo y también para reclamar que
se facilite el diálogo con el fin de resolver esta problemática y encontrar una solución favorable
a las personas. Hemos de impedir que tanto el gobierno de la Generalitat, como el del Estado,
sigan recortando drásticamente las ayudas a los Centros especiales de trabajo, recortes que
ponen en grave riesgo la sostenibilidad de un gran número de Centros especiales de trabajo de
Cataluña y garantizar la continuidad de los puestos de trabajo de las personas con
discapacidad, ya que son el colectivo con más afectación por el índice de paro y que presenta
más dificultades de cara a la inserción y a la continuidad en el mercado laboral y es por ello que
requiere de una especial consideración y protección por parte de la Generalitat y del resto de
los poderes públicos. Muchísimas gracias por exponernos aquí en primera persona vuestra
situación. Gracias”.
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La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Iván Sanz, qui diu: «Gracias alcaldesa. En
primer lugar dar las gracias, tanto a Ricard Matas como a Roque Pascual por haber venido hoy,
haber expuesto en este pleno la situación en la que se encuentra en este momento la
Fundación y los demás centros especiales de trabajo que está. Aquí también consideramos que
no es un tema de política, que se trata de un sector muy vulnerable y que por tanto tenemos
que priorizar los recursos para poder garantizar que esta situación se equilibre. El hecho de que
sea suyo el SMI, que sí, que también lo celebramos y estamos contentos y orgullosos de que
sea así, pero que de manera paralela vaya adaptado con las medidas necesarias, tanto desde
el govern como desde el gobierno de España para que se pueda asumir. Deciros que desde
nuestra parte no únicamente vamos a daros apoyo en esta moción, si no que estamos a
vuestra entera disposición para acompañaros a donde haga falta, y no sólo acompañaros, si no
también ser productivos y iniciar las demandas, iniciar las exigencias a quien haga falta, porque
no lo podemos considerar, no lo podemos, pues en este caso, aceptar, y tenemos que
conseguir que entre todos y todas esto se resuelva y podamos seguir teniendo este trabajo, que
por otro lado, también poner en valor y agradecer que hacéis con este colectivo, que desde
nuestro punto de vista es admirable y de ahí también nuestro más sincero agradecimiento. Lo
que haga falta Ricard. Gracias”.

Número : 2019-0003 Data : 22/05/2019

Seguidament la senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “Gràcies
senyora alcaldessa. En primer lloc agrair en Ricard la seva explicació tan didàctica i pedagògica
que ens ha fet entendre la greu situació que poden patir en la seva fundació i d’altres
fundacions i associacions que hi fan feina a d’altres municipis. Quan ens vam enterar en el grup
de BeC que l’acord que feia pujar el salari mínim posava en perill determinades situacions
econòmiques d’algunes entitats del tercer sector, ràpidament vam fer una trucada a la Fundació
i vam quedar amb el Ricard perquè ens expliqués de primera mà com era tota aquesta situació.
Ens va atendre molt amablement. Vam fer la visita junts amb els companys de l’AEB i vam anar
a veure com estava el tema. La situació tal i com la va explicar, que ha estat molt semblant, pot
ser amb una mica més de detalls perquè teníem una mica més de temps, va ser similar a lo que
ens va dir. Ja li vam dir que ens utilitzés com a eina, un instrument, que ens utilitzés com a
organització política, per defensar allò que creiem que és la seva defensa però que també és la
defensa del municipi, de la gent de Badia del Vallès, que precisament son amb els que ells
treballen, son la gent més desprotegida de la nostra societat. Per això dir-vos que ens utilitzeu,
que som aquí per col·laborar amb vosaltres i evidentment no cal dir que el grup de BeC
donarem suport en aquesta proposta. Gràcies».

La senyora alcaldessa diu: «Bueno, jo només afegir que bueno, ja sabeu que Fundació Tallers
és Badia, que sou una entitat del territori que a més participeu, bueno, formeu part del nostre
capital humà, i que de la mateixa manera que hem fet en altre ocasions, sempre estarem al
vostre costat. Com a ajuntament analitzarem jurídica i econòmicament la manera d’ajudar-vos.
Que sapigueu que aquesta administració local estarà al vostre costat, que no us deixarem i que
mirarem totes les maneres possibles de recolzar i d’aconseguir que la Fundació Tallers tiri
endavant, perquè forma part de la nostra ciutat i feu una feina espectacular. I bueno, jo també
destacar que més enllà del model d’atenció centrat en la persona que en això sou pioners,
també dir-vos que també com a entitat sou una de les entitats que més participa en la
construcció col·lectiva de Badia perquè sempre esteu allà on es celebra qualsevol manifestació
cultural, artística, festiva, sempre formeu part del nostre paisatge. I jo crec que com a ciutat us
hem de recolzar, ja no només aprovant aquesta moció o recolzant les mobilitzacions, sinó jo
crec que com a entitat hem de posar el nostre granet de sorra que es concretarà en la mesura
que puguem. Ja sabeu que ho estem analitzant i que estem a la vostra disposició».
S’aprova per unanimitat el següent acord:
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 586/2019, relatiu a l’objectiu d’assegurar la continuïtat dels centres especials
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La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Teresa Carceller, qui diu: «Gràcies senyora
alcaldessa. Com ja ha comentat el company José Pérez, aquest grup en quant va tenir
coneixement de que hi havia aquesta problemàtica amb la Fundació ens vam afegir a aquesta
reunió per tenir coneixement de primera mà de què és el que passava en aquest centre
especial de treball. No cal dir que nosaltres donarem suport també a aquesta moció en tant que
hi han veïns del nostre municipi afectats per aquesta situació i no només per aquests sinó per
tants altres com treballadors que son que estan afectats i com sempre hem fet quan venen els
treballadors organitzats a demanar suport en aquest ple. Aprovarem la moció com he dit i també
recolzarem les mobilitzacions que hi hagin si és que se’ns fan arribar les mobilitzacions que hi
han. Moltes gràcies».

de treball a Catalunya.
II. Relació de fets
A Catalunya l’itinerari vital d’una persona adulta amb discapacitat intel·lectual és, des de fa
massa temps, i en certa manera des de sempre, una cursa d’obstacles. En realitat, el model
català (pioner en l’estat trenta anys enrere) va aconseguir que la iniciativa de molts pares i
mares afectats permetés posar les bases d’un sistema que visibilitzava per primera vegada la
problemàtica que vivien moltes famílies, generant l’esperança que el camí emprès portaria a un
ple reconeixement com a ciutadania de ple dret a les persones amb discapacitat intel·lectual.
Aquest camí pioner i compromès iniciat per les famílies de persones amb discapacitat va portar
a la creació d’entitats no lucratives que prestaven els suports necessaris per assolir la màxima
qualitat de vida en tots els cicles vitals de la persona. Amb aquesta intenció va néixer Fundació
Tallers, i altres 200 entitats arreu del territori.

Número : 2019-0003 Data : 22/05/2019

Els Centres Especials de Treball (CET) són entitats que ocupen persones amb discapacitat.
Aquests organismes tenen com a objectiu la inclusió laboral de les persones amb discapacitat
física o psíquica. A Catalunya hi ha uns 47.000 ciutadans i ciutadanes amb discapacitat, dels
quals 16.000 treballen a Centres Especials de Treball i, per tant, reben una subvenció parcial
del el salari mínim.
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Tristament, aquest ideal que perseguien les famílies d’assolir un futur digne pels seus fills i filles
no s’està assolint. És més, en els últims 10 anys hem anat veient com, amb l’excusa de la crisi,
s’han anat retallant i congelant els suports que rebien per desenvolupar el seu itinerari vital.

La única bona noticia que s’ha rebut en aquests 10 anys ha estat l’anunci del passat 21 de
desembre de que el Salari Mínim Interprofessional pujaria un 22,3% fent que les persones amb
Discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental contractades, per exemple, en el Centre
Especial de Treball de Fundació Tallers passessin de cobrar 735€ bruts mensuals a 900€.
Aquesta puja es suma al 12% que ja s’havia incrementat en anys anteriors i augmenta
considerablement la seva capacitat adquisitiva i la seva autonomia financera.
Doncs aquesta bona noticia acabar amb la sostenibilitat d’aquestes entitats si no s’acompanya
de les mesures legals i pressupostàries per tal mantenir els suports per aquests llocs de treball.
Aquestes mesures concretades en recursos econòmics venen, en part del Govern d’España i
en part, de la Generalitat de Catalunya. Doncs, a dia d’avui, encara no sabem ni quan, ni com ni
si seran suficients per poder evitar el col·lapse financer de l’entitat, ja que la previsió de la
partida de 100 milions d’euros que contemplava la Llei de pressupostos, amb la no aprovació
d’aquests, ha quedat suspesa.
Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya encara no ha informat si augmentarà els 35
milions d’euros que destina actualment per complementar la subvenció de l’SMI als Centres
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Fa 10 anys que els mòduls i tarifes que la Generalitat de Catalunya paga a les entitats per
prestar els serveis estan congelats. Durant aquest període de temps hem hagut de veure com
les persones amb discapacitat intel·lectual ja no accedeixen a un lloc de treball, com els
educadors i educadores s’han anat empobrint ja que no els hem pogut augmentar, mínimament
el sou. La Generalitat de Catalunya continua prometent però mai complint els seus
compromisos, i veient com la discapacitat sempre queda amagada darrera de la nefasta frase
“…segons disponibilitats pressupostàries…”. La dignitat de les persones amb discapacitat no
pot dependre d’un pressupost. La seva dignitat necessita del nostre compromís.

Especials de Treball, amb l’objectiu de garantir la seva continuïtat, la seva estabilitat financera i
els llocs de treball de milers de persones amb discapacitat a Catalunya.
Els efectes de l’increment del SMI són especialment crítics a Catalunya, ja que sense el
recolzament necessari per part de la Generalitat de Catalunya podria posar-se en perill el model
capdavanter en la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat a Catalunya. Un
recolzament que els CET venen reclamant des da fa més de deu anys, amb una millora en el
finançament, amb posar fi als endarreriments d’entre 6 i 13 mesos en els pagaments del
finançament públic dels anys 2017 i 2018, o també en les retallades en el finançament pendent
de cobrar de 2018.
Per tots aquest motius per evitar que novament les persones amb discapacitat quedin al marge,
i amb l’objectiu d’assegurar la continuïtat dels Centres Especials, el PLE d’aquesta corporació a
adoptar els següents acords:

Número : 2019-0003 Data : 22/05/2019

1. Sol·licitar al Govern de l’Estat a què, tal i com va anunciar a la Conferencia Sectorial de
Empleo y Asuntos Laborales, del passat 20 de desembre de 2018, augmenti els
recursos necessaris per garantir la subvenció de l’SMI als treballadors i treballadores
dels Centres Especials de Treball.

ACTA DEL PLE

2. Instar al Govern d’Espanya que surti de les urnes el proper 28 d’abril, a que recuperi i
fins i tot ampliï, els 100 milions d’euros que incorporava la Llei de PGE per a 2019, per
fer-hi front al col·lectiu de la discapacitat d’especial dificultat.

4.

Instar al Govern de la Generalitat a fer efectiu durant el primer trimestre de l’any 2019
el pagament de tots els endarreriments de l’any 2018 que té amb el sector de la
discapacitat, especialment als Centres Especials de Treball.

5. Exigir a la Generalitat de Catalunya que obrin novament l’accés a les places d’atenció
diürna i atenció residencial que fa 10 anys que estan restringides i que deixen fora a
moltes persones que les necessiten per qualitat de vida i per dignitat.
6. Publicar de manera immediata la nova convocatòria d’ordres, després d’un procés de
negociació i acord de les entitats del sector per a totes les línies de subvenció pendents i
d’assegurar que l’any 2019 les noves ordres es publiquin dins el primer semestre de
l’any.
7. Continuar disposant d’espais de concertació amb el sector de les persones amb
discapacitat que es tradueixi en un model de Treball Protegit a Catalunya, que compti
amb el màxim consens de les entitats representatives del sector, asseguri el compliment
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3. Demanar a la Generalitat de Catalunya la recuperació dels increments de tarifa o mòduls
que s’haurien d’haver anat produint durant els últims 10 anys (aproximadament un 10%
si només tenim en compte el IPC) i posar al dia les actuals tarifes dels serveis a les
persones amb discapacitat intel·lectual.

dels drets de totes les persones amb discapacitat.
8.

Donar compliment a la moció 131/XI aprovada pel Parlament de Catalunya, sobre els
centres especials de treball.

9. Potenciar els centres especials de treball d’economia social i cooperativa arrelats al
territori que apostin per la plena inclusió laboral i social de les persones amb discapacitat
i les persones amb especials dificultats, reforçant els aspectes relacionats amb la
reconversió d’activitats obsoletes, la democràcia interna, el suport a la inversió i
reinversió dels beneficis i el treball en xarxa que permeti oferir nous serveis i productes
amb valor afegit.

Per donar suport a les peticions de la comissió promotora renda garantida ciutadania per
al compliment de la implementació de la Llei de Renda Garancitda de Ciutadania per part
del govern de la Generalitat (Expedient 649/2019)
Favorable

Número : 2019-0003 Data : 22/05/2019

ACTA DEL PLE

10.
Fer arribar aquests acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris, a l’Associació
Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’entitat per a la
Discapacitat Intel·lectual a Catalunya (DINCAT) , al Comitè Espanyol de Representants
de Persones amb Discapacitat (CERMI), al Comitè Català de Representants de
Persones amb Discapacitat (COCARMI), l’Associació Empresarial d’Economia Social
(Dincat), a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, i l’entitat social del
municipi, Fundació Tallers que treballa amb i per a les persones amb discapacitat.

Tipus de votació: Unanimitat

L’alcaldessa dona la paraula a la sra. Pilar Paz regidora del grup Municipal de BeC que diu:
“Gracias señora Alcaldesa. La propuesta que presentamos hoy nos viene de manos del grupo
promotor de la renta garantizada de ciudadania. Como bien sabemos todas esta ley se
promovió a través de una iniciativa legislativa popular hace ya seis años, y fue aprobada
finalmente en septiembre del año pasado. Desde la aprobación de la misma se están
denegando miles de solicitudes a personas y familias vulnerables sin concretar las causas. El
govern de la Generalitat, está incumpliendo de manera sistemática la aplicación de esta ley, y
los compromisos adquiridos con la comisión promotora de la renta garantizada de ciudadanía.
Lejos de desfallecer, los promotores de la ley, junto con otros colectivos, siguen movilizándose
y defendiendo la aplicación de la renta garantizada, con manifestaciones, concentraciones,
huelgas de hambre y creando por toda Catalunya grupos de asesoramiento para personas y
familias a las que se les ha denegado sin ninguna explicación la renta. Con esta propuesta
queremos exigir a la Generalitat el cumplimiento total y de forma transparente de esta ley tan
necesaria para tantas familias que viven precariamente. Gracias.”
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La secretària llegeix la proposta d’acord.

Número : 2019-0003 Data : 22/05/2019

ACTA DEL PLE

Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la regidora de Benestar Social sra. M. José
Granados que diu: “Gracias alcaldesa. La renda garantida de ciudadanía, nace para poder
garantizar que los ciudadanos y las ciudadanas que lo necesiten puedan hacer frente a los
gastos esenciales para su mantenimiento y el de las personas que integran su unidad familiar,
todo ello con el fin de superar su situación mediante un itinerario laboral para así garantizarles
una autonomía e independencia económica. Pero esto no está pasando, como ya sabemos la
renda garantida de ciudadanía es un elemento indispensable encaminado hacia un nuevo
modelo de protección basado en la garantía de renta con el fin fundamental de garantizar que
todos los ciudadanos y ciudadanas que lo necesitan puedan beneficiarse de esta ayuda para
así disponer de unos ingresos mínimos que les garanticen las necesidades básicas, los
empodere y los ayude a salir de la situación de exclusión social y laboral en la que se
encuentran. Todo ello es necesario si nos encaminamos a una inserción social y laboral. Desde
el PSC siempre hemos defendido la necesidad de la vinculación de aquellas personas
beneficiadas de la renda garantida con el cumplimiento de un programa de inserción social y
laboral. Ya el 15 de febrero del año pasado, el PSC pidió al Síndic de Greuges que se implicara
en el control de la implementación de la renda ya que consideramos que se están vulnerando
los derechos de aquellas personas que lo necesitan de manera urgente, dicha prestación
económica, que es un derecho aprobado en el Parlament de Catalunya. El govern actual sigue
sin dar una solución definitiva y sigue poniendo trabas para que se implante, con una actitud in
activa, que no permita avanzar hacia la renta, para que sea una verdadera respuesta a las
famílias en riesgo de exclusión social. Con todo esto los ayuntamientos se ven obligados a
intentar cubrir las necesidades de estas famílias con otras prestaciones y acompañarlas en el
periplo administrativo a la que se ven sometidos. Saben lo que hay detrás de todas estas cifras,
familias, son familias que necesitan ayuda urgentemente, ayuda para poner un plato en la
mesa, para vestirse y para tener oportunidades para seguir. La renda garantida de ciudadanía,
tiene que dejar de ser una promesa para convertirse de una vez por todas en una realidad, y
debe ser una prioridad para el gobierno. Por tanto daremos apoyo a esta moción que finalmente
quedará aprobada como propuesta de acuerdo por el pleno de este consistorio. Gracias.”

L’alcaldessa intervé i diu: “Un altre exemple de com les administracions locals hem de fer coses
que corresponen a altres administracions, temes de salut, hem parlat en aquest Ple, els
centres especials de treball, ara del tema de la renda garantida de ciutadania, esmercem molts
diners i molts recursos propis per compensar allò que altres administracions en aquest cas la
Generalitat no fa, a costa dels recursos per destinar a competències que si que son pròpies de
l’Ajuntament i en molts casos no podem arribar perquè hem d’esmerçar molts més recursos a
competències que no son nostres. Un exemple més, com Ple darrera Ple, hem d’anar
constantment presentant mocions per interpel·lar la resta d’administracions a donar resposta a
les necessitats de la ciutadania que quan venen aquí no demanen, o no pregunten o no
necessiten saber a qui correspon fer-se càrrec de que.»
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat el següent acord:
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La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Elisabet Ruiz regidora no adscrita que diu:
“Daré mi voto favorable para garantizar el cumplimiento de la Ley tan justa como necesaria por
parte de la Generalitat y dar soporte a las peticiones formuladas por la Comisión Promotora de
Renda Garantizada Ciudadana. ¡Muchas gracias!

La Renda Garantida de Ciutadania és un dret cívic i social que empara a tota la ciutadania de
Catalunya i té com a finalitat que les persones i famílies en situació de pobresa tinguin dret a
una prestació econòmic, assegurant-se el mínims per desenvolupar una vida digna dels
ciutadans/es de Catalunya i dels nostres veïns/es de Badia del Vallès.
Aquesta Llei és el resultat del suport de més de 76 entitats cíviques, socials i polítiques, de les
mocions de suport de 52 ajuntaments, de l’esforç i la col·laboració de nombroses persones
voluntàries i sobretot d’un ampli consens popular que va suscitar i que es va traduir en una “ ILP
“ de 121.191 signatures.
El dia 12 de juliol, el ple del Parlament Català va aprovar la Renda Garantida de Ciutadania i
que ja regula l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia.
Va entrar en vigor el 15 de setembre de 2017 i s’anirà implementant progressivament fins al
desplegament complet que serà l'1 d'abril de l'2020.

ACTA DEL PLE

En aquest període de temps la implementació de la llei ha tingut dues fases destacables:

Número : 2019-0003 Data : 22/05/2019

Han transcorregut més de 15 mesos des de l’aprovació unànime de la Llei de la Renda
Garantida de Ciutadania pel Parlament de Catalunya.

1- El 15 de setembre de 2017 s’ha realitzat la conversió automàtica de les antigues
prestacions de Renda Mínima d’Inserció a Renda Garantida de Ciutadania i s’actualitzen
els complements de les pensions no contributives vigents fins al llindar de la RGC.
En aquesta primera fase es va complir plenament el que disposa la llei RGC.

2- La implementació de les noves sol·licituds de la RGC i complements, cursades des del 15 de
setembre de 2017 fins a la data.

El 26 de juliol de 2018 una representació de la Comissió Promotora de la RGC es va reunir amb
el conseller Sr. Chakir el Homrani i el director d’ecomia social Sr. Josep Vidal, als que van
exposar un ampli temari dels greus problemes observats en la implementació de la llei.
Van sol·licitar conèixer el contingut de les instruccions i modificacions d’instruccions cursades
per la Direcció d’Economia Social al personal que va gestionar, tramitar, valorar i va resoldre les
sol·licituds de prestacions de RGC i complements.
Es va registrar el 17 d'agost una sol·licitud d'informació a la Direcció d'economia social a través
de la Llei de transparència, la resposta obtinguda incompleta i insuficient ha donat lloc a dos
recursos potestatius els dies 2 i 14 de novembre.
Finalment, després de conèixer el primer esborrany del reglament de la RGC i el preacord
publicitat el 28 de setembre passat, els representants de la Comissió Promotora van presentar
el 16 d’octubre als representants dels grups parlamentaris un detallat informe sobre el seu
contingut advertint de les incoherències i incompliments amb la llei de RGC en aquest
esborrany.
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És en aquesta segona fase on s’han produït incompliments de la llei.

Després de valorar els resultats de la implementació de la Llei de la Renda Garantida de
Ciutadania, sol·licitem al Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris.
Les següents mesures o actuacions amb l’objectiu de fer complir plenament la llei de la RGC :
1- Davant les excuses injustificades, donar les dades sobre les sol·licituds de RGC de
persones sense llar, el nombre de resolucions aprovades i rebutjades a aquest col·lectiu.
2- Davant el preocupant esborrany del reglament elaborat per la Direcció d’Economia Social.
L’obertura d’una comissió d’investigació parlamentaria.

ACTA DEL PLE

4- Que requereixin al Govern de la Generalitat l’abonament de les sol·licituds de RGC, la
resolució de la qual no va ser notificada a les persones sol·licitants dins el termini que estableix
la llei RGC.
5- Que requereixin al Govern de la Generalitat la revisió de les sol·licituds rebutjades, aplicant
normes i procediments coherents amb el contingut de la llei de RGC.
6- Que es realitzi el seguiment de elaboració del Reglament perquè sigui plenament coherent
amb el contingut de la llei de la RGC.

Número : 2019-0003 Data : 22/05/2019

3- Aprovar la realització d’una auditoria independent sobre la implementació de la RGC pel
Departament de Treball i d’Afers Socials i Famílies, tenint en compte la gravetat de la situació i
la urgència de complir plenament la llei de RGC.

8- Requerir al Govern de la Generalitat que ampliï els crèdits previstos per fer efectiu
l’abonament i complements de la RGC d’acord al que estableix l’apartat 1 de l’art. 17 sobre “
Finançament de la prestació econòmic de la RGC “ i la disposició final segona “ Partida
pressupostària, primer apartat, i donar ple compliment al seu caràcter de dret subjectiu.
9- Requerir al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya l'actualització de l'IRSC
que està congelat des de 2010 i sobre el qual es calcula la prestació de la RGC
El passat 22 de novembre el Ple del Parlament va aprovar la següent moció que obliga el
Govern de la Generalitat a complir-dins d'un termini de sis mesos: “Realitzar una revisió de les
resolucions de denegació de la RGC, elaborar un informe que contingui informació sobre les
possibles denegacions indegudament justificades i compensar la pèrdua de drets,
calendaritzant les mesures pertinents per a resoldre els casos detectats.”
Davant els greus incompliments en la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania que
nega aquest dret a milers de persones i famílies vulnerables, el ple de l'Ajuntament de Badia
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7- Iniciar els tràmits legislatius per a la correcció de l’error que afecta la quantia de la prestació
econòmica de RGC de la segona persona en la unitat familiar o de convivència.

del Vallès acorda :
Primer- Donar suport a les 9 mesures o actuacions anteriorment descrites.
Segon- Exigir el ple compliment de la moció aprovada el 22 de novembre 2018 al Parlament,
pel qual ha de revisar-se la totalitat de sol·licituds rebutjades en els termes acordats.
Tercer- Exigir a la Direcció d'Economia Social, el Tercer sector, les cooperatives i l’autoempresa
el ple compliment de la Llei de Transparència davant la sol·licitud d'informació pública efectuada
per la representació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.
Quart- Davant la denegació d'un percentatge important de les sol·licituts on només es comunica
la denegació sense concretar les causes , oferir suport municipal a les persones sol·licitants que
es trobin en aquestat situació per presentar la corresponent reclamació a la Generalitat.

Motiu: Manca de
quòrum

La secretària llegeix la moció.

Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez regidor del grup municipal de
Badia en Comú que diu: “El sentido del objetivo de la presentación de esta moción en este
pleno es sumarnos a muchísimos municipios de España para poder llegar a presionar a un
gobierno que en aquel momento era gobierno y ahora ya gobierno en funciones. Y la cuestión
fue que cuando se aprobó el Real Decreto para la modificación de los contratos de alquiler,
entre diferentes grupos políticos presentes en el congreso de los Diputados nos pusimos de
acuerdo en muchas cosas, y el objetivo final de modificar ese Real Decreto era básicamente
poner freno a la bombolla inmobiliaria que se ha instalado en los alquileres de las àreas
metropolitanas. Llegamos a acuerdos en cosas como la ampliación de los contratos de alquiler,
la limitación de dos mensualidades de fianza, obligaciones hacia el arrendador, modificación de
la ley de propiedad horizontal para el tema de las viviendas turísticas, para que las
comunidades de propietarios tengan más instrumentos para poder frenar todo esto que está
pasando en las áreas metropolitanas, a nosotros nos afecta al Àrea Metropolitana de
Barcelona, incrementos brutales de los alquileres que se van desplazando Municipio a
Municipio y acaban llegando a los municipios cercanos a estas àreas metropolitanas. Pero no
nos pusimos de acuerdo en una cosa, en una cosa que para los grupos que dábamos apoyo a
este decreto era fundamental y también lo era para el sindicato de inquilinas, y era dar
capacidad potestativa de los ayuntamientos para poner un límite máximo al precio del alquiler,
con una finalidad, evitar sobre todo en aquellos lugares donde la especulación se está entrando
a base de la compra de grandes inmuebles poder poner coto y freno y poder decir: la vivienda,
el alquiler no es un negocio, y eso no pudo ser, y al final cayó el Real Decreto, Por tanto lo que
hacemos aquí es trasladar este debate, sabemos que no tenemos competencias sobre este
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No hi ha acord

ACTA DEL PLE

Moció BeC: Per exigir al Govern del President Pedro Sánchez l'aprovació immediata de la
regulació dels preus dels lloguers d'habitatge (Expedient 646/2019)

Número : 2019-0003 Data : 22/05/2019

Cinquè – Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya i al seu Parlament, a tots els
grups parlamentaris del Parlament de Catyalunya, a la Comissió Promotora de la Renda
Garantida de la Ciutadania, al Departament de Treball i d'Afers Socials i Famílies.

aspecto, es más estamos pidiendo que haya una modificación para poder tener capacidad
potestativa para poder regular este tema y pedimos el soporte de los grupos municipales de
este pleno, evidentemente con el soporte de los grupos municipales de este pleno más el de
otros plenos, se manifestará que una mayoría de los ayuntamientos estamos a favor de una
medida que nos facilitará la vida a los ciudadanos. Como bien ha dicho antes la señora
Alcaldesa, hemos hablado de educación, hemos hablado de sanidad, hemos hablado de
servicios sociales y ahora hablamos de habitatge, yo creo que son de los cuatro pilares
fundamentales que sustentan un buen estado del bienestar que es precisamente el que está
castigando a partir de la supuesta crisis que se ha convertido, que se ha demostrado que es
una verdadera estafa, se está castigando a las clases más populares, entre ellas la mayor parte
de los ciudadanos de Badia del Vallès. Por tanto desde el grupo municipal de Badia en Común
solicitaremos el apoyo y el voto positivo a esta propuesta. Gracias.”
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ACTA DEL PLE

Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Elisabet Ruiz regidora no adscrita que
diu: “Con la reciente salida del anterior gobierno del PP muchas de nosotras a la llegada de un
gobierno de izquierdas con el Presidente en cabeza de Pedro Sánchez, manteníamos la
esperanza de que hubiese muchos cambios inmediatos porque tantos años de derechas han
hecho bastante acuciante que se actúe de manera urgente en determinadas áreas, una de ellas
es la vivienda, yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez a pesar de que intenta regular esto
no lo ha hecho de manera valiente, y es por eso que las PAHs (Plataformas de Afectados por la
Hipoteca), así como los diversos sindicatos de arrendatarios o inquilinos y otros movimientos
sociales a favor de la regulación de los alquileres en nuestro país necesitan de este país y en
este caso del PSOE, con Pedro Sánchez al frente, impulse un Real Decreto que se posicione
del lado de las personas y no de los grandes tenedores de propiedades. Entre las medidas que
estas organizaciones de afectados por la vivienda solicitan, está la petición de que se incluya la
regulación de precios, pero hay otras peticiones que son pilares básicos para poder hablar
realmente de un verdadero derecho con especial protección como lo es el de la vivienda, tal y
como se expone en nuestra Constitución Española en sus artículos 33 y 47. La burbuja del
alquiler que asfixia a las familias ha dejado a más de 3,5 millones de hogares en una situación
límite, afectando al presente y futuro de las mismas. Esto supone una inestabilidad en las vidas
de millones de familias que no pueden planificar ni a corto, ni a largo plazo, ni sus vidas, ni sus
residencias. Es por ese motivo por lo que es necesario impulsar un real decreto que garantice
el derecho a la vivienda, sin medias tintas, con pulso firme a favor de las personas y no de los
banqueros y/o usureros. Necesitamos medidas valientes que tengan el objetivo de pinchar la
burbuja, acabar con la especulación inmobiliaria y garantizar el derecho a la vivienda, impedir
las subidas y cláusulas abusivas, tal y como recogen nuestros artículos 33 y 47 de nuestra
Constitución. Esta burbuja solamente puede atajarse mediante el compromiso político firme y la
intervención Legislativa que imposibilite la especulación. Por ese motivo, hemos de atajar
políticamente para abordar lo que estas organizaciones de afectados ya nos anunciaron en sus
primeros diagnósticos, lanzando un decálogo de medidas de sentido común que ya existen en
otros países, y que aquí implicarían ni más ni menos que respetar la Constitución que tantos
dicen defender. Entre sus propuestas están en primer lugar el fin de las subidas. Es urgente
regular los precios del alquiler en base a índices que tengan en cuenta el poder adquisitivo de
la gente. En segundo lugar el fin de las expulsiones injustificadas. Los contratos deben
renovarse a no ser que el propietario demuestre que necesita la vivienda. En tercer lugar poner
fin de los fondos buitre. Es imperativo eliminar las Socimi, vehículos financieros que gozan de
enormes privilegios fiscales, y que permiten que los fondos buitre especulen masivamente con
nuestros hogares y sean punta de lanza de la burbuja. En cuarto lugar también solicitan
movilización de las viviendas vacías. En un contexto de emergencia habitacional ,180
desahucios cada día, hay que empezar a multar e incluso expropiar para garantizar la función

social de la vivienda, evitar la escasez artificial y frenar la especulación. Y en quinto y último
lugar poner fin de los abusos de los intermediarios. Son los arrendadores, para quienes
trabajan la práctica totalidad de agencias inmobiliarias, quienes deben asumir sus honorarios.
Nunca los inquilinos, que hoy son un mercado cautivo de los agentes. Los 3 millones y medio
de hogares que viven de alquiler no pueden esperar más y es por eso que rechazan el Real
Decreto del Gobierno por su falta de controles y reformas efectivas para atajar la emergencia
habitacional y reclaman una nueva propuesta valiente en forma de un nuevo Real Decreto que
aborde las necesidades de la ciudadanía. Si verdaderamente queremos ayudar a las personas,
hemos de tumbar el actual Real Decreto e impulsar otro que incluya esas mejoras sustanciales
que vayan en la línea de las propuestas anteriormente citadas. Como los propios Sindicatos de
Arrendatarios dicen: “Aquí no hay medias tintas: o están del lado de la ciudadanía o de los
fondos buitre. Regulación de precios o huelgas de alquiler”.
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Para los arrendatarios: Ampliación de tres años a cinco años. Volvemos a estar en la situación
de tres años de la reglamentación antigua. Y hasta siete si el arrendador era una persona
jurídica. Esto era una persona que tenía que renovar un contrato con una entidad financiera le
podrían haber hecho un contrato de alquiler de siete años. Y ahora ya de momento, no.
La prórroga tácita pasaba de un año a tres. Nos encontramos en nuestro Municipio gente que
les renuevan el contrato tácitamente año a año, con el suplicio que ello conlleva. Pues hemos
perdido la oportunidad de que fueran tres.
Limitación a dos mensualidades de la fianza.
Obligación a que el arrendador en caso de ser persona jurídica asuma los gastos de gestión
inmobiliaria de formalización del contrato.
Mejora de la coordinación de los servicios sociales, y los tribunales en caso de usarlos. Se
preveían cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil en los casos que afectan a personas o
familias vulnerables para que se paralicen los procedimientos hasta que se encuentre una
alternativa habitacional.
Modificar la Ley de Propiedad Horizontal, para que la mayoría cualificada de tres quintas partes
de vecinos puedan limitar la actividad turística.
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Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya Tinent d’alcaldessa primer que
diu: “En este punto nosotros vamos a votar en contra de esta moción. En primer lugar porque
no compartimos la exposición de motivos, como se han explicado, ni creemos que no se trata
en la moción el fondo de la cuestión que es la no aprobación de ese Real Decreto. No creemos
que la retirada de la regulación de precios como se ha dicho se deba a la presión de los fondos
buitre, si no que ha sido una negociación a última hora por el ámbito competencial, por si la
regulación de los precios recaía sobre la comunidad o la ciudad. En este “no acuerdo” ha sido
en el que se han basado un grupo que parecía que en principio iba a apoyar, para no apoyarlo.
Se nos pide también que como Municipio podamos intervenir en los precios del mercado de
alquileres, como Municipio especialmente tensionado para luchar contra la burbuja de alquiler.
Eso, supongo que esta moción en otro municipio tendría más sentido. Eso está pasando en
otros municipios, aquí no tenemos ese problema. El problema de nuestra ciudad no es el de los
alquileres, los alquileres están tasados como vivienda todavía bajo el régimen de protección
oficial y su precio está regulado. El problema de nuestra ciudad es la falta de parque público de
alquiler, lo que necesitamos nosotros son más viviendas. Creemos que debido a la no
validación del último Real Decreto hemos perdido una oportunidad. Y no quiero dejar escapar la
oportunidad para recordar que medidas concretas proponía este Real Decreto.

Medidas de impulso de la accesibilidad.
Una serie de medidas fiscales que favorecían al inquilino si el alquiler fuera de su vivienda
habitual.
Exención del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos fundamentados en la
suscripción de contratos de alquiler para viviendas de uso estable y permanente.
Eliminación de la obligación de repercutir el IBI al arrendatario en alquiler social de viviendas
por parte de la administración o entidades públicas.
Ayuntamientos con superávit podrían destinar ese dinero a promover ese parque público de
vivienda.
Habilitar a los ayuntamientos la posibilidad de establecer una bonificación de hasta el 95 % en
la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler de precio limitado.
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L’alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez que diu: “Simplemente por enriquecer un
poco el debate.Yo he leido una cuantas de las propuestas que si que hemos llegado a acuerdos
y que se iban a implementar en este decreto, y se ha olvidado usted que se obligaba al
arrendador a asumir todos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalizaciones de los
contratos. O en el caso por ejemplo del Real Decreto también contaba el impulso de la
accesibilidad como un 10% del fondo de reserva de las comunidades de vecinos para que
puedan afrontar costes de este tipo. Así como obligar a llevar a cabo obras de mejora cuando el
75% de los costes puedan obtener ayudas públicas. Es decir, que yo he empezado a enumerar
algunas de las cosas positivas que tenía este decreto pero nos hemos quedado o se han
quedado parados en un tema que era el eje de la cuestión, que era como frenábamos la
burbuja inmobiliaria en el tema de los alquileres, y una de las medidas que han aprobado
muchas de las ciudades, a pesar de que algunas empresas digan que no funcionan, algunas de
las medidas que han aprobado ciudades como Berlín, París se ha demostrado que en algunos
lugares ha funcionado esta medida a pesar de que algunos datos que manejan estos (...)
intenten desmentirlo, porque evidentemente aquí la ideología también pesa, pesa la forma de
ver que entendemos por el mercado inmobiliario, yo cuando oigo a alguien hablar sobre el
mercado inmobiliario entiendo que no es lo mismo el mercado automovilístico que un mercado
que habla de un bien social de primera necesidad. Al final, es cierto que se quedaran ahí en el
bolsillo nos vamos ha dejar una serie de cosas que no se van a poder aprobar, esperemos que
podamos llegar a algún acuerdo, seguramente la necesidad de presentar este tipo de mociones
para favorecer este tipo de impulsos, para favorecer este tipo de acuerdos, para que al final
estas medidas legislativas acaben favoreciendo a las clases populares, a la gente que más lo
necesita, pero sinceramente el objetivo principal de este Real Decreto que era poner trabas,
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En definitiva creemos que este Real Decreto Ley hubiera supuesto una primera respuesta de
urgencia a la grave falta de una política de viviendas de alquiler social en los últimos años.
Contemplaba además medidas tan importantes como la elaboración de una Ley estatal de
viviendas que impida que los fondos buitre se queden con viviendas sociales. Hubiera revertido
las consecuencias que sobre el mercado de alquiler tuvo la reforma liberal de la LAU del 2013,
y recogía y incorporaba en nuestro comité de Naciones Unidas en materia de derecho a la
vivienda. No obstante como bien sabrá desde el grupo del PSOE i Podemos están intentando
ultimar un último acuerdo para ver si en las pocas sesiones que quedan puede haber un nuevo
Real Decreto Ley que recoja todo esto y a ver si de esa manera entre todos podemos
dotar de unas medidas, que seguramente no sean las mejores, esto tendría que ser a través de
una ley, pero en los plazos que estamos como mínimo recoger estas situaciones que hemos
comentado.”

frenar e intentar que la burbuja inmobiliaria de los alquileres no siguiera sacando a la gente del
centro de las ciudades y del Área Metropolitana y repercutiendo en los municipios cercanos, el
objetivo principal que era este no se podía cumplir. Yo no voy a defender más que con la
palabra del sindicat de llogateres, que decían que sin esta medida es imposible frenar el
incremento descabellado en los precios del alquiler en las grandes áreas metropolitanas.”
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L’alcaldessa intervé i diu: “Yo justificar un poco o argumentar porque hace este alegato el sr.
Moya. Yo creo que lo hace porque en esta moción se atribuye la exclusiva responsabilidad de la
burbuja inmobiliaria y del incremento de los precios del alquiler al sr. Pedro Sánchez, usted ha
argumentado que la burbuja inmobiliaria y el precio del alquiler el hecho de no haber aprobado
este Real Decreto en la medida en la que ustedes manifestaran , y lo han atribuido
exclusivamente a este punto en concreto porque es lo que pone la moción, nos estamos
circunscribiendo a lo que pone la moción, lo que nosotros planteamos, o bajo mi punto de vista
o bajo el punto de vista del partido Socialista es que nosotros consideramos que en el fondo
esta moción responde es a una operación de maquillaje para tapar un montón de errores, como
los que ha descrito el sr. Moya, y un error que bajo mi punto de vista también es un error
enorme que es el no haber aprobado este decreto, que lo que ha hecho ha sido retrotraer la
legislación a la legislación del PP, han conseguido con su voto en contra que ahora mismo la
legislación vigente sea la que tanto critican del Partido Popular. Podemos estar de acuerdo o no
en que esa medida era importante pero yo creo que también es bueno poner encima de la
mesa que estamos hoy donde estamos porque el grupo de Podemos en el Congreso de los
Diputados no quiso aprobar un Real Decreto en el que tenía un montón de medidas que
favorecían a las políticas de vivienda y muchas de ellas que tienen un impacto directo en esta
ciudad, como estamos en el Pleno de Badia del Vallès, en el que se está hablando de impacto
que tiene esta moción para la ciudadanía de Badia del Vallès, nosotros sostenemos que
realmente lo que impactaba de manera directa en una ciudad como Badia del Vallès era otra
serie de puntos que gracias al voto en contra de Podemos no se pudieron aprobar en el
Congreso de los Diputados, entonces podríamos hacer una moción en el mismo sentido y hacer
otra carta al señor Pablo Iglesias para decir que reconsidere su posición política en el Congreso
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L’alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya que diu: “Cuando hablamos del precio de la
burbuja inmobiliaria del alquiler y cuando hablamos de situaciones que se dan y de la falta de
política yo también quiero hacer una reflexión, cada uno a su justa responsabilidad, y cada uno
tiene que asumir sus políticas y sus consecuencias. Ciudades como Badia del Vallès que
estamos en la corona del Àrea Metropolitana, estamos sufriendo, estamos empezando a sufrir
la nefasta política en temas de vivienda de la ciudad de Barcelona y del gobierno de la señora
Ada Colau. El gobierno de Barcelona de las 7 mil o 8 mil viviendas que había prometido ha
generado 700, esto está haciendo que Barcelona esté expulsando población a la corona del
Àrea Metropolitana, y de la primera corona del Àrea Metropolitana ya están llegando al entorno
metropolitano en el que estamos nosotros. Según la encuesta de los servicios municipales del
2018 del propio Ayuntamiento de Barcelona el acceso a la vivienda es por primera vez en 33
año visto como el problema más grave, eso en una encuesta del propio Ayuntamiento. De los
80 solares que tenía o tiene en previsión el Ayuntamiento de Barcelona de hacer edificios
todavía no ha movilizado ninguno. Ayer hubo una carta que no se si la han podido leer de la
PAH de Barcelona que le insta a la señora Colau y al señor Torra que por favor que se pongan
de acuerdo, que dejen de hacer postureo político y que atiendan a más de 500 familias que
llevan más de un año en situación de emergencia habitacional, que no se les da respuesta y
por favor que se pongan quien tiene las competencias en este momento y quien tiene los
recursos y quien tiene la posibilidad manos al asunto por favor.”

de los Diputados a la hora de haber votado en contra de un Real Decreto que tenían todas esas
medidas que impactaban de una manera automática por ejemplo en los contratos de alquiler
que ahora mismo tienen en vigor muchas de las personas que se acogieron a los alquileres
sociales fruto de la crisis y de los desahucios, de las medidas alternativas a los desahucios que
se produjeron en Badia del Vallès en la etapa de la crisis. Por tanto ese es nuestro
posicionamiento político y por lo que vamos a votar en contra de esta moción, porque no
estamos de acuerdo en que la atribución a todo lo que está pasando en políticas de vivienda y
mucho menos en un Municipio como el nuestro como el de Badia del Vallès sea imputable a no
haber recogido una medida concreta pedida por el grupo de Podemos en un Real Decreto en el
que ponía otra serie de cosas que ustedes decidieron legítimamente priorizar y no votarlas, es
lo que está diciendo el sr. Moya probablemente un poco más concreta y relatada , pero en el
fondo el objetivo es este, y nosotros por eso no vamos a poder apoyar esta moción, porque
consideramos que es una operación de maquillaje para tapar un error, bajo nuestro punto de
vista enorme, como otros tanto, como levantarse de la mesa del Pacto de Toledo, que ha
tenido el grupo de Podemos en el Congreso de los Diputados.”
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L’alcaldessa dona la paraula al sr. Pérez regidor del grup municipal de BeC: “Gracias sra.
Alcaldesa y por aclarar las palabras del sr. Moya. Yo creía que lo había entendido, pero usted
coge y nos aclara la palabra y tal. En primer lugar no voy a defender la política de la sra. Ada
Colau, todo y que comparto muchísimas de las cosas que están haciendo las compañeras y
compañeros en el gobierno de Barcelona en Comú con muchos impedimentos internos y
externos. Digo esto porque los datos que da el sr. Rafa Moya, no los tengo aquí ahora pero los
facilitaré, En primer lugar decirle que los pisos sociales no se hacen de un día para otro,
requieren de un tiempo y de unas reservas de terreno y de unas inversiones que no existían ni
siquiera en este gobierno, en el gobierno de Barcelona, se encontraron con muchísimas
dificultades porque no había ni siquiera asignado espacios ni lugares para construir estos pisos.
Pero que estos datos que ha dado usted distan mucho de la realidad, pero muchísimo. Y en
segundo lugar, la construcción de vivienda pública, es uno de los instrumentos existentes para
poder frenar la especulación y el incremento de precio de compra y de alquiler, es uno de los
instrumentos, pero, y aquí si que diferimos completamente de la intervención de la sra.
Alcaldesa, y es que el objetivo principal de este Real Decreto era el que dejábamos a parte, no
era un punto más, era el objetivo central. Es decir, nos cogíamos los alrededores, muy bien,
pero el objetivo central lo apartábamos. Si es una operación de maquillaje o no, yo no entraré a
discutir porque yo se que el Partido Socialista Obrero Español entiende mucho de operaciones
de maquillaje, nosotros no entendemos tanto, pero lo que sí que es cierto y le puedo decir es
que el objetivo de todo esto era conseguir y tener instrumentos para regular el precio alcista en
el tema de los alquileres, y eso es lo que no se va a lograr, y es que aunque hubiésemos
aprobado aquel Real Decreto, cosa que espero que se apruebe incorporando parte de esta
medida o toda esta medida, no hubiésemos logrado entrar al fondo, al meollo de la cuestión
para poder paralizar este tema. Es decir, aprobábamos un Real Decreto que no decía para el
objetivo principal que nos marcábamos. Y no es que fuera un objetivo secundario, no era un
objetivo secundario, era un objetivo central, entonces si cogemos los objetivos centrales de los
acuerdos y los apartamos y solamente nos quedamos con los secundarios entienda usted… En
segundo lugar, pueden hacer ustedes la carta que quieran y enviarle la carta que quieran a
Pablo Iglesias o a quienes ustedes les parezca pertinente. La forma de la moción era una
moción trasladandole al equipo de gobierno, diciéndole hagamos esta reclamación, ustedes
creen que no es una buena medida no pasa nada, pero nosotros seguimos pensando que era
una buena medida. Era una buena medida también para los ciudadanos de Badia, porque a la
larga aunque pensemos que aquí los precios del alquiler siguen estando regulados, a la larga
nos acabará afectando, de una manera más a corto plazo que largo porque al final esta

bombolla va a ir saltando y también afectará al alquiler social. Es una cuestión básica de lo que
nos puede venir, lo que nos puede llegar a pasar si no somos capaces de ver y de poner ahora
mismo estas barreras legislativas que no son garantía de nada porque es verdad que luego
estará la picaresca. Son la garantía de poner instrumentos a manos de los ayuntamientos, de
ayuntamientos como el de Cerdanyola, el de Montcada, el de Ripollet, y el de Badia, para ir
controlando este tipo de temas y evitar que esta especulación inmobiliaria se traslade al
mercado del alquiler. Gracias.”
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La Alcaldessa intervé i diu: “Jo només afegir per tancar el tema que nosaltres aquests aspectes
de la reforma no son secundaris també son principals. Per nosaltres hem perdut una oportunitat
d’aprovar un Real Decret que potser no era el millor, però potser era un bon decret. Que el tema
s’havia quedat sobre la taula per un tema d’aclariment de competències i que ens consta que
continuen negociant, i que els que han situat la regulació tal i com estava a l’etapa del PP ha
estat els que no han aprovat el Real Decret, per tancar el nostre posicionament, i per aquesta
raó votarem en contra.»
Sotmesa la proposta a votació es rebutja en segona votació, la moció presentada pel grup
municipal de BeC amb el vot de qualitat de l’alcaldessa, amb 8 vots en contra (PSC) 1
abstenció (PP) i 8 vots a favor (5 AEB, 2 BeC, 1 reg no adscrita) i que diu:

«El passat 14 de desembre de 2018, el Consejo de Ministros va aprovar per decret modificar la
“Ley de Arrendamientos Urbanos”. Una reforma que fa temps venim demanant alguns partits i
alguns Ajuntaments, conjuntament amb els Sindicats de Llogaters i Llogateres i la PAH. Una
reforma que no s’entendria sense la mobilització i pressió de les persones afectades. No
obstant el que l’executiu recull al Decret com a “medidas urgentes para mejorar el acceso a la
vivienda y favorecer el alquiler asequible” són canvis totalment insuficients, que ens fan
sospitar, tal i com ha sortit publicat en alguns mitjans, que el govern està cedint a les pressions
dels lobbies immobiliaris que són els que han dissenyat la política d’habitatge en els últims 30
anys. L’acord de pressupostos entre el PSOE i UP-ECP-EnMarea incorporava el control de
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L’alcaldessa dona la paraula a la sra Elisabet Ruiz regidora no adscrita: “Bien, cuando yo he
hecho mi intervención en ningún momento, no se si se ha entendido de esta manera, no he
hecho responsable a Pedro Sánchez y al PSOE por toda esta burbuja inmobiliaria, simplemente
he dicho que cuando llevamos muchos años de derechas y esto también y la época de crisis y
todo ha hecho que el precio de la vivienda generara esa burbuja y esto también repercutiera en
los alquileres. De todas maneras, también quería comentar una cosa, no se si ha sido hoy o
ayer, recientemente he escuchado una noticia que Ada Colau se había reunido con Pedro
Sánchez para precisamente que Pedro Sánchez regulara, para que como ciudad pudieran
regular la vivienda. Esa reunión si se ha producido, y lo que quería matizar ahora mismo
también, es que yo no culpo a Pedro Sánchez de toda esta burbuja, pero sí ha tenido un
momento muy importante para tomar un paso al frente valiente y regularlo. Yo creo que hay
muchos municipios y muchas ciudades de este País que son ciudades del cambio que
hubiesen apoyado a Pedro Sánchez en esta iniciativa legislativa. También quería decir que Ada
Colau lleva tres años y pico, que las viviendas sociales no se construyen en un día. La cosas
tienen un proceso. También quería, no es por defender a Ada Colau pero ha hecho muchas
cosas bien, otras que se pueden mejorar, y no todos los municipios ni todas las ciudades
destinan un 30% a habitatge social y eso también hay que ponerlo en valor.”

preus en els lloguers d’habitatges, el punt número 3 d’aquest acord estableix que es donarà als
Ajuntaments la facultat de poder intervenir els preus del mercat de lloguers especialment
tensionats, una eina de la que esperaven disposar ja alguns Ajuntaments.
La reacció i les amenaces inacceptables llençades, especialment per Blackstone i altres fons
voltors, davant la possibilitat d’aquesta intervenció municipal va ser immediata. Blackstone, que
amb més de 23.000 milions és el major inversor d’Espanya, va arribar a advertir en públic el
passat mes de novembre de 2018 a la ministra Nadia Calviño sobre una retirada de inversions
si s’aprovava el control de preus. Directius d’aquest sector reconeixen que van portar els seus
arguments i advertiments davant de la Secretaría de Vivienda dirigida per Helena Beunza a
Foment, “tan lluny com van poder”, i es van topar amb la resposta de que qualsevol modificació
a l’esborrany de decret superava ja el nivell tècnic i “exigia contactes polítics”.
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Davant d’aquestes pressions, no deixa de ser lamentable que la regulació dels preus dels
lloguers, amb la que el govern tenia un tènue compromís des de la signatura de l’acord de
pressupostos generals, sigui sens dubte la gran absent del decret aprovat el 14 de desembre
pel govern. Resulta injustificable, tant sota criteris tècnics com polítics, que aquesta qüestió
quedi posposada fins al proper any, en un context d’emergència habitacional imputable a una
bombolla dels lloguers causada políticament. És per això que resulta urgent e imprescindible
que aquest govern apliqui mesures contundents per a revertir-la. La bombolla de lloguer que
ens ofega no admet ni pedaços ni tancaments en fals, no hi ha mitges tintes o s’està del costat
de la ciutadania o del fons voltors.

En l’actualitat, estem vivint una bombolla especulativa sobre els preus del lloguer. El
desmesurat increment dels preus de lloguer a la ciutat de Barcelona ha fet que molta gent
busqui pis a altres poblacions de l’Àrea Metropolitana cercant preus més barats. Això ha estès
la demanda com una taca d’oli des de la capital cap a les poblacions del voltant i fa que els
preus pugin a l’actualitat en aquestes localitats de manera similar a la lògica perversa similar
que va causar la bombolla immobiliària recent.
Per tots aquests motius, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS

Primer.- Demanar al govern del President Pedro Sánchez l’elaboració d’un nou Real Decreto
Ley que contempli les mesures relatives a la limitació dels preus dels lloguers.
Segon.- Que l’alcaldessa de Badia del Vallès la Sra. Eva Menor Cantador, en nom de
l’Ajuntament de Badia del Vallès adreci una carta al President del Govern manifestant el seu
malestar per la retirada de la regulació dels preus dels lloguers fruit de la pressió dels fons
voltors i que manifesti que el municipi de Badia del Vallès se suma a la petició d’altres
Ajuntaments per tenir la possibilitat de poder intervenir els preus del mercat de lloguers, com a
municipi especialment tensionat, una eina urgent per lluitar contra la bombolla de lloguers i
garantir el dret a un habitatge. I que per tant se suma a la petició de l’acord 1.
Tercer.- Comunicar aquests acords al govern d’Espanya i als grups parlamentaris del Congrés
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La situació al nostre municipi respecte a l’accés a l’habitatge requereix d’aquest tipus de
mesures correctores valentes, només cal recordar que malgrat les dades facilitades per
l’Agència catalana de l’Habitatge diuen que a Badia no tenim cap habitatge buit, però que la
realitat ens fa fer veure la incapacitat per explicar el què passa al parc d’habitatge de Badia. A
més, la insuficiència del parc públic de lloguer al nostre municipi ( aproximadament uns 250
pisos sobre 5.679) que dista del que seria desitjable, i que tenen a altres ciutats del nostre
entorn a la comarca. Per altra banda tenim 454 veïns i veïnes de Badia inscrits o inscrites per
accedir a un habitatge protegit segons dades del IDESCAT de 2012 al 2017.

dels Diputats.»
No s'aprova la moció presentada pel grup municipal de BeC, amb 8 vots en contra, 8 vots a
favor i 1 abstenció.

Moció AEB: Per controlar la proliferació de les apostes en línia i cases de joc i prendre
mesures de prevenció davant la ludopatia (Expedient 648/2019)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

La Secretària llegeix l’acord.
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La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Rubén Toro, qui diu: “….. preocupa i des de fa
molts anys a les companyes de l’AEB. Com ja hem manifestat en diverses ocasions, a Badia
tenim molts problemes, però aquest està sent un problema que està tenint un abast realment
preocupant. A Badia sempre hem fet bandera de la prevenció, de la prevenció en l’ús del foment
dels esports, de les arts, jo precisament que he treballat amb equips educatius aquí a Badia del
Vallès, sempre, sempre la prevenció ha estat un eix de treball i continua sent i de fet fem
bandera, cosa que estem bastant contentes. Amb el tema d’aquesta casa d’apostes, s’està
generant un malestar en moltes famílies. S’està afegint un problema que no teníem i que ara
mateix el tenim a tocar de casa i s’està normalitzant el fet de que joves ho tinguin, ho
contemplin com una alternativa d’oci. Una alternativa d’oci que si no tenim prou ja amb el
bombardeig continu que hi ha mitjançant els esports amb referents superpotents perquè xavals
com jugadors de futbol o de basquet animant a apostar. Animant a apostar a més sempre a més
com d’una forma com molt viril, molt machote, no ets un machote si no apostes, apostes i
guanyes. Bueno, quan hem començat a tirar...... que es fa des dels governs, en aquest cas des
del govern central i hem vist que hi ha gairebé 800.000 usuaris actius, dels quals la gran
majoria son persones d’entre 18 i 45 anys, tenim un problema. Tenim un problema molt greu i
precisament Badia no és una excepció. Igual que Badia no és una excepció, no és una
excepció els barris més desafavorits d’altres ciutats com Madrid, com Barcelona, com València
o com Bilbao. No veurem una casa d’apostes a Pedralbes, no la veureu. La veureu al Raval, la
veureu a un poble com Badia, o la veureu a la Trinitat Vella, tot i que allà els veïns i les veïnes
van fer el possible perquè no tirés endavant, i de fet no va tirar endavant. Citant al company, a
Ricard, que deia que la moció que presentaven no és una qüestió política, aquesta no és una
qüestió política, aquí és una qüestió de ciutat i nosaltres a aquest ple hauríem d’intentar que
aquesta xacra d’alguna manera no tingui el més mínim espai a Badia. Per això el que
demanem, apart dels 10 punts que hem instat, és per exemple que no es torni a repetir cap tipo
de col·laboració, per molt que s’ofereixin amb tota la ....... del món, amb una cursa, que ens
vulguin donar caramels, que ens vulguin donar samarretes, que fiquin les samarretes i els
caramels per on vulguin, però que aquí nosaltres no li donarem cap espai a això. Ara mateix he
passat per allà i he pogut reconèixer a dos menors d’edat que jo conec, que els conec
personalment i que conec a les seves famílies i estaven a la porta, amb la motxilla del cole a
l’esquena. A mi això em fa mal, molt de mal. Pot ser a lo millor hi ha gent que no està
familiaritzada pel que sigui i pot veure o pot notar un punt de dramatisme en aquesta defensa
de la moció, però és que realment és un drama. Ja ens han arribat famílies que els hi ve de
nou, els hi ve de nou que et diuen el meu fill, la meva filla, està apostant 3 €, 4 €, 5 €, però és
que és la seva setmanada i son famílies que totes sabem els recursos que tenen i s’està
normalitzant això i està sent un problema, un problema de convivència dins de les llars i dins de

Badia. Jo per això us demano el vot favorable en aquesta moció i a més que serveixi com
exemple d’altres municipis del Vallès, perquè preguin nota de que aquí a Badia no volem aquest
tipus de negoci, i si el podem tancar el tanquem i si no li hem de renovar la llicència no li
renovem i si hem de fer alguna acció doncs la fem i sobre tot això també demanar-vos comptar
amb els equips educatius, perquè parlin amb els joves per això, per realitzar tallers de
prevenció, que sàpiguen el que hi ha, que no sempre s’hi guanya, normalment es perd, i també
a les companyes que tenen a famílies amb certes dificultats, que tinguin una formació o facin
una formació perquè puguin fer front, perquè puguin abordar aquestes problemàtiques quan
ens vinguin amb aquest problema aquí a la casa i ens diguin el meu fill, la meva filla, el meu
marit, la meva dona, s’està gastant els ingressos en aquest tipus de negoci. Gràcies».
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La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: «Muchísimas gracias
señora alcaldesa. Bien, la ludopatía o juego patológico es considerado un problema psicológico
que genera problemas psicopatológicos como la tristeza, la ansiedad, la depresión, la
irritabilidad, etc., tanto en la persona que la padece como en las familiares, afectando a todos
los ámbitos de la vida de la persona afectada, como si se tratara de cualquier otro tipo de
adicción a cualquier otra substancia, reforzando exactamente los mismos sistemas
reforzadores, desde el ámbito personal, familiar, laboral, social y, evidentemente también
económico. Las adicciones son muy difíciles de tratar y necesitan de la ayuda especializada
para que la persona pueda, en primer lugar, reconocer que tiene un problema de autocontrol en
el juego y, en segundo lugar, para que pueda recuperar la capacidad de autocontrol ante el
impulso del juego. Algo extremadamente más difícil de lo que aparentemente podría parecer. Es
por eso, que la prevención debería ser el primero de los objetivos a perseguir por parte de
cualquier gobierno preocupado por sus ciudadanos. La salud mental y la prevención de las
adicciones deberían ser una de las prioridades de cualquier estado del bienestar. Por esa
misma razón, la moción que presenta hoy aquí el AEB cobra para mi todo el sentido del
mundo. Una moción que, por cierto, la encuentro super completa y que abarca, a mi modesto
entender, la complejidad de toda esta situación y propone medidas concretas tanto a nivel
estatal como municipal. Si bien es cierto, como le comenté a Teresa Carceller, hacía tiempo que
venía rondándole vueltas a este asunto, sin acabar de concretar la forma en la que podría hacer
este municipio una intervención en este sentido y dados los acontecimientos de la adjudicación
del nuevo local situado en la calle Zaragoza, sin que ninguno de nosotros pudiéramos impedir
legalmente esta adjudicación, muy a pesar nuestro. Encuentro muy acertadas las propuestas
de la presente moción. En ella se habla de políticas de prevención, de control de regulación de
estas casas de apuestas y también de juegos online. También se habla de los spots y anuncios
televisivos, que hasta ahora están acosando incluso en horario infantil. Se trata de campañas
muy agresivas en los que se incita al consumo de estos servicios de juego. También lo
podemos observar lo mismo en los anuncios de radio, prensa escrita y redes sociales, incitando
al juego sin control, incluso “regalando” dinero o saldo previo para enganchar así a las
personas, algo que debería estar absolutamente regulado y controlado, incluso yo diría
penalizado. Sin duda alguna, voy a votar a favor de esta moción para establecer mecanismos
que puedan actuar a nivel municipal y prevenir, revisando nuestras ordenanzas municipales, tal
como establece la moción, también revisando nuestro Plan General de Ordenación Urbana. De
esta forma podremos aprovechar para introducir esas limitaciones urbanísticas que impidan la
proliferación de casas de apuestas, regular los anuncios en mobiliario urbano que inciten al
juego, promover charlas informativas en los centros escolares e impedir la colaboración de este
ayuntamiento, entidades, equipos y clubes deportivos locales que incorporen la publicidad de
estas casas de apuestas o cualquier tipo de colaboración publicitaria en actos deportivos
impulsados por este consistorio o festividades. También apoyaré las medidas que incorpora
esta moción a nivel extra municipal, y votaré a favor para exigir la ampliación del Impuesto
sobre actividades del juego en las casas de apuestas y juego en línea y exigir, tanto al gobierno

de la Generalitat como al gobierno del Estado la limitación de apertura de casas de apuestas,
que regule la comunicación audiovisual para proteger sobre todo al público infantil y juvenil,
entre otras medidas propuestas en esta moción. Muchísimas gracias”.
La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Pilar Paz, que diu: “Sólo para decir que
BeC votaremos a favor de la moción de AEB. Gracias”.
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A continuació la senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Encarna Rodrigo, qui diu:
“Gracias señora alcaldesa. En relación a esta moción presentada por el grupo municipal AEB,
con la que la parte expositiva y dispositiva, estamos totalmente de acuerdo, ya que no cabe
duda de los argumentos que presentan, está más que comprobado que este tipo de juegos
pueden acabar en un juego patológico que puede conllevar comportamientos adictivos, a partir
de los cuales pueden derivarse multitud de problemas para las personas, como son los
económicos, los laborales, académicos, sociales y otros muchos. La Junta de Gobierno Local
de este ayuntamiento, aprobó en fecha 25 de noviembre del 2016 un pliego de cláusulas
económicas administrativas para el arrendamiento de todos los locales comerciales que se
disponían libres. Tan solo unos días después y en sesión del 2 de diciembre del 2016 se aprobó
un pliego de cláusulas económicas administrativas para los locales comerciales 149 y 150,
ubicados en la calle Zaragoza, siendo adjudicado el 149 a la empresa Family Entertainment
Center, que obtuvo la mayor puntuación de las dos que se presentaron a ese número. El Cap
del Servei de gestió de jocs i apostes de la Direcció General de Tributs i Jocs de la Generalitat
de Catalunya, en cumplimiento del artículo 15 del Decreto 37/2010, del 16 de marzo, de
Aprobación de reglamentos de salones de juego, solicita a este ayuntamiento un informe de
adecuación de la actividad en cuanto a la incidencia en el medio urbano y en la repercusión en
la infancia y la juventud de este municipio. Este informe fue remitido por el coordinador del Área
de Acompanyament a les persones, en fecha 17 de abril del 2017, el cual argumentaba en
síntesis, que este tipo de actividad podía tener un impacto negativo sobre esta población. No
obstante, la Dirección General de Tributos y Juegos concedió la correspondiente licencia de
actividad. Esta fue una de las primeras medidas que tomamos desde el equipo de gobierno. En
el primer procedimiento de adjudicación, algunos locales comerciales quedaron bastante
desiertos, por lo cual la Junta de Gobierno Local del 5 de mayo aprobó un nuevo pliego para la
adjudicación directa de locales comerciales, con el objetivo de agilizar el proceso a las
personas interesadas. En este pliego, y en atención al informe del Área de Acompanyament a
les persones, la regiduría de Promoción propuso incorporar una cláusula en este pliego para
definir las actividades permitidas, las no permitidas y las específicas. Es en las actividades no
permitidas donde se excluyó del procedimiento las relacionadas con las salas de actividades
lúdicas de juegos recreativos y apuestas, así como también los clubs y asociaciones de
productos de cannabis y similares, acotando así para un futuro este tipo de actividades. Ésta
fue una segunda medida que tomó el equipo de gobierno. Si bien la ley de comercio y servicio
de ferias que regula la actividad comercial y la prestación de servicios, fundamentada en los
principios de objetividad, claridad y transparencia y mínima intervención de las administraciones
públicas, regula el principio general de la libertad de empresa, el ayuntamiento, como
propietario de todos los locales comerciales del municipio quiso excluir este tipo de actividad en
el siguiente pliego de adjudicación directa que hemos tenido vigente hasta el 31 de diciembre
del 2018. En estos momentos estamos trabajando un nuevo pliego para la adjudicación de los
locales y tenemos más que claro mantener la exclusión de este tipo de actividad, dando
también cumplimiento al Plan de acción comercial aprobado en fecha 28 de noviembre del
2018, donde en el punto 2.2 se propone promover la variedad de la oferta comercial al
municipio y acotar el tipo de actividad que no sea de carácter comercial o que esté
sobredimensionado en el municipio. En relación al mencionado Plan de acción comercial,
comentar también que se está trabajando para mejorar el documento aprobado por el pleno,

clarificando algunos conceptos e incorporando algunos nuevos para favorecer la particular
dinámica comercial de este municipio. Esta propuesta de mejora se prevé tenerla a punto para
el próximo pleno, y en ella se hará una mención especial al tipo de actividad a la que nos
estamos refiriendo en esta moción. Asimismo el equipo de gobierno y porque nos preocupa la
repercusión negativa de este tipo de negocios sobre nuestros ciudadanos, nos comprometemos
a no renovar el contrato de arrendamiento a la sala de juegos que tiene su actividad en uno de
los locales de la calle Zaragoza y que finalizará en el próximo año 2020. Es por ello que damos
soporte a favor a esta moción. Gracias”.
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S’aprova per unanimitat el següent acord:
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La senyora alcaldessa diu: “Només afegir a lo que ha dit la regidora que és veritat que va ser un
tema que no vam preveure, no era una activitat que nosaltres no plantejàvem que existís, no
ens vam adonar de que aquesta proliferació s’estava donant a l’entorn i no vam estar preparats
per blindar-nos amb aquesta situació i es van presentar a un concurs i van guanyar i vam
intentar impedir-ho des de totes les maneres legals possibles i no ho vam aconseguir i vam
intentar fins i tot aturar la llicència arrel d’un informe en el sentit de l’argumentari d’aquesta
moció, de que era un tema que tindria unes repercussions socials evidents i no ho vam
aconseguir, i des de llavors, apart de blindar-nos legalment perquè això no torni a passar,
tampoc no hem tornat a acceptar cap tipus de col·laboració d’aquesta empresa ni a la
cavalcada de reis ni en cap tipus d’esdeveniment, perquè bueno, coincidim plenament amb el
contingut de la moció, amb la qual cosa votarem a favor».

A més des de fa uns anys han proliferat els espots en televisió, ràdio, premsa escrita, xarxes
socials, etc. de cases d'apostes esportives en línia. Unes cases d'apostes que insereixen la
seva publicitat en esdeveniments esportius, especialment en les retransmissions esportives i
que fins i tot arriben a utilitzar estrelles del futbol que són referents per a milers de joves o
presentadors de TV per a animar als televidents al fet que apostin. És normal trobar aquests
anuncis entre sèries i programes que es veuen en família amb el que tot això pot comportar.
Aposta, Aposta! Juga, Juga! Tot ràpid i sense que surti mai tot el que la gent perd, ja que
l'objectiu ha estat des del primer moment, crear un sistema de joc molt més addictiu, sense
pauses, amb bons «gratis» d'entrada, i sobretot amb una immensa inversió en aquesta
esmentada publicitat.
Hi ha 796.331 usuaris actius a les cases d'apostes, segons l'últim Informe Trimestral del Mercat
del Joc En línia, un 25,47% més que en el mateix segment de 2017. No només correspon a les
apostes esportives, també a pòquer, casino i bingos virtuals. Fins a setembre de 2017, els
operadors van gastar més de 140 milions d'euros a promocionar-se. A Espanya hi ha més de
mig centenar d'empreses amb llicència en el negoci en línia i presencial. Aquest informe també
apunta les dades de la Direcció General d'ordenació del joc que facilita les xifres invertides en
apostes, les quals han batut totes les expectatives arribant als 1501,27 milions d'euros en jocs
en línia, certificant així que l'increment s'ha produït en el moment que les cases d'apostes han
arribat als barris treballadors.
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Com ja hem manifestat en diverses ocasions, a Badia ja en tenim molts de problemes i si no en
teníem prou, un de ben gros s'està normalitzant com a part important de l'oci del nostre poble,
especialment entre els més joves. Badia que sempre ha fet bandera de les polítiques de
prevenció i participació, no es pot permetre que la presència d'una casa d'apostes al nostre
poble sigui tractada com un model de negoci qualsevol. No s'ha estudiat l'impacte negatiu que
pot tenir en l'economia i la salut de la població ni s'ha realitzat cap campanya de prevenció de la
ludopatia.

El joc patològic és un trastorn que figura entre les addiccions de tipus comportamental en les
classificacions mèdiques i psicològiques. Consisteix en la pèrdua del control del comportament
en relació al joc que es caracteritza per tenir greus conseqüències per a les persones com a
problemes acadèmics, laborals, econòmics, socials i/o legals associats al joc.
Es tempta a la classe treballadora, que normalment no pot accedir a un treball estable donat
l'enorme atur crònic, al fet que arrisquin les seves rendes guanyades en treballs precaris. No és
estrany que en els barris i localitats on menys renda hi ha, sigui on les polítiques neoliberals
més efectes negatius causin a través de les cases d'apostes. Aquestes afecten especialment la
joventut, on la falta d'expectatives i d'un futur estable és el brou de cultiu perfecte per a dosis
ràpides d'adrenalina on aconseguir diners sense esforç. Cal remarcar que la població que més
consumeix en aquests establiments són persones d'entre 18 i 45 anys i Badia del Vallès no és
una excepció, on malauradament cada cop es veuen més joves i adolescents dins i fora del
local del carrer Saragossa.
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Tampoc és admissible que les cases d'apostes augmentin dia a dia els seus beneficis i deixin a
les famílies i al conjunt de la societat l'obligació de costejar íntegrament el tractament de les
persones a les quals han enganxat. És de justícia, per tant, augmentar la contribució que els
beneficis d'aquestes empreses han de fer al conjunt de la societat perquè es pugui tractar de
manera eficaç a les persones addictes al joc i perquè es puguin investigar aquests mecanismes
i prevenir futures addiccions.
De forma física o a través d'Internet, el que s'amaga darrere de cada aposta és el mateix: et fan
creure que no és necessari treballar per a generar riquesa, que pots invertir els teus diners i, si
ho fas bé, ho multiplicaràs. Aquest conte liberal obvia que el teu benefici implica que algú com
tu està perdent els seus diners, també òbvia que un dia has guanyat però al següent pots
perdre molt més. No és qüestió de manera que, en última instància, sigui l'amo de la casa
d'apostes l'únic que guanyi, és qüestió de matemàtiques.

Plantegem en aquesta moció una sèrie de mesures, a escala municipal i supramunicipal, per
erradicar aquesta problemàtica. Per un costat entenem que és necessari prohibir la publicitat
d'aquests locals i frenar la seva expansió a través de les ordenances o les normes
urbanístiques, també són importants les mesures de prevenció davant la ludopatia i, finalment,
plantegem una sèrie de propostes en l'àmbit fiscal per a gravar l'activitat de les cases d'apostes
i del joc en línia.
Per tot això, el Ple adopta el següents acords:
PRIMER: Instar al Govern de l'Estat a reformar la Llei General de la Comunicació Audiovisual i
la Llei General de Publicitat perquè es reguli la publicitat de les Cases d'Apostes i es prohibeixi
el que aquestes empreses puguin publicitar-se per a fer efectiva la protecció del públic infantil i
juvenil i a impulsar el Reial decret de Comunicacions Comercials de les Activitats de Joc i de
Joc Responsable amb l'objectiu de restringir la publicitat per a jocs i apostes en línia.
SEGON: Instar al Govern de la Generalitat que, igual que passa amb el gremi de tabacaires o
farmàcies, limiti l'obertura de les cases d'apostes físiques mitjançant l'establiment d'un mínim de
metres de separació o per nuclis de població, per a frenar així la seva expansió.
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És el moment que les diferents institucions adaptin la normativa a la realitat social, econòmica i
tecnològica de l'activitat del joc abans que es converteixi en una xacra sense retorn.

TERCER: Instar al Govern de la Generalitat que prohibeixi les terminals d'apostes esportives en
salons de joc, bingos, casinos i bars o establiments de restauració.
QUART: Instar al Govern Local que estudiï la revisió de les ordenances o del PGOU per a
introduir limitacions urbanístiques a la implantació de locals d'apostes en els voltants d'espais
freqüentats per la infància, l'adolescència i la joventut, com els centres educatius, culturals,
esportius o juvenils fixant una distància mínima de 500 metres.
CINQUÈ: Instar al Govern Local que, a través de l'Ordenança de Publicitat, reguli l'eliminació de
qualsevol cartelleria del mobiliari urbà o de l'espai públic d'aquest tipus d'establiments,
cenyint-se exclusivament als cartells del mateix local incloent únicament el nom i sense cap
mena de publicitat.

Número : 2019-0003 Data : 22/05/2019

SISÈ: Instar al Govern Local que realitzi activitats informatives en els centres escolars per a
aprofundir en l'ús que fan els joves dels jocs en línia i d'apostes i en els possibles problemes
derivats d'aquest ús i al fet que posi en marxa models d'oci i espais de socialització gestionats
directament per la joventut on puguin desenvolupar un oci sa, que potenciï el coneixement,
l'esport i les arts.

ACTA DEL PLE

SETÈ: Instar al Govern Local que reforci la formació de la Policia Local de manera que es
familiaritzin amb les infraccions més habituals relacionades amb les apostes i el joc,
particularment en l'accés de menors d'edat, persones incapacitades legals i persones amb
l'accés al joc legalment restringit.
VUITÈ: Instar al Govern Local que sol·liciti als equips, clubs, entitats esportives locals i als seus
jugadors a col·laborar perquè no s'identifiqui l'esport amb les apostes, assumint la seva
responsabilitat social, eliminant la publicitat de les cases d'apostes, posant en marxa
campanyes de conscienciació i no signant convenis de col·laboració ni patrocinar a entitats
esportives que facin publicitat de les cases d'apostes.

DESÈ: Instar al Govern Local a no realitzar cap mena de col·laboració amb aquests
establiments on es pugui normalitzar la seva presència al territori. Com pot ser publicitat en
esdeveniments esportius impulsats des del Consistori o en el cicle festiu.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS: 8 de març Dia Internacional dels Drets de les Dones
(Expedient 778/2019)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

La Secretària llegeix la proposta.
El senyor Rafa Moya, per l’absència puntual de la senyora alcaldessa, dóna la paraula a la
senyora M.ª José Granados, que diu: “Gracias. El próximo viernes 8 de marzo, al igual que el
año pasado, millones de mujeres de todo el mundo participarán en la celebración del día
internacional de la mujer, y con él todas reivindicaremos cuestiones que nos afectan, como lo
son la brecha salarial, discriminación por razones de género, la violencia machista, la
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NOVÈ: Instar al Govern de la Generalitat a augmentar el tipus aplicable en l'Impost sobre
Activitats del Joc per a les cases d'apostes i del joc en línia.

precariedad laboral, la feminización de la pobreza, etc. Yo creo que hay un antes y un después
del 8 de marzo del año pasado, porque realmente las calles se llenaron de mujeres queriendo
reivindicar sus derechos y diciendo que ya está bien. Des del PSC creiem i treballem amb tres
eixos fonamentals. 1- Lluita contra la violència de gènere, perquè el masclisme mata. Amb
quines eines? Amb el pacte d’Estat contra la violència de gènere i ……. a la judicatura per
finiquitar la violència que pateixen les víctimes per part de la justícia patriarcal. 2. Assolir la
independència econòmica de les dones per garantir la igualtat d’oportunitats reals i per tant, la
llibertat d’elecció. Amb quines eines? Amb un estat de benestar fort, serveis per conciliar,
polítiques socials, amb una llei d’igualtat laboral, perquè nosaltres diem no a la bretxa salarial,
no al sostre de vidre i no a l’assetjament sexual. 3. Campanyes proactives pels drets sexuals i
reproductius de totes les dones. Estem compromesos i compromeses amb el canvi social que
impulsa el feminisme. No podrà haver-hi veritable transformació si no es compte de manera
essencial amb les dones, amb la seva participació i contribució. Per això i amb la igualtat com a
pilar bàsic, hem abanderat de la mà del moviment feminista totes les conquestes per les dones.
Prou excuses en el drets de les dones ni un pas enrere, volem fets, no paraules i el 8 de març,
totes al carrer. Gràcies».
Número : 2019-0003 Data : 22/05/2019

La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Eli Ruiz, que diu: “Muchas gracias señora
alcaldesa. Bien, el 8 de marzo se conmemora el Día internacional de la mujer y es un día para
recordar la necesidad de seguir trabajando y reivindicando por y para la igualdad real y poner
fin a todas las violencias machistas que podemos percibir todos los días y trasladar estas
luchas a todos los espacios donde participamos: en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el
ámbito estudiantil, en al ámbito de la pareja, en el ámbito de los cuidados, y así un largo
etcétera donde poder siempre reivindicar el feminismo y sobre todo, hacer contrainformación de
todas esas lacras sociales que quieren desprestigiar un movimiento tan justo e igualitario como
es el feminismo. El desprestigio lo vemos continuamente cuando se nos tacha con insultos
despectivos absolutamente faltos de rigor y conocimiento de lo que realmente es el feminismo.
Como decía Ángela Davis “el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos
personas” o Gloria Steinem “una feminista es cualquiera que reconozca la igualdad y la plena
humanidad en mujeres y hombres”. Algo tan sencillo como esto y que está dando tanto de que
hablar en todas las esferas personales, políticas, institucionales, familiares, etc. Lo que sí que
es cierto, es que nunca se había oído hablar tanto de feminismo como se está hablando ahora.
Como cada año, todos los grupos municipales, y yo misma, hemos expuesto en este pleno los
motivos por los que es necesario seguir luchando por los derechos de las mujeres y la igualdad
real en pleno siglo XXI. Parece mentira que todavía hombres y mujeres, y a pesar de tener
reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico plenos derechos que garantizan la igualdad,
exista de facto tanta desigualdad real afianzada por un sistema absolutamente patriarcal que
abarca y es sostenida incluso por los estamentos que deberían garantizarla, y esto lo vemos,
desde el ámbito judicial, hasta el ámbito laboral, estudiantil, familiar y doméstico. Nos sobran
razones para apoyar la huelga feminista del 8 de marzo y como muestra, voy a citar algunas de
mis razones para secundar la huelga laboral, de cuidados y de consumo. Para defender los
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La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Pilar Paz, qui diu: “Tras el éxito de la huelga
feminista, gracias señora alcaldesa, las mujeres nos seguimos movilizando y estamos
convencidas de que el éxito de la huelga del próximo 8 de marzo, aún será mayor. Nos
encontramos en un momento de retroceso debido a la proliferación de los partidos de derecha y
extrema derecha. A día de hoy, aún se están empezando a cuestionar temas ya superados
como la existencia de la violencia de género. BeC apoyamos y pedimos al resto de grupos
políticos de este consistorio que también lo hagan, este comunicado que traemos hoy a pleno
del movimiento feminista tan importante y necesario a día de hoy. Y por supuesto animamos a
secundar la huelga feminista. Muchas gracias”.

derechos ya conquistados y que nadie nos vuelva a arrebatar, como por ejemplo el derecho al
aborto; para conquistar la igualdad real; para erradicar los contratos basura a tiempo parcial
ocupados, en su mayoría, por mujeres; para la eliminación de la brecha salarial y el techo de
cristal en los puestos de trabajo; para la eliminación del acoso sexual y la explotación sexual; la
desaparición de los estereotipos sexistas de la aulas y en los libros de texto; para la
corresponsabilidad en las tareas domésticas; por la eliminación de la cosificación de las
mujeres y la eliminación de las violencias machistas; por las minorías; por las no
heteronormativas; por las que no tienen voz; y cómo no, luchamos, como dijo Rosa
Luxemburgo: “por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y
totalmente libres”. La revolución será feminista o no será. Muchas gracias”.

Número : 2019-0003 Data : 22/05/2019

La senyora alcaldessa diu: «Afegir dos coses. Una, quien no quiera entender que el feminismo
ha venido para quedarse en esta sociedad, está muy equivocado. Quien considere o que quien
quiera gobernar cualquier institución de espaldas o contra las mujeres, encontrará a toda la
sociedad en contra. Y un mensaje ya más doméstico, que no sé si llegará o no llegará, cuando
las mujeres queramos cambiar de sexo lo decidiremos libremente y queremos a la persona que
se dedica a hacer cambios de sexo a la escultura de la dona de manera reiterada, decirle que
tantas veces lo pinte, tantas veces lo borraremos. Que este tipo de cosas y frases como las del
señor Casado diciéndonos con paternalismo lo que es tener una vida en el vientre, hacen que
el día 8 de marzo tengamos que volver a recordar a muchas personas, que no se han enterado
todavía que las mujeres nos hemos levantado porque queremos que la sociedad avance, y que
nada nos parará”.
Es voten les dues propostes conjuntament.
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La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Elena Malysheva, qui diu: “Gracias. Quan
parlem del feminisme, parlem d’una lluita global. Raons per la participació d’aquesta
reivindicació n’hi ha moltes, entre elles la bretxa salarial, els sostres de cristal, la segregació
ocupacional que assigna a les dones les labors pitjors pagades i menys reconegudes. Cal
destacar les dificultats afegides per a l’accés de les dones al mercat laboral, i en aquest sentit,
és indispensable treballar per un consum sostenible que no condiciona les dones com a objecte
de negoci, perquè és irrenunciable l’exigència d’una educació pública, laica i feminista que
inclogui educació, afectiu sexual, la coeducació, les aportacions de les dones al coneixement
col·lectiu. Avui, la convocatòria de la vaga és especialment necessària davant la reaparició i
difusió de missatges enormement reaccionaris que qüestionen els drets de les dones, fins i tot
aquells que es van aconseguir després de dures i prolongades lluites, missatges que neguen la
necessitat de les polítiques d’igualtat intentant falsejar realitats tan dures i evidents com la
violència masclista, emparar així el retorn d’una societat hipòcrita i anestesiada on
desapareguin els drets de les dones sobre el seu propi cos i la seva pròpia vida. Els que
protagonitzen aquesta ona reaccionària i caduca, també els que mostren la seva verdadera
cara donant suport al seu discurs, son mereixedors de rebuig social més absolut al carrer, en
les urnes. La seva hipocresia i falta de respecte cap a les dones es fa evident i només es
mereixedora d’una resposta frontal, col·lectiva i contundent. Cal destacar que les reivindicacions
del 8 de març, no repercuteixen sols a les dones, sinó a tota la societat, ja que amb elles, el
missatge que es transmet és que les persones han de ser centre de les polítiques i de
l’economia. És interessant la lectura de l’antropòloga i investigadora argentina Rita Segato, que
en un dels seus escrits diu «una falla del pensamiento feminista, es creer que la violencia de
género es un problema de hombres y mujeres y en algunos casos, hasta de un hombre o una
mujer, yo creo que es un síntoma de la historia, de las vicitudes por las que pasa la sociedad».
Gracias»

S’aproven per unanimitat els següents acords:
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 778/2019, relatiu al dia 8 de Març “ Dia internacional dels drets de les
dones”.
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II. Relació de Fets
Aquest 8 de Març, Dia internacional de Drets de les Dones, la societat i la democràcia ens hi
juguem molt. Apostem fermament per la defensa dels drets, la llibertat i la seguretat de les
dones. Estem vivint l’amenaça real cap a les polítiques feministes, tant a nivell internacional
(Trump, Putin,...) com a nivell estatal i municipal amb la irrupció de formacions polítiques
absolutament reaccionàries i la radicalització dels partits de drets que recuperen els seus
discursos més retrògrads i contraris als drets de les dones. Tot i així, també vivim amb
esperança l’enfortiment del moviment feminista, com va quedar demostrat amb l'èxit
internacional de les manifestacions del 8M, el moviment MeToo, etc... amb la implicació
copartícip de dones i homes que es rebel·len front el sistema patriarcal i exigeixen governs que
donin respostes efectives als greus problemes que pateixen més de la meitat de la població:
violència masclista, discriminació en tots els àmbits (educatiu, laboral, polític, cultural,
esportiu...), feminització de la pobresa, manca de polítiques de conciliació,... Perquè sabem que
les polítiques públiques d'igualtat són l'instrument per millorar, no només les vides de les dones
sinó de tota la ciutadania. Perquè quan avancen les dones, avança la societat i la democràcia.

Des del juny passat comptem amb un Govern estatal que, recollint aquest esperit del 8M, situa
la igualtat com a eix transversal en l'agenda política. Un Govern que la defensa, afermant els
avanços assolits, enfront d'aquells posicionaments polítics que pretenen eliminar-los. I es
reafirma en la necessitat de continuar desenvolupant polítiques feministes des de tots els
Ministeris perquè les dones són discriminades en tots els àmbits.
Entre ells, és en el laboral on es produeix una de les majors desigualtats que viuen les dones.
Sense independència econòmica no hi ha llibertat possible. Per a lluitar contra la bretxa salarial,
la precarietat i la discriminació en l'accés a l'ocupació i la promoció professional, el Govern ha
impulsat una Proposició de llei d'igualtat laboral que contribuirà a erradicar-les.

També en la desigualtat entre sexes està l'arrel de la violència de gènere que a l'Estat espanyol
ha acabat amb la vida de 984 dones, 152 assassinades a Catalunya, des de 2003 quan es
comencen a comptabilitzar els assassinats masclistes. Per a acabar amb ella són necessaris
instruments específics, com la Llei de violència de gènere, que va ser pionera a Europa. Intentar
confondre-la amb la domèstica és retornar-la a l'espai privat, invisibilizant el seu caràcter
masclista, en comptes de considerar la protecció de les dones i els seus fills i filles un assumpte
de tota la societat. Per al Govern, la violència de gènere és un problema d'Estat. Per això, la
posada en marxa del Pacte d'Estat Contra la Violència de Gènere ha estat una prioritat, que es

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

Codi Validació: 9SLTXXRZ7556ZQEHSC7Q59HWS | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 35 de 45

Estem compromeses i compromesos amb el canvi social que impulsa el feminisme. No podrà
haver-hi veritable transformació si no es compta de manera essencial amb les dones, amb la
seva participació i contribució. Per això i amb la igualtat com a pilar, hem abanderat de la mà del
moviment feminista totes les conquestes per a les dones.

va plasmar en el Reial decret llei de mesures urgents, aprovat el passat 3 d'agost, que inclou
importants millores respecte a la situació de les víctimes i els seus fills i filles.
Les dones sofreixen altres violències pel fet de ser dones, com la sexual, la tipificació de la qual
en la normativa espanyola està revisant el Ministeri de Justícia, amb l'objectiu d'establir de
manera clara que “si una dona no diu sí, tota la resta és no”. A més, s'ha impulsat una llei per a
la formació en perspectiva de gènere dels operadors jurídics.
La prostitució i l'explotació sexual també són violència masclista, que cosifica i mercantilitza les
dones. Al nostre país, les xifres són terribles. El Govern estatal, lluny de mantenir-se indiferent,
treballa en una llei que l'abordi de manera integral, seguint el model abolicionista de països com
Suècia.
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Les dones han de triar la seva maternitat lliurement, per això no permetrem que es posi en risc
el dret a l'avortament. I per això, el Govern estatal ha retornat a totes les dones l'accés a la
reproducció assistida, independentment de la seva orientació sexual o el seu estat civil.

ACTA DEL PLE

Les i els feministes rebutgem la gestació per substitució, eufemisme de ventres de lloguer,
perquè soscava els drets de les dones, especialment de les més vulnerables, mercantilitzant els
seus cossos i les seves funcions reproductives. El Govern estatal perseguirà les agències que
ofereixen cada any a centenars de famílies espanyoles aquesta pràctica sabent que està
prohibida aquí.

En aquest context, com l'any passat, entitats feministes han promogut una vaga laboral, de
cura, de consum i estudiantil a la qual han donat suport els sindicats i entitats socials del país,
convocant aturades pel dia 8 de març. Aquesta pretén ser una mesura de conscienciació i
reivindicació davant la situació de desigualtat que viuen les dones en aquest país.
I no hem de permetre la instrumentalització d'aquesta mobilització del 8 de març a Catalunya
per defensar altres causes com la independència que res tenen a veure amb els objectius del
8M, o introduir temes que divideixen la unitat d'acció que sempre ha caracteritzat el moviment
feminista al nostre país com és l'intent de regularitzar la prostitució i el proxenetisme. Perquè on
ens hem de trobar aquest 8M, partits i entitats, és la feminista, lluitar pels drets de les dones,
sumar i no restar.
Com a feministes, ens sumem a la vaga: donem suport a la vaga laboral perquè l’ocupació
femenina era d’un 49,9% el 2007 i va ser d’un 48,7% el 2017. Perquè la temporalitat i
precarietat segueixen sent femenines: el 72,9% dels contractes a temps parcial del 2017 eren
de dones i treballem en els sectors més precaris, en canvi només un 29,4% de les persones
que treballen a sectors industrials són dones. Perquè continua existint el sostre de vidre: al
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Avançar cap a la igualtat és una responsabilitat que ens interpel·la individualment i com a
societat. I que també obliga totes les Administracions, des de l'estatal fins a la local. Una de les
primeres mesures adoptades pel Govern estatal va ser precisament retornar les competències
en matèria d'igualtat als Ajuntaments, els més pròxims a la ciutadania. I duplicar la seva partida
pressupostària vinculada al Pacte d'Estat.

2017 les dones només ocupem el 31,4% de càrrecs directius i de gerència. Perquè la bretxa
salarial persisteix: al 2017, es situava en un 23,4%. Aquest any, les dones des del 10 de
novembre estem treballant gratis. Perquè la conciliació continua tenint rostre de dona: l’any
2007, el 96,1% de les excedències per cura de menor van ser per a dones. 10 anys més tard, el
2017, el 92,8%. Perquè l’assetjament sexual i per a raó de sexe, continua sent una de les
formes més generalitzada de violència als centres de treball i alhora més oculta. Perquè les
pensions de les dones són menors. Donem suport a la vaga feminista de cures perquè volem
posar en valor el treball domèstic no remunerat, menyspreat pel sistema econòmic, i utilitzat per
ocultar retallades de l'Estat de Benestar. També volem visibilitzar la manca de corresponsabilitat
real a les tasques de cura i la necessitat vital de polítiques de coeducació i de foment de les
noves masculinitats. Donem suport a la vaga de consum per recordar les empreses que han
d'incloure la visió de gènere a totes les seves accions, des de la producció, les condicions
laborals, fins al màrqueting. I donem suport a la vaga estudiantil perquè la lluita feminista s'ha
de fer en xarxa intergeneracional, implicant els i les joves.

ACTA DEL PLE

El Ple adopta els següents acords:
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Perquè malgrat les conquestes, encara persisteixen discriminacions que impedeixen les dones
de participar en igualtat de condicions en tots els àmbits de la societat.

Primer. Sumar-se a la iniciativa del moviment feminista, els sindicats, i altres entitats socials del
país, de convocatòria de VAGA I ATURS EN EL DIA DEL 8 DE MARÇ i animem els i les
treballadores a sumar-se a ells, com una mesura de conscienciació i reivindicació sobre la
necessitat que les dones, com els correspon, participin en igualtat de tots els espais de la
societat.

Tercer. Sol·licitar als Grups Parlamentaris representats al Parlament aprovar i desenvolupar el
Pacte català contra la violència masclista i de la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva
de dones i homes.
Quart. Sol·licitar als Grups Parlamentaris representats al Congrés dels Diputats l'aprovació
d'una Llei d'igualtat laboral, així com donar trasllat d'aquest acord als Grups Parlamentaris en el
Congrés dels Diputats.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS: Moció BeC: En apoyo a la huelga feminista de 2019
(Expedient 789/2019)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

Les intervencions i la votació d’aquesta moció, consten conjuntament amb l’acord
immediatament anterior.
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Segon. Comprometre'ns a treballar per l'avanç de la societat cap a la igualtat de gènere,
rebutjant qualsevol retrocés en drets i llibertats per a les dones.

El éxito de la Huelga Feminista del pasado año no puede ser un hecho aislado en la historia de
este país. Ha de ser el punto de arranque del reconocimiento y resolución de las injustas
discriminaciones e intolerables desigualdades que sufren las mujeres.
Este 8 de Marzo de 2019, el movimiento feminista vuelve a convocar una huelga con el apoyo
de organizaciones y colectivos políticos, sociales y sindicales. Una huelga que se desarrollará
en el campo de los cuidados, el consumo, en el ámbito laboral y también en la educación, con
especial énfasis en la lucha frontal contra las violencias machistas, que son la expresión más
brutal de la situación de discriminación que viven las mujeres.
Porque sigue existiendo la brecha salarial que nos penaliza, los techos de cristal que nos
discriminan y el suelo pegajoso que nos empobrece así como la segregación ocupacional que
nos asigna las labores peor pagadas y menos reconocidas. Y persisten, sin lugar a dudas, las
enormes dificultades añadidas para el acceso de las mujeres al mercado laboral.
Número : 2019-0003 Data : 22/05/2019

ACTA DEL PLE

Es una huelga necesaria porque sigue siendo urgente que la vida y las personas se sitúen en el
centro de la economía. Es indispensable trabajar por un consumo sostenible que no condicione
a las mujeres como objeto de negocio. Porque es irrenunciable la exigencia de una educación
pública, laica y feminista, que incluya la educación afectivo-sexual, la coeducación y las
aportaciones de las mujeres al conocimiento colectivo.

A día de hoy, la convocatoria de la huelga es especialmente necesaria ante la reaparición y
difusión de mensajes enormemente reaccionarios que cuestionan los derechos de las mujeres,
incluso aquellos que se consiguieron tras duras y prolongadas luchas. Mensajes que niegan la
necesidad de las políticas de igualdad, intentando falsear realidades tan duras y evidentes
como la violencia machista amparando así el retorno de una sociedad hipócrita y anestesiada,
donde desaparecieran los derechos de las mujeres sobre su propio cuerpo y su propia vida.
Quienes protagonizan esta ola reaccionaria y caduca, y también quienes muestran su
verdadera cara apoyando su discurso, son merecedores del rechazo social más absoluto. Su
hipocresía y falta de respeto hacia las mujeres se hace evidente y solo es merecedora de una
respuesta frontal colectiva y contundente.
Porque las mujeres no van a dar ni un paso atrás y con ellas, la gran mayoría de la ciudadanía
que aspira a una sociedad que garantice una vida digna y libre a todas las personas.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Badia del Vallès adopta los siguientes acuerdos:
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La huelga del 8M de 2019 es una convocatoria plenamente vigente frente a las desigualdades,
y las violencias estructurales que sufre más de la mitad de la humanidad. Porque su
desaparición exige una estrategia coherente y sostenida en el tiempo para reivindicar ese
nuevo modelo social, justo, democrático, igualitario y libre de violencias machistas al que
aspiramos.

-Apoyar la Huelga feminista, facilitando su desarrollo en esta Corporación.
-Facilitar con todos los medios materiales, personales y de difusión las manifestaciones,
concentraciones y actos que convoquen las asociaciones feministas el 8 de marzo.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Coneixement resolucions de l'alcaldia

Intervé en primer lloc la senyora Elisabet Ruiz que formula les següents preguntes:

ACTA DEL PLE

C) PRECS I PREGUNTES

Número : 2019-0003 Data : 22/05/2019

Es dona coneixement de les resolucions de l'alcaldia corresponents al mes de febrer des de la
21/2019 i fins a la 149/2019.

- La pasada Comisión Informativa sacamos el tema de la empresa LAVOLA y preguntamos
sobre que acciones íbamos a emprender, también nos dijisteis que al día siguiente os reuniríais
con los dueños y nos gustaría saber en que ha quedado el tema.

- También hago un ruego para la reposición del horno, microondas, encimera de la cocina del
Casal dels Infants porque es algo urgente y la verdad es que está en un estado que entraña
peligro para los usuarios.
- También Ivan quisiera saber como está el tema de la campaña No puc esperar/No puedo
esperar.

- Vuelvo a solicitar celeridad en la intervención, se que la brigada está muy liada con muchas
cosas, es poco personal, pero creo que cada día que pasa con este tipo de pintadas que bien
manifestaba la alcaldesa, es un paso atrás, y un paso adelante para legitimarles a ellos y no
podemos permitirlo. Si no es posible que la brigada lo pueda hacer, creemos un grupo de
voluntarios de vecinos que tengamos permiso por parte de este Ayuntamiento para poder
acceder a las pinturas necesarias que son las que legalmente tienen que ir por tema de
seguridad de los pasos de peatones para que no resbale ninguna moto, ningún coche ni nada,
pero que podamos pintarlo los vecinos, que podamos también empoderarnos y llegar donde la
imposibilidad de tanto trabajo de la brigada no pueda llegar. Pero no podemos tener dos
semana una pintada en un paso de peatones, ni un pene en la dona, ni cosas como el artículo
155 ole y cosas así. De las pintadas que signifiquen intolerancia, fascismo, machismo, no
pueden quedar impunes tantos días.
- Sobre la limpieza del polideportivo me gustaría saber si tenemos la opción de ampliar el
servicio porque ha habido un recorte y se nota bastante en el estado del servicio, y me gustaría
saber si se ha tomado alguna decisión. He notado que si se ha hecho una intervención al día
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- Por otro lado me gustaría saber si no es ahora cuando se pueda de si se va ha hacer el paso
de peatones del polideportivo viejo y la gasolinera y cuando se tiene previsto aproximadamente.

siguiente de comentarlo en la comisión informativa, pero es una intervención muy de pasada
porque imagino que deben de estar sobrecargadas de trabajo las empleadas, pero creo que
deberíamos ampliar el servicio o abordarlo, hacer un estudio del servicio a ver dónde podemos
reforzarlo, aunque sea ampliando la contratación.
A continuació el senyor José Pérez, que fa les següents preguntes:

Número : 2019-0003 Data : 22/05/2019

ACTA DEL PLE

Antes del turno de preguntas y peticiones al equipo de gobierno, desde el grupo municipal de
BeC queremos hacer llegar un alegato contra la reiteración de pintadas, que últimamente
ensucian paredes, persianas, muros y columnas de nuestro municipio. Desde BeC queremos
hacer manifiesto nuestro más enérgico rechazo a esas muestras de intolerancia, incivismo y
falta de respeto a la pluralidad. Este tipo de acciones cobardes hechas de noche y a
escondidas, muestran que quienes la realizan no tienen nada positivo que ofrecer a la sociedad
badienca, badiense, perdón, y solamente saben sembrar odio e intolerancia. Los ataques
racistas, xenófobos y de ideología totalitaria, no pueden pasar de puntillas entre nosotras. Que
sepan quienes se dedican a este tipo de actividades, que las personas que participamos en
BeC no nos cansaremos de denunciar su táctica de acoso y derribo a quien piensa diferente. A
todas esas personas, si nos están viendo u oyendo, les recordamos, en palabras del poeta
Apeles Mestres, que precisament abans d’ahir també citava el meu veí de Santa Perpètua de
Mogoda, cuando nos recuerda desde su hora que no passareu, no passareu i si passeu, serà
damunt d’un clap de cendres, les nostres vides les prendreu, mentre el nostre esperit no l'heu
de prendre, mes no serà perquè feu, no passareu. Gràcies.

- En segundo lugar, creo que hace unos meses tratamos en este pleno y en alguna comisión
informativa también el tema del estado de la rotonda existente en la salida de Badia hacia
Cerdanyola, la fuente, aquello que fue una fuente, y se nos dijo que se iba a hacer algún tipo de
intervención a medida que se hacía una intervención en el Parc de la 2 a República, sabemos
que hay un proyecto que se van a instalar una serie de columpios, gronxadors y una serie de
tal, pero no sabemos nada de esta... aquello que fue una fuente, que hoy es rotonda, si el
equipo de gobierno tiene algún proyecto para este tema.
- En tercer lugar hay un tema que preocupaba el otro día en la asamblea de BeC y era el tema
de la existencia de los patinetes eléctricos por la acera y plazas de Badia. Ya que no tenemos
ninguna ordenanza municipal que lo regule, proponemos al equipo de gobierno que nos
acojamos directamente a la ordenanza municipal, a la ordenanza existente en el Área
Metropolitana, que como un mínimo, de base nos puede servir, para luego ya poder trabajar.
Eso significaría traerla aquí a pleno, aprobarla y poderla incorporar como una ordenanza más.
- Se nos volvió a pedir también por parte de un grupo de vecinos el tema de la reurbanización
de toda la zona del DIA, la zona de entrada aquí hacia el ayuntamiento para volver a acabar
con esas barreras arquitectónicas. Es un proyecto que se había hablado a principio de
legislatura de si sobraba algo, parte del dinero que se iba a invertir por parte del Área
Metropolitana en el Parc Joan Oliver, se invertiría allí. Finalmente aquello no ha quedado así,
pero tampoco sabemos si el equipo de gobierno sigue trabajando en esta propuesta, tenemos
alguna propuesta encima, tenemos ya un proyecto de financiación, etc., etc., etc. y eso
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- En primer lugar, quería volver a reiterar y a pedir el tema del proyecto o la propuesta que se
nos comentó en comisión informativa de Territori sobre el tema de los carriles bici en Badia, que
harán continuidad desde los de Barberá, hacia la Autónoma, Sabadell, Cerdanyola. Se nos dijo
que había un proyecto que se estaba empezando a trabajar el mes pasado. Bueno, pues si se
nos pueden hacer acercar els primers esborranys de este proyecto, se lo agradeceríamos al
equipo de gobierno.

preocupaba a algún grupo de vecinos.

Número : 2019-0003 Data : 22/05/2019

Intervé el senyor Álvaro Pacheco, qui pregunta:
- En primer lloc volem també manifestar, bueno, posar de manifest o posar sobre la taula el
tema de les pintades que s’han fet al municipi. També com bé sabeu som l’objectiu d’aquestes
pintades i l’únic que fa és reafirmar-nos en la nostra determinació antifeixista i antiintolerant,
que ja pot venir a pintar cada cop que vulgui la nostra persiana que ens trobarà allà, bueno, de
fet mai ens troba, va a pintar quan no estem, no sé si és que no...
- Volem també demanar que la darrera reunió del Consell municipal d’educació, sapiguer a qui
van convocar del nostre grup municipal, perquè no tenim constància, però pot ser és una errada
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- Y por último, yo que he intervenido varias veces en temas sobre multas de tráfico, interpelar
de nuevo al regidor en este sentido. Estaba repasando algunas de las multas que hemos
puesto en estos últimos meses, me he leído algunos expedientes y empezaremos por las
buenas noticias. Las buenas noticias es que felicitar a la guardia urbana porque han hecho
algunas intervenciones muy interesantes y que significa que están trabajando, como nunca lo
hemos puesto en duda por mejorar la seguridad de los ciudadanos de Badia. Denuncias por
temas de pillar a gente conduciendo en alcoholemia, denuncias por estacionar a determinadas
horas encima de las aceras, nos parece positivo. Ahora bien, no progresamos adecuadamente,
como se dice en el lenguaje educativo, en el tema de estas multas que estamos poniendo a
determinadas horas de la noche. Cojo un día al azar y sinceramente, yo creo, y luego haremos
una propuesta para que el equipo de gobierno la someta a debate, a pesar de que ya estamos
a final de la legislatura. Día 26 del 1 del 2019, hora 3:45 de la mañana, estacionar el vehicle al
mig de la calçada. Entendemos que los vehículos estos son los que están alrededor que
acaban y quedan allí estacionados. 3:45 de la mañana, 3:43 de la mañana, 3:45 de la mañana,
3:48 de la mañana, 3:40 de la mañana, 3:50 de la mañana. Claro, evidentemente si
comparamos esta multa, estas denuncias, comparativamente con otras que ha habido, por
ejemplo, el día 28, a las 8:30 de la tarde, por estacionar en una zona señalizada per a l’ús
exclusiu de minusvàlids, lo de abajo, un ok, un aplauso, un apoyo a la guardia urbana. Lo de
arriba, yo creo que nos tenemos que hacer un planteamiento, si podemos en un mismo día en
una zona, en la avenida Mediterráneo entre el 26, 24, 22, hacer entre las 3:45 y las 3:50 de la
mañana, 5 multas que supondrán a estos vecinos y vecinas, pues… bueno, la denuncia el
importe son 200. Nosotros consideramos que no es manera de educar a la ciudadanía en ese
tema. Hacemos una propuesta que ya la hicimos en una comisión y pasó de aquella manera.
Pensamos que para educar a la ciudadanía de esta manera hay que hacer campañas de decir,
estás estacionando tu vehículo en esta zona, este vehículo a las 9 de la mañana, como sí
ocurre otros días, 8:54, 8:52, son 9 de las mañanas, estos mismos vehículos que están
estacionados consideramos que sí que están obstaculizando el paso. A las 4 de la mañana
consideramos que tendríamos que tener un poco más de manga ancha, otra visión de las
cosas. Es nuestro punto de vista, a lo mejor nos equivocamos, pero yo cuando leo un
expediente y veo 5, 6, 7, 8 multas el mismo día en cuestión de esto, consideramos que
tenemos un tema aquí que trabajar. Proponemos la campaña. La campaña es avisar a los
vecinos que hasta una determinada hora va a haber un límite en esa tolerancia, pero que a
partir de ahí seremos intransigentes, y seguir trabajando, evidentemente, y más ahora que van
a venir las elecciones municipales en poner entre todas y todos posibles soluciones para
mejorar el tema del aparcamiento, que en determinados lugares de Badia de noche, son muy
complicados y muy difíciles. Y lo digo yo porque desde este grupo municipal hemos intervenido
varias veces revisando este tipo de multas. Son excesivas a esas horas. Para nosotros,
consideramos que son poco educativas, nada constructivas y que lo único que conseguirá
entender es que habrá ciudadanos, incluso hay alguno que repite.

nostra, d’aquesta convocatòria, que sabem que va ser entre comissió informativa del dimarts,
entre una i l’altre, i no ens vam assabentar, no vam poder acudir perquè no teníem la
convocatòria. Era per demanar aviam a qui havien convocat.
- El que volíem també, fa un temps que estem observant que l’ajuntament a les xarxes socials
està molt actiu, i creiem que és una bona eina per donar a conèixer activitats o informació
d’interès al nostre municipi. No obstant, creiem que no s’ha fet un ús adequat en algunes
notícies que s’han penjat a la plana web, a les xarxes socials, com ja hem dit, i ens referim a un
tema, entre d’altres, que és l’article del tancament d’oncologia pediàtrica del Taulí. Creiem que
aquest article és electoralista, parlar del PSC del Vallès, no creiem que els mitjans públics del
nostre ajuntament estiguin per fer electoralisme, per tant, igual que felicitem la tasca d’aquest
augment de posicionament o com es digui tècnicament perquè no soc expert en el tema, també
creiem que s’ha d’anar amb molta cura i fer servir els mitjans públics per donar a la ciutadania
informació d’utilitat pública.
El senyor Rubén Toro, intervé per preguntar:

L’equip de govern passa a respondre les preguntes.
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- Des de l’AEB hem observat que bueno, no hem pogut accedir a una de les sancions que hi ha
hagut a una persona, un venedor, una venedora ambulant, una persona migrada i volem
proposar, volem instar a aquest govern, si vol, si Badia com una ciutat acollidora, una ciutat
solidària, si vol prendre, bueno, mesures informatives amb aquestes persones que ara mateix
estan a l’escala més baixa, son molt vulnerables. Moltes d’aquestes persones venedores
ambulants, no dominen l’idioma. Moltes d’aquestes persones, la majoria, acaben d’arribar al
nostre país i si l’acollida que li donem és una sanció de 1.500 euros, el que estem fent és li
estem fent la feina bruta a la gentuza de Vox i companyia. Llavors nosaltres no ens podem
permetre això. Hi han maneres, hi han un altre tipus de pràctiques que ja s’estan donant a
d’altres municipis, on la tasca que fa la guàrdia urbana, com aquestes persones, moltes, no
esperem que coneguin el reglament, de fil ........., se’ls informa dels seus drets com a ciutadans i
ciutadanes, perquè si nosaltres el que fem des d’aquest consistori és legitimar aquesta detenció
pel seu color de pell, si el que fem és legitimar la criminalització de la pobresa més absoluta,
estarem entrant a fer un joc molt brut i que no ens pertoca, i que ens coneixem tots i totes i que
sabem de sobres que no és de gust, no és de gust fer aquest tipus de sancions cap a aquestes
persones. Existeix la possibilitat de tenir informació i formació als agents de la Policia local de
Badia, mitjançant el sindicat de venedors ambulants de Barcelona, perquè aquestes persones
coneguin els seus drets, existeix. Malgrat que sempre surti per la tele a «El Periódico», al que
sigui, fent gruisme de que son un col·lectiu violent i que han vingut aquí a destrossar el comerç
local, son persones que estan comprant material amb factura, no ho oblidem. Son persones que
estan venent material legal. I les persones son les que nosaltres titllem d’il·legal. Jo crec que
estaria bé de manera pedagògica i com exemple a altres municipis, fer aquesta tasca, convidar
els companys de la Policia local que informin dels seus drets abans de sancionar-los, perquè si
alguna d’aquí creu que una d’aquestes persones té 1.500 euros per pagar una multa, pot ser
algunes no estaríem aquí treballant com jo a l’Ajuntament de Barcelona i a lo millor m’agafaria
una manta i estaria venent pel metro o pels mercadillos de la comarca. No hem fet una moció
perquè volíem que vinguessin les companyes del sindicat de venedors ambulants, però si que
els hi volem transmetre si l’Ajuntament de Badia estarà disposat a fer aquesta tasca informativa
mitjançant la Policia local.

Número : 2019-0003 Data : 22/05/2019

La senyora Encarna Rodrigo respon:
Bueno, comentar también a los 3 partidos políticos que hay aquí que también nosotros
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La senyora alcaldessa diu:
Ara donaré la paraula als meus companys i companyes, però jo crec que amb una mateixa
argumentació podré contestar dos precs que se m’han fet per separat per dos grups, perquè jo
crec que no hem de barrejar les coses. Confondre o atribuir a una aplicació d’una multa i ara li
explicaré com actuem o com hem estat actuant en aquest sentit amb Vox, ho trobo, o que li
estem fent una jugada a Vox pel fet d’haver posat una multa en un moment donat, jo no
comparteixo, des de la nostra perspectiva. Nosaltres amb el tema de la venda ambulant, sobre
tot en el mercadillo, també perquè és cert que les persones que paguen una taxa per l’ocupació
de via pública en el mercadillo, que demanen que no es posin altres persones sense complir
amb aquest deure que ells si compleixen, demanen que en el mercadillo no es puguin posar
persones que no paguen la taxa, jo també trobo que és raonable, també trobo que és raonable
perquè si no estaríem parlant des d’una perspectiva d’injustícia respecte de la gent que
probablement amb molts esforços, molts esforços, paguen una taxa. Dit això, nosaltres hem fet
moltes mesures de prevenció, moltes, dissuasòries abans de posar sancions. Mesures des
d’anar-nos a l’estació de Renfe per advertir que no autoritzaríem la venda ambulant no
autoritzada dintre del propi mercadillo. Em consta que la Policia local en reiterades ocasions
també, el primer que fa és dissuadir o convidar aquestes persones a que no es col·loquin dintre
de l’entorn del mercadillo. Això és la seva manera normal de procedir. No sé en aquest cas
concret, aquesta multa en concret, hauríem de demanar un informe per veure que havia passat,
però jo no crec que sigui una pràctica generalitzada de que nosaltres utilitzem la nostra policia
per anar contra el més feble. Jo crec que hem d’intentar buscar un equilibri perquè jo tampoc no
estic d’acord en que Badia es converteixi en Plaza Cataluña, jo no comparteixo aquesta
perspectiva, perquè jo crec que hem d’intentar fer un equilibri entre el dret de les persones a
guanyar-se legítimament la vida, el fet de no criminalitzar aquest col·lectiu, perquè jo crec que
no s’ha de criminalitzar i el que és una barbaritat és que sigui un delicte penal, això si que trobo
que és una barbaritat, i això si que és el que fa i el que dóna de menjar a les màfies. jo crec que
hem d’anar contra les màfies que s’aprofiten d’aquestes persones i segon crec que hem
d’intentar conjugar aquest dret amb el dret de la ciutadania a tenir un territori on passejar i el
dret de les persones que estan pagant una taxa a no tenir una competència deslleial, que en
aquest cas jo crec que és una competència deslleial, per unes persones que es posen sense
pagar. La nostra intenció, evidentment, no és perseguir aquesta gent, i no és recaptar fons amb
aquest tipus de multa. També és veritat que és una sanció que la hem aprovat en una
ordenança de civisme que hem aprovat en aquest ple, en aquest plenari, i això ho lligo amb el
prec que ha fet el senyor José Pérez. Nosaltres i aprovem un reglament, nosaltres estem
obligats a complir-ho. Jo no li puc demanar a ningú que no compleixi una reglamentació, amb
una reglamentació de trànsit. Amb el tema de les multes hem fet molta informació, hem posat
en cada cotxe de l’avinguda Mediterrània papers informatius de que les normes s’han de
complir. Les normes de trànsit, s’han de complir senyor Pérez. Les normes de trànsit s’han de
complir. Jo no li puc demanar a cap policia que no posi una multa si veu una sanció, perquè
entre d’altres coses, estaria prevaricant. Això està claríssim. Altra cosa son les mesures que es
puguin proposar dintre del propi cos en la seva manera d’actuar, però jo no li diré mai, mai, a
cap policia que no posi una multa. Això que ho tingui claríssim, perquè no és la primera vegada
que persones s’han vist en un problema per demanar un policia que no posi una multa. També
vull deixar clar, perquè a vegades passa, quan a vegades les persones tenen la percepció de
que jo o qualsevol persona de l’equip de govern podem treure multes, ja dic que no podem
treure multes. Ja també aprofito que tinc el micro, nosaltres no podem treure multes. Les multes
les posa la gent de la seguretat que és qui té la competència i la única manera és el tema del
recurs. Ara si que donaré la paraula. Hi han hagut molts precs que els apunto.

Número : 2019-0003 Data : 22/05/2019

queremos manifestar el rechazo a las pintadas que se están haciendo. A más a más, comentar
que la brigada en cuanto llega el parte o se dan cuenta ellos o nos damos cuenta nosotros, al
día siguiente van, pero está sucediendo cada noche y cada día, y es, bueno, abusivo. Después
señora Eli, sobre el tema de Lavola comentar de que sí es cierto que al día siguiente, bueno, el
lunes día 25 se reunieron, pero fue también una reunión técnica en la que se puso encima de la
mesa dónde se había fallado, los mails que habían y tal. Tienen que hacer el report la empresa
Lavola y con la parte dispositiva jurídica nosotros miraremos a ver qué hacemos, pero en la
última comisión os comenté que algo íbamos a hacer y en la próxima os informaré del qué.
Después, sobre el paso elevado del Polideportivo, el paso que usted decía que si era elevado,
comentar que el señor Polo ha mandado a la técnica para que eche un vistazo para ver y
valorar el tema del pintado. La limpieza del Polideportivo, en el plec de La Bruixa que está
ahora mismo pendiente de la apertura o está en período de alegaciónes, ya hemos
contemplado la ampliación para las horas del Polideportivo, Casal de avis, Molí y otros sitios. Y
el parque de la república, que preguntaban sobre el tema aquel, la fuente, la rotonda ésta,
comentar que hoy se ha dado la concesión, se ha empezado la licitación del Parque de la
República, se han presentado 3 empresas y en la obra está contemplado la fuente aquella y
esa rotonda pequeña, arreglarla.

La senyora Montse Jiménez diu:
Sobre el tema de la sanción a la persona que estaba en el mercadillo ambulante. Bueno,
solamente destacar que sí que es verdad y estoy en parte de acuerdo con las manifestaciones
que ha hecho sobre estas personas que sufren una situación grave y estoy de acuerdo por
supuesto con lo que ha añadido la alcaldesa al respecto. Solamente por contextualizar, es una
persona la única que tiene NIE, el resto de personas sancionadas por esa conducta son
personas con DNI español y son de aquí, y no sufren ese contexto que usted ha descrito, no es
la realidad que nos hemos encontrado en Badia cuando actuamos en ese tipo de conductas.
Solamente quería puntualizar esto.
El senyor Rafa Moya diu:
Solamente para contestar rápidamente el tema del carril bici que es el proyecto bici vía que se
está gestionando desde el Área Metropolitana, le pasaremos la propuesta de posibles carriles
bici que hay para las conexiones de Badia y el proyecto que están trabajando sobre la conexión
en la zona del riu Sec. Y también decirle que desde la regiduría de Transporte y movilidad,
estamos muy preocupados y mirando a ver de qué manera podemos tener o una ordenanza
propia de patinetes eléctricos o acogernos a la del Área Metropolitana. Sí que hay una pequeña
regulación o se hace mención un poco en la ordenanza de civismo, pero estamos viendo que
con eso no vamos a ningún lado y sí que queremos implementar o reglamento propio o
acogernos al del Área, a ver si para este pleno siguiente o si no para otro, podríamos tener una
propuesta para intentar dejar algo antes de que acabe la legislatura como guión o como
propuesta de reglamentación de cara a que ya quede establecida.
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La senyora alcaldessa diu:
També afegir, que m’havia quedat sobre la taula, ara tornaré a donar les paraules, sobre el
tema de la política de comunicació d’aquest ajuntament. Que quedi clar que jo no.... o sigui,
nosaltres no diem a nivell informatiu el que s’ha d’informar i el que no s’ha d’informar. Això que
quedi molt clar. Analitzen des del servei de Premsa el que és notícia i el que no és notícia.
També vull que sàpiga que nosaltres, o jo personalment, tinc molta cura a l’hora de determinar
què s’informa i què no s’informa. Vostè pot considerar que això no és informació i que això és
propaganda i es pot considerar que això és informació i no propaganda. Punt, però vull que
quedi clar que nosaltres tenim molta cura en aquest aspecte.

La senyora alcaldessa diu:
Lo del tema de l’entorn del DIA, havien preguntat el tema de les obres, és un tema també que
hem demanat que ens facin la Memòria per fer la intervenció, a veure si ho podem fer amb els
sobrants de totes les hores que tenim. Estem avaluant el cost, però tenim un munt de projectes
sobre la taula i no ens dona temps a fer tot el que teníem sobre la taula, però és una de les
previsions que tenim en qualsevol cas.
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La senyora Teresa Carceller diu:
- També voldria demanar, ja que envies actes, el darrer Consell municipal d’educació, que si
que vam poder anar, vas comentar que s’enviarien una sèrie d’actes, que tampoc hem rebut i
aprofitem (......), no sé quines, perquè com que no les hem rebut.... però me’n recordo que
havíeu de tenir alguna reunió que tu vas comentar «ja passarem acta», que tampoc hem rebut.
Llavors, si pots revisar si us plau, no fos cas que també tinguéssim aquestes actes pendents de
rebre, perquè és que no n’hem rebut cap. Si pogués ser les darreres des del darrer Consell
municipal d’educació en el cas de que s’hagi enviat alguna acta, doncs preguem que si us plau
també se’ns faci arribar.
El senyor Iván Sanz li respon:
En principio no creo que me refiriera a un acta de un consell municipal si no a un feedback de
alguna reunión, sería la primera vez en 3 años y 10 meses que se me olvida pasar un feedback.
Lo miraré por si es así, para así informaros y para hacer que lo tengáis también, como siempre.
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El senyor Iván Sanz respon:
Aunque la regidora Eli Ruiz se haya tenido que ir, voy a dar respuesta, ya que tenemos aquí a
vecinos y vecinas para que lo sepan y quede en el acta. En referencia al prec que hacía de la
situación de varios electrodomésticos del Casal dels infants, ya lo he hablado con ella, es un
tema de seguridad y, por tanto, es prioridad. Se está valorando a nivel técnico los presupuestos
para poder hacer la compra y que lo antes posible quede solventado y pueda estar en
condiciones la instalación municipal. Respecto al proyecto “No puc esperar” que en este caso
ya hemos enviado a la asociación que se encarga de colgar en la plataforma aquellos lavabos
que están disponibles para personas que lo necesitan con su correspondiente carnet, hemos
enviado ya lo que es a nivel municipal y estamos a la espera de recibir de la Asociación de
comerciantes el listado de aquellos comercios, el horario disponible y la dirección para poder
hacerlo llegar también y que quede digamos Badia completamente en el mapa, además del
Centro Cívico que también se le va a instar para ver si quiere participar. En referencia a las que
ya hemos enviado, ahora estamos a la espera de que llegue la etiqueta para poder colocarlo en
los edificios municipales y de manera automática saldremos también en la aplicación. Y
respecto a la pregunta que hacía Álvaro Pacheco respecto al Consell municipal d’educació del
pasado martes, en principio la convocatoria la hace la técnica correspondiente. El compañero
Rubén Toro en la comisión informativa de enero nos dijo que su correo electrónico era
rubenaebadia@gmail.com, es al que yo le hice llegar exactamente para que llegara. Cuando
hace la convocatoria nos pone en copia oculta para garantizar la confidencialidad del mail. Yo
hablaré con ella para revisarlo en concreto. De todas formas, como ya te dije, hice un resumen
de la propia comisión informativa, a los dos días se envió el acta, que supongo que no habrás
recibido tampoco. Te la haré llegar. Y si en un momento tienes alguna pregunta de dicha acta,
pues me la hacéis llegar como siempre y te daré respuesta.

