Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2019/13

El ple

Ordinària

Data

25 / de setembre / 2019

Durada

Des de les 18:00 fins a les 20:45 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Montserrat Serrano Oñate

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

34733642P

Amalia Frutos López

SÍ

46640879F

Ana María Luque Martos

SÍ

33895626C

Antonio García Barba

SÍ

38062022N

Antonio Rodríguez Yáñez

SÍ

33896972D

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

01925637P

Eva María Menor Cantador

SÍ

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

47173117W

Josep Martínez Valencia

SÍ

38106107Y

José Manuel López Deiros

SÍ

52499704L

Juan José Barcala Bugallo

SÍ

34764081H

Maria José Granados Martínez

SÍ

33900306P

Maria Pilar Paz Sierra

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número: 2019-0012 Data: 18/11/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 18/11/2019
HASH: 2c82e74a716ad59bb671756673abb5a4

Montserrat Serrano Oñate (1 de 2)
Secretària accidental
Data Signatura: 18/11/2019
HASH: 7a406fe2109e8e6b037f28db4bd79b83

ACTA

34764294R

María José Infante Guadamuro

SÍ

38142031G

Miriam Escalona Castilla

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

77126458Y

Nerea García Guerrero

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

34751449J

Roberto Castillo Ureña

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

Favorable

Tipus de votació: Assentiment

ACTA DEL PLE

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Número: 2019-0012 Data: 18/11/2019

A) PART RESOLUTIVA

La Corporació aprova sense necessitat de lectura atès que tots els membres del consistori
disposaven del text, els esborranys dels actes de les sessions següents:
 Sessió extraordinària del Ple de 24 de juny de 2019
 Sessió extraordinària del Ple de Constitució de l'Ajuntament de 15 de juny de 2019
 Sessio extraordinària del Ple de 3 de juliol de 2019

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 4,
Abstencions: 3, Absents: 0

La Secretària llegeix l’acord.
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Modificació del règim retributiu i dedicació regidors de l'alcaldessa (Expedient 2565/2019)

Seguidament la senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Rafael Moya, qui diu: «Gràcies
alcaldessa. En este punto traemos a aprobación la modificación del régimen retributivo y
dedicación de la alcaldesa. Como de todos es conocido, nuestra alcaldesa ha sido elegida como
diputada en la Diputación de Barcelona, como presidenta del Área de Desenvolupament
Econòmic, Turisme i Comerç i membre de la Junta de Govern. Aprovechar esta ocasión para
felicitar y darte públicamente la enhorabuena en nombre del grupo municipal que represento y
desearte la mayor de las suertes en este nuevo puesto. Es un orgullo que alguien de Badia pueda
estar en este organismo tan importante y con un cargo de tan alta responsabilidad. Esta
dedicación conlleva una asignación económica, por lo que nuestra alcaldesa pasará a percibir el
sueldo desde la Diputación de Barcelona. Nuestra alcaldesa ha manifestado la renuncia expresa
de retribuciones, tanto de sueldo como de asistencia a órganos colegiados de este ayuntamiento.
Este gasto que no tendrá el ayuntamiento se destinará la parte que falta para finalizar el año, a
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diferentes necesidades que puedan aparecer hasta acabar el ejercicio, siendo prioritario el área
de Promoció social i Acompanyament educatiu. De cara al ejercicio 2020, se destinará de manera
íntegra al área de Promoció social i Acompanyament educatiu. Gracias”.
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ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Ana Luque, qui diu: “Moltes gràcies senyora
alcaldessa. Començaré informant que el grup municipal de TFB votarem en contra d’aquesta
proposta. Votarem sempre durant aquesta legislatura en contra de qualsevol canvi del cartapaci i
dedicacions, sous o competències, ja que ho varem fer inicialment i ho farem sempre que no sigui
acordat amb nosaltres. Ara bé, en el canvi de dedicació que avui ens ocupa, si que voldríem fer
unes consideracions en nom de TFB. La dedicació que avui se’ns proposa, del 100% de l’actual
alcaldessa per treballar a la Diputació de Barcelona, ens sembla un greuge a la ciutadania
badienca. Una presa de pèl, ja que avui fa 100 dies i escaig que vostès varen formar govern
després d’unes eleccions municipals en que la ciutadania els va donar un clar suport. Un clar
suport que després d’una campanya en la que vostè senyora alcaldessa es va presentar amb un
únic objectiu, que era Badia del Vallès. La seva campanya electoral va ser força, per no dir molt,
personalista, on semblava que Badia sense vostè no tenia cap possibilitat de futur, va convèncer
molta gent que avui s’hauria de sentir una mica enfadada. Perquè vostès voldran presentar
aquesta proposta com un estalvi per les arques municipals, però per nosaltres és una falta
d’honestitat vers la gent que els hi van donar suport electoral. Ens diuen que l’alcaldessa tindrà
una dedicació al 100% a la Diputació de Barcelona. Això què vol dir? Pues vol dir que la seva
màxima responsabilitat l’haurà de tenir allà, allà és qui li pagarà el sou. I per molt que ens vulgui
fer creure que nosaltres només desenvoluparà les seves atribucions com a alcaldessa del nostre
municipi, nosaltres veiem una fugida endavant en la recerca de nous horitzons de manera
personal. I diem que no creiem que es podrà dedicar a Badia, ja que la seva dedicació haurà de
ser al seu nou pagador. I si no ho fos, això pues no estaria bé, perquè son ells qui li estan pagant.
I si després de dedicar-se al 100% a la seva nova tasca encara troba temps per dedicar-se a
Badia, llavor només voldrà dir-nos que fins ara no s’havia dedicat al 100%. Per tant, aquesta
fugida cap endavant a nosaltres ja ens assembla bé, tothom té la legitimitat de tenir aspiracions a
la vida i en concret al món de la política institucional. El que no trobem coherent ni moral és
presentar-se a unes eleccions municipals i 100 dies després assumir noves responsabilitats que
l’impossibilitaran poder-se dedicar al municipi i als veïns i veïnes que hi viuen i van confiar en
vostè. A més, deixant el municipi sense haver-hi solucionat els grans temes que encara anys
després ens ocupen i preocupen. Ara que han passat 100 dies de la constitució del nou consistori,
des de TFB no podem dir que les noves línies de treball engegades hagin de millorar el nostre
municipi. Podem dir que Badia no es troba millor que al juny, ni tanmateix igual. No hem resolt ni
posat en marxa línies per millorar les instal·lacions municipals, els serveis dels ciutadans, la neteja
dels carrers, el futur econòmic del municipi. Posarem èmfasi en un tema que per nosaltres és
fonamental i un clar exemple del municipi en el què vostès es veuen emmirallats, la Participació
ciutadana. Cap dels grans problemes avancen a Badia excepte el tema de l’amiant, que de
manera constant avança impulsat sobre tot per la comissió de l’amiant de l’Associació de Veïns,
on la participació ciutadana és el seu motor impulsor. De la resta de temes fonamentals del
municipi, finançament, desenvolupament de la façana nord, el pla general d’urbanització, pla de
residus locals, del que després parlarem, pla de mobilitat local, tema de l’aeroport, no avancen
com ho haurien de fer. Com podem veure, només avancen allà on la participació ciutadana fa
d’impulsora i pressió. En la resta, res de res. Per això no posarem en marxa consells municipals
com el de Medi Ambient, de Salut, la Taula de benestar animal, els pressupostos participatius, ni
res que s’assembli. Aquest és el seu model de municipi on la gent no participa, no es qüestiona
les coses, no aporta, no se sent ciutadana i si client d’un ajuntament que reverteix ajudes i
subvencions. D’aquí la màxima preocupació d’una àmplia majoria d’entitats culturals sobre les
subvencions municipals i el repartiment de locals, més que els objectius i propòsits d’una política
cultural municipal des de fa temps inexistent. Acabant, repeteixo que aquests canvis en

dedicacions és legítim i personalment, però que el municipi no guanya res. Tanmateix la seva
renúncia a l’alcaldia i el seu relleu per un altre dels regidors, o regidores del seu grup municipal,
hagués estat més honest, eficaç i fins i tot més elegant. Malgrat tot li desitgem molts encerts a la
seva nova responsabilitat a la Diputació, en àrees en les que la seva experiència a Badia no li
seran de gran utilitat, ja que en les polítiques de Promoció econòmica, Comerç i Turisme, no son
precisament un exemple de polítiques actives. Moltes gràcies».
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ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa passa a respondre i diu: «Gràcies. Primer dir que no entenc aquesta doble
moral amb el que els seus regidors i regidores mesuren la dedicació que cadascú de nosaltres
tenim en el moment d’arribar a un càrrec d’òrgan supramunicipal que, no sé si vostès ho saben,
però jo us ho explico, qualsevol persona que està a la Diputació ha de ser un electe local, amb la
qual cosa som electes locals totes les persones que ocupem càrrecs de responsabilitat a la
Diputació de Barcelona. Això primer. Segon dir-li que jo he tingut una dedicació del 200%, no del
100%, perquè jo soc l’alcaldessa de Badia de dilluns a diumenge, els 365 dies de l’any. No pateixi
que continuaré dedicant-me a aquesta responsabilitat. I dir que no entenc aquesta doble moral
perquè els seus predecessors o els grups polítics que han conformat el grup que vostès ara
mateix representen, que és TFB, que va ser amb membres d’AEB i de BeC, la passada legislatura
tenien un diputat provincial que tenia una retribució i una dedicació completa per ser portaveu de
grup, i que va prendre la mateixa decisió que jo de renunciar a les assignacions que tenia a
aquest Ple i nosaltres en cap moment, al menys vam ser una mica més elegants i millors persones
a l’hora de determinar o d’avaluar i de posar en valor la tasca que feia, i de fet en aquest Ple jo
personalment moltes vegades li he agraït les contribucions que com a diputat provincial ha fet a
aquesta ciutat. Jo crec que tenir un diputat provincial amb un lloc de responsabilitat és bo per
Badia, jo crec que és bo també per la província de Barcelona comptar amb persones amb
experiència en el món municipal. No puc estar d’acord amb el què ha dit sobre els 100 dies de
govern, hem fet moltes coses, si vol li puc fer exemples, en el àrea de Presidència hem fet un
conveni amb l’Escola d’Arquitectura, que tenim 60 alumnes que faran el seu projecte de fi de
carrera a Badia del Vallès amb projectes de rehabilitació energètica dels edificis de retirada
d’amiant, que per cert van participar a la Comissió de l’amiant aquests estudiants. Això va ser una
experiència que no s’havia produït mai en cap municipi, aquest conveni d’aquesta envergadura,
amb una universitat pública no s’ha fet ni tan sols en els municipis més grans com Barcelona o
Terrassa. Tindrem 60 alumnes, torno a repetir, durant 1 any fent el seu projecte de fi de carrera a
Badia del Vallès i això és fruit de tota la feina que s’ha fet en aquest ajuntament, feina que vostès
no espero que la tinguin en compte, perquè mai l’han tingut ni mai la tindran. No espero una
resposta positiva per part del seu grup ni ara, ni dintre de 4 anys. No espero res. Hem creat, dintre
de la regidoria de Transparència i bon govern un registre d’activitats d’adaptament; un pla d’acció
en matèria de transparència i accions comunicatives hacia la ciutadania; estem redactant el
conveni de l’amiant amb l’Associació de veïns; el reglament de Usurbans; hem tingut diferents
reunions amb entitats interessats per la reutilització dels equipaments en desús; hem participat en
diferents reunions de la Comissió de l’amiant; hem participat en diferents reunions de la Mesa de
vivienda; hem participat en reunions de mediació entre veïns i la PAH amb entitats financeres;
hem participat en reunions amb comunitats per temes de balcons; hem tingut reunions en
Biblioteca amb veïns per explicar els treballs de realització i de l’ampliació de la C58 i reunions per
l’elaboració del pressupost 2020 a nivell intern. En l’àrea de Serveis Generals hem aprovat la
liquidació 2018; el Compte General; estem començant en l’elaboració de les Ordenances Fiscals
de l’any 2020; hem engegat 41 procediments de responsabilitats patrimonials i procediments
sancionadors i més de 60 procediments per vehicles abandonats, retirarem 60 vehicles de la via
pública; hem iniciat un projecte d’elaboració de la relació de llocs de treball per millorar les
condicions de treball del personal d’aquesta casa. En l’àrea de Ciutadania estem a punt d’aprovar
el contracte de (....) Nadal; de la cavalcada; hem tingut jo crec que un bon desenvolupament i hem
tingut millores a la festa major de 2019; hem tingut un servei de mediació a la piscina d’estiu que
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ha funcionat molt bé, i que ha estat una novetat en aquest estiu; hem creat una ruta d’arbres amb
participació comunitària que finalitzarem en breu. Dintre de l’àrea d’Entorn urbà estem acabant les
obres del parking del Molí; estem engegant l’adjudicació dels locals del Centre Cívic; estem
implantant el servei de recollida de residus aprovat; hem acabat, malauradament, molts incidents
que no havíem previst a la modificació de l’aigua calenta sanitària del Complex esportiu; hem fet
els plecs de poda, de jardineria, de neteja del clavegueram; l’adjudicació de molts locals
comercials; estem fent el seguiment de les obres de l’ascensor per tenir un acabament definitiu,
que hem tingut també molts de problemes; el projecte d’il·luminació del carrer Porto; el projecte
d’Eivissa, 14-16; estem engegant el procés de licitació per millorar la calefacció del Molí i de
l’Escola d’adults; l’adequació dels locals del TDA-TDH que entregarem desseguida; la del
Tumenge Calí i solventat per la brigada d’obres 824 partes de resolució. En l’àrea
d’Acompanyament educatiu, en la regidoria d’Ocupació, s’ha posat en marxa un proyecto de
lanzadoras de empleo, pel foment de l’ocupació; s’ha continuat amb la gestió dels plans
d’ocupació previstos a la passada legislatura; en el àrea de Petita infància, infància i adolescència
hem portat a terme els casals d’estiu; en l’àrea d’Educació hem portat a terme el tancament del
curs i hem tingut vàries reunions amb el departament per la preparació del nou curs; en tema de
Gent gran estem planificant junt amb el Casal d’avis l’edició de la festa de la gent gran; hem fet les
obres i l’adjudicació del contracte per reobrir el bar del Casal d’avis. En la regidoria de Salut hem
tingut una gestió de la crisis que ja coneixeu del tema de les xeringues que han aparegut al carrer;
estem preparant amb la Comissió de sensibilització que neix de la Taula de Salut mental de Badia
la primera jornada del Dia mundial de la salut mental; hem entregat el local del carrer Algarve
número 4 a l’Associació de TDH-TA. En Benestar Social hem continuat potenciant la relació amb
les entitats del tercer sector, amb la signatura dels convenis amb la Creu Roja que vam tenir la
setmana passada, que ha comportat 60 places gratuïtes, amb Aldees Infantils 40 places gratuïtes,
és el segon any del projecte «Dinem junts» en secundària que hem aconseguit un menjador
escolar per secundària; hem tramitat 487 beques de menjador; i hem aprovat les beques de
material escolar; i 261 beques esportives i 118 concedides i que podrem ampliar. Això no és no fer
res. Això és fer feina. No espero que tinguin un altre argumentari per tirar per terra tot el que fem,
hem fet i farem al llarg d’aquesta legislatura».
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La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Ana Luque, qui diu: «A veure. Nosaltres no
volem valorar la feina del regidor, que segurament va fer molt bona feina i segurament que vostè
també la farà, però crec que hi ha una diferència important i és que ell no era l’alcalde de Badia i
vostè si que és l’alcaldessa de Badia. I en la seva campanya electoral, va dir per activa i per
passiva que vostè era la única i la més preparada per ser l’alcaldessa i ara jo crec que a Badia la
deixa una mica penjada. La pregunta seria, què vol dir dedicació 100% exclusiva? Pues vol dir
que a Badia podrà estar poc i Badia necessita que l’alcaldessa estigui davant, llavors, pot ser
estarà bé, no sé si avui, però més endavant en alguna comissió, qui farà les feines que vostè no
podrà fer per no ser-hi».

La senyora alcaldessa respon i diu: «A veure, vostè m’està fent un advertiment o una crítica
preventiva. Vostè m’està dient, està plantejant un futurible del que jo no faré. Quan no ho faci,
pues ho plantejarem. I per això està el ple, per avaluar la feina que tots i totes fem al llarg de tot
l’any. De moment estic venint a l’ajuntament, estic a la Diputació i no pateixi senyora Luque que
puc amb tot. Ho he demostrat 50.000 vegades i no pateixi, pot ser altres persones s’ho plantegen
des d’una altra perspectiva impossibilista i jo soc una persona super possibilista, amb molta
energia, amb molta capacitat i per això em vaig presentar a les eleccions municipals amb aquest
argumentari perquè estic convençuda de que ho farem bé. De fet, el fet de que una alcaldessa
d’un municipi com Badia tingui un càrrec d’aquesta responsabilitat, diu molt de la persona que s’ha
presentat, o de projecte que encapçala, no diré jo, perquè està molt malament parlar d’un mateix,
però com que vostè m’està criticant tota la estona pues m’hauré de defensar, diu molt jo crec que
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d’aquesta ciutat i de la feina que hem fet. I de la reputació que tenim, no només en el partit si no
en la província de Barcelona. No entraré a un debat. Ha dit tot el que no faré i que no estic
disposada a fer i de tota la meva incapacitat per fer-ho. Jo estic dient que ho faré i que quan no ho
faci pues vostè m’ho recriminarà si consideri que m’ho ha de recriminar».
La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Ana Luque, qui diu: «No l’estic criticant a
vostè, el fet, és diferent».
S’aprova amb 10 vots a favor (PSC), 3 abstencions (2 C’s i 1 ERC) i 4 vots en contra (TFB), el
següent acord:
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2565/2019, relatiu a RÈGIM RETRIBUTIU I DEDICACIÓ REGIDORS

Número: 2019-0012 Data: 18/11/2019

II. Relació de Fets
Que en la sessió celebrada el 03/ de juliol/ 2019 s’adoptà l’acord referent al règim retributiu i
dedicació dels regidors.
D’acord amb el Decret emès per la Diputació de Barcelona, on s’acorda la dedicació exclusiva de
la senyora Eva Maria Menor Cantador com a membre electe.

ACTA DEL PLE

Atenent a la seva renúncia expressa de retribucions tant de sou com d’assistència a òrgans
col·legiats a càrrec de aquesta corporació
Vist el Decret número 2019-1079 de 17 de setembre, relatiu a la modificació de designació de
regidors amb especial dedicació .
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III. Fonaments de dret
En conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, dintre dels límits
màxims establerts per la vigent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, els membres de les
Corporacions Locals tenen dret de percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan els
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions en la
quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d’assistència per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, així com també
a ser indemnitzats per les despeses efectives en l’exercici del seu càrrec.
Tenint en compte que de conformitat amb el que disposa l’apartat 1.i) de l’article 75 de la LRBRL,
el nombre màxim de membres que poden desenvolupar les seves funcions en règim de dedicació
exclusiva en aquest Ajuntament no pot excedir de cinc

Per tots això , aquesta alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa al
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer. Modificació del segon punt de l’acord de Ple adoptat a la sessió de 03/07/2019.
La seva redacció literal és:

“Segon. Establir, amb efectes de 15 de juny de 2019 a favor dels membres de la Corporació que
desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial les retribucions que a
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continuació es relacionen, les qual es percebran en catorze pagues, i donar-los d’alta al règim
general de la Seguretat Social.
Els membres de la Corporació que perceben retribució per dedicació exclusiva o parcial no
percebran les assistències.
CÀRREC

DEDICACIÓ RETRIBUCIONS

Tinent d’alcaldessa 100 % 3500 € mes
Tinent d'alcaldessa 80 % 3000 € mes
Tinent d'alcaldessa 80 % 3000 € mes
Tinent d'alcaldessa 80 % 3000 € mes
Tinent d’alcaldessa 80 % 3000 € mes
Regidor 60 % 2100 € mes
Regidor 35 % 1300 € mes
Regidor 35 % 1300 € mes
Regidor 35 % 1300 € mes”

ACTA DEL PLE

Ha de quedar redactada de la següent manera:

Número: 2019-0012 Data: 18/11/2019

Alcaldessa 100 % 3500 € mes

“Segon. Establir, amb efectes de 15 de juny de 2019 a favor dels membres de la Corporació que
desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial les retribucions que a
continuació es relacionen, les qual es percebran en catorze pagues, i donar-los d’alta al règim
general de la Seguretat Social.

CÀRREC

DEDICACIÓ RETRIBUCIONS

Tinent d’alcaldessa 100 % 3500 € mes
Tinent d'alcaldessa 80 % 3000 € mes
Tinent d'alcaldessa 80 % 3000 € mes
Tinent d'alcaldessa 80 % 3000 € mes
Tinent d’alcaldessa 80 % 3000 € mes
Regidor 60 % 2100 € mes
Regidor 35 % 1300 € mes
Regidor 35 % 1300 € mes
Regidor 35 % 1300 € mes”
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Els membres de la Corporació que perceben retribució per dedicació exclusiva o parcial no
percebran les assistències.

Tercer. Les retribucions anteriors s’incrementaran anualment segons el percentatge que s’apliqui
al personal de l’Ajuntament de Badia del Vallès.

Quart. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa
l’article 75.5 de la LRBLR, i difondre el seu contingut, d’acord amb el principi de transparència
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en
compliment del que disposa l’article 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
«Transparencia, acceso a la información y buen gobierno» i l’article 11.1.b) de la Llei 19/2014, de
29 de desembre de «Transparència, accés a la informació i bon govern».
Ajuntament de Badia del Vallès
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Aprovació Compte General 2018 (expte. 2849/2019)
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 4, Abstencions: 3, Absents: 0

La Secretària llegeix l’acord.

Número: 2019-0012 Data: 18/11/2019

ACTA DEL PLE

Seguidament la senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu:
“Gracias señora alcaldesa. Buenas tardes a todos y a todas. Como cada año presentamos para
su aprobación en este pleno la cuenta general de 2018, en este caso. Este documento nos sirve
para valorar la gestión realizada, permitiéndonos conocer qué se ha hecho durante el ejercicio
pasado y controlar el uso y destino que se ha dado a los fondos públicos. La cuenta general de las
entidades locales se encuentra regulada en los artículos 208 a 212 del RDL 2/2004, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales y en la institución del
modelo normal de contabilidad local. La cuenta general está integrada, entre otros documentos,
por el balance, la cuenta de resultados económico-patrimoniales, la liquidación del presupuesto y
la memoria. El pasado 15 de julio celebramos la Comisión especial de cuentas y se abrieron los
plazos para su revisión, así como para la formulación de reclamaciones, reparos u observaciones,
no habiéndose producido ninguna. Por todo ello, es por lo que pedimos el voto favorable a todos
los grupos municipales esta tarde. Gracias”.
S’aprova amb 10 vots a favor (PSC), 3 abstencions (2 C’s i 1 ERC) i 4 vots en contra (TFB), el
següent acord:
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2849/ 201 9, relatiu a l'aprovació del compte general 2018
II. Relació de Fets
1. Atès que, una vegada format per la Intervenció, el Compte General de l'exercici 201 8 , i fou
informat a la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el 1 5 de juliol de 2019.
2. Atès que aquest Compte General restà exposat a informació pública durant quinze dies, als
efectes d'examen així com per la possible presentació de suggeriments i reclamacions, sense que
durant l'esmentat període i vuit dies mes, fos presentada capreclamació.
III.
Fonaments
de
dret
1r. D’acord amb l’article 212.4 del, Text Refó s de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
S'ACORDA
Primer.Aprovar el Compte General corresponent a l'exercici 201 8 de l'Ajuntament de Badia del
Vallès.
Segon. Notificar el present acord i trametre còpia de l'expedient i del propi Comte General de 201
8 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Resolució de discrepàncies pel Ple justificació factures dels mesos de juliol i d'agost del
servei de neteja de les dependències municipals (Expedient 3330/2019)
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 15, En contra: 0,
Abstencions: 2, Absents: 0

Ajuntament de Badia del Vallès
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La Secretària llegeix l’acord.
A continuació la senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Montserrat Jiménez, qui diu:
“Gracias señora alcaldesa. Nuevamente proponemos resolver a favor del criterio expuesto por el
servicio del área de Entorno urbano y derecho a la ciudad, de proceder al pago de las facturas de
julio y de agosto de este año, dada la necesidad de mantener el servicio mientras se resuelve el
nuevo contrato. Gracias”.
S’aprova amb 15 vots a favor (10 PSC, 4 TFB i 1 ERC) i 2 abstencions (C’s), el següent acord:
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3330/2019, relatiu a Justificació de factures corresponents al servei de neteja
de les dependències municipals des de l’1 de juliol fins al 31 d’agost de 2019.

Número: 2019-0012 Data: 18/11/2019
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ACTA DEL PLE

II. Relació de Fets
Primer. En el Ple de data 7 de setembre de 2018 es va aprovar l'expedient de la contractació,
mitjançant tramitació ordinària, procediment obert, amb un únic criteri d’adjudicació, el preu, de
serveis de la neteja de dependències municipals període setembre-desembre 2018 de Badia del
Vallès, amb un valor estimat de 144.820,99 € euros, sense IVA (Exp.1807/2018).
Segon. En el Ple de data 24 d’octubre de 2018 es va aprovar l'expedient de contractació, sotmès
a regulació harmonitzada, mitjançant tramitació Ordinària, procediment obert, diversos criteris
d’adjudicació, del Contracte del servei de neteja d’edificis i dependències municipals per
procediment obert de regulació harmonitzada i tramitació ordinària de Badia del Vallès, amb un
valor estimat de 2.962.327,42 € euros, sense IVA (Exp. 1529/2018) pendent de resolució i
aprovació.
Tercer. Que per raó d'interès públic, és necessari el manteniment dels serveis de neteja d’edificis i
dependències municipals, degut a que el contracte nou encara no esta resolt l'empresa LA
BRUIXA, NETEGES I MANTENIMENTS, S.L., concessionària fins al moment està donant aquest
servei imprescindible pel bon funcionament del consistori, s'adjunten a l'expedient les factures on
consten les tasques realitzades segons les necessitats durant els mesos de gener i febrer de
2019.
Quart. En data 9 d’agost i 19 de setembre de 2019, l’arquitecta tècnica va emetre informe de
justificació de les factures presentades pel serveis de neteja dels edificis i
dependències municipals del mes de juliol i agost per import total de 126.038,72 euros,
IVA inclòs.
Cinquè. Realitzada la tramitació necessària, en data 19 de setembre de 2019 a ser remès a la
Intervenció per a la seva corresponent fiscalització, sent el resultat d'aquesta de disconformitat
amb objecció, suspensiu, a causa de la manca de procediment legal per l’adjudicació i la posterior
fiscalització de l’autorització i/o disposició de la despesa prèvia a la presentació de les factures, tal
com consta en l'informe, remès a aquest Servei.

III. Fonaments de dret
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directrius del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014.
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern
en les entitats del Sector Públic Local.
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capitulo Primer del Títol
Ajuntament de Badia del Vallès
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sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria
de pressupostos.
 Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
Resolució de 25 de juliol de 2018, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat,
per la que es publica l’Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018.
Per tot això, s'acorda:

Número: 2019-0012 Data: 18/11/2019

ACTA DEL PLE

Primer. Resoldre la discrepància plantejada a favor del criteri exposat per l’Àrea d’Entorn Urbà i
Dret a la Ciutat a la vista de l'informe, ha quedat constatant que per raó d'interès públic, és
necessari el manteniment dels serveis de neteja d’edificis i dependències municipals, degut a que
el contracte nou encara no està resolt, l'empresa LA BRUIXA, NETEGES I MANTENIMENTS,
S.L., concessionària fins al moment i està donant aquest servei imprescindible pel bon
funcionament del consistori.
Segon. En conseqüència, acceptar la discrepància formulada per l’Àrea d’Entorn Urbà i Dret a la
Ciutat i continuar la tramitació de l'expedient d’aprovació, per l’òrgan competent, de les factures
de “LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS, S.L” per import total de 126.038,72
euros, IVA inclòs, corresponents als mesos de juliol i d’agost 2019.
Tercer. Notificar l'acord a la Intervenció i a l’Àrea d’Entorn Urbà i Dret a al Ciutat.

Presa de coneixement i efectes de la Resolució del TCC 266/2019, de 30 de juliol que resol
els recursos contra l'acte de la mesa de contractació de 14.02.19 en el procediment de
contractació 1529/2018 (Expedient 1529/2018).
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 13, En contra: 0,
Abstencions: 4, Absents: 0

La Secretària llegeix l’acord.
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La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Encarna Rodrigo, qui diu: «Gracias señora
alcaldesa. Para poder explicar este punto que llevamos hoy a pleno, tengo sin más remedio que
volver atrás en el tiempo. El plec de servicio de limpieza de las dependencias municipales sale a
concurso en fecha 13 de diciembre de 2018. Se da apertura mediante la mesa de contratación al
sobre «A» de las seis empresas que se presentaron, básicamente documentación legal y
declaración responsable. El mismo día 13/12, se abren los sobres «B» un rato después, propuesta
de juicio de valor. En fecha 23/01/2019, se presentan los resultados del sobre «B» y se abre el
sobre «C», la propuesta económica de cada empresa. Según criterio técnico, después de valorar
todas las ofertas, se adjudica en fecha 14 de febrero a Ndavant Multiserveis, valorando, entre
muchos criterios, la bolsa de horas extras que la empresa ofertaba. Según criterio técnico sin
pararse a valorar que se podía producir un desequilibrio económico la norma y funcionamiento del
control. Las otras empresas recurrieron al Tribunal de Contratación, alegando que en el plec no se
había establecido un tope máximo para entender que la proposición fuera anormal y que
perjudicaba al beneficio industrial. Unos meses después, el Tribunal de Contratación Catalán les
da la razón a las empresas, sin entrar en el fondo de la cuestión, simplemente entiende el Tribunal
que existe un error de forma por no haber establecido la forma de cálculo de la anormalidad de la
proposición en los plecs y dictamina la retrocesión de la mesa de contratación, ahora sí,
estableciendo el criterio de anormalidad».

La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Amalia Frutos, qui diu: «Gracias señora
alcaldesa. Según la resolución del Tribunal Catalán de Contratos, la decisión de admisión y
exclusión de empresas en la licitación, no se ajusta al procedimiento legal establecido. Por eso
desde C’s respetamos dicha resolución y votaremos a favor».
A continuació la senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor José Manuel López, qui diu:
«Gracias señora alcaldesa. Nosotros votaremos abstención, ya que, si bien es cierto que el
servicio debe prestarse, nuestra decisión viene dada por el hecho de tener que repetir todo el
proceso».
S’aprova amb 13 vots a favor (10 PSC, 2 C’s i 1 ERC) i 4 abstencions (TFB), el següent acord:

Número: 2019-0012 Data: 18/11/2019

I. Identificació de l’expedient
Expedients 862/2019, 940/2019 i 941/2019, de recursos especials davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic respecte la proposta de la Mesa de Mesa de contractació de
14.02.19 en el procediment de contractació 1529/2018, relatiu al contracte del servei de neteja
d’edificis i dependències municipals per procediment obert de regulació harmonitzada i tramitació
ordinària.

ACTA DEL PLE

II. Relació de Fets
1. Aquest expedient es va instruir arran la provisió d’Alcaldia, de data 26 de juliol de 2018, d'acord
amb l'informe del servei de Territori, de data 26 de juliol de 2018.
2. Per acord de Ple municipal de 24.10.2018 es va aprovar l'expedient de contractació, sotmès a
regulació harmonitzada, mitjançant tramitació ordinària, procediment obert, diversos criteris
d’adjudicació, d’aquest contracte de serveis, amb un valor estimat de 2.962.327,42 € euros, sense
IVA, per a la seva vigència màxima de 5 anys, prorrogues incloses. Igualment, es van aprovar el
Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen
aquesta contractació i es va convocar la licitació i enviar l'anunci de licitació a l’Oficina de
Publicacions de la Unió Europea i al Perfil de contractant.
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3. Instruït l’expedient la Mesa de Contractació, en sessió pública de data 14.02.2019, va resoldre,
entre d’altres acords: 1r.«Traslladar a l’òrgan de contractació les consideracions anteriors perquè
es resolgui: a) declarar l’anormalitat en les proposicions presentades a les pliques números 1, 3,
4 i 5, corresponents a les empreses: TEMPO, FACILITY SERVICES, S.L.U; EULEN, SA.;
VALORIZA FACILITIES, S.A.U.; i ATYSA FACILITY SERVICES, S.L.U., respectivament; i b)
Ordenar, classificar i adjudicar el contracte d’acord amb en els fonaments i avaluació d’aquesta
Mesa»; i 2n, «De conformitat amb les clàusules 6a, 11a, 12a, 13a i concordants del PCAP que
regula el procediment, es requereix a l'empresa NDAVANT MULTISERVEIS S.L. com a millor
proposta avaluada (...)»

4. Contra la resolució de la Mesa, en data 5 de març de 2019, les empreses licitadores TEMPO,
FACILITY SERVICES, S.L.U; i LA BRUIXA, SL van presentar davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic (en endavant Tribunal), recurs especial en matèria de contractació.
Aquests recursos (números 088-2019; 090-2019; i 091-2019, respectivament) han estat tramitat
de forma acumulada, donada la seva identitat substancial i íntima connexió i, en data 30 de juliol
Ajuntament de Badia del Vallès
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de 2019, mitjançant la resolució 266/2019, el Tribunal ha resolt, per unanimitat del seus membres,
literalment el següent:
«1.- Estimar els recursos especials en matèria de contractació presentats pel senyor F.S.L. en
nom i representació de l’empresa TEMPO FACILITY SERVICES, SLU (recurs N-2019-088), per la
senyora I.L.D.A. en nom i representació de l’empresa SACYR FACILITIES, SAU -abans
VALORIZA FACILITIES, SAU- (recurs N-2019-090), i pel senyor H.M.P. en nom i representació de
l’empresa LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS, SL (recurs N-2019-091),
contra la proposta de la mesa de contractació d’exclusió d’empreses i d’adjudicació del contracte
de serveis de neteja d’edificis i dependències municipals licitat per l’AJUNTAMENT DE BADIA
DEL VALLÈS (expedient 1529/2018), en el sentit indicat en el fonament jurídic desè.
2.- Aixecar la suspensió del procediment de contractació acordada per aquest Tribunal en
data 10 d’abril de 2019.
Número: 2019-0012 Data: 18/11/2019

3.- Declarar que no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició dels
recursos, per la qual cosa no escau la imposició de la sanció prevista en l’article 58.2 de la
LCSP.

5.- Notificar aquesta Resolució a totes les parts.»

ACTA DEL PLE

4.- Indicar que l’òrgan de contractació haurà de donar compte al Tribunal de les actuacions
adoptades per donar compliment a aquesta resolució, de conformitat amb el previst en
l’article 57.4 de la LCSP.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el fonaments desè i concordants de la Resolució del Tribunal, la proposta de la
Mesa de Contractació, es constata en síntesi el següent:
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- Que «la decisió d’admissió i exclusió d’empreses en aquesta licitació no s’ha ajustat al
procediment legalment establert, ni en seu de les ofertes anormalment baixes ni des del punt de
vista del tractament dels aclariments de les ofertes.»
- Que «davant la tessitura plantejada, la mesa de contractació havia d’aplicar estrictament
allò que havia previst l’òrgan de contractació en els plecs que va aprovar a l’efecte i que
totes les empreses havien consentit en presentant-se a la licitació.»

- Que «les funcions de qualificació i anàlisi de les proposicions i de decisió d’admissió o
exclusió són funcions que corresponen a la mesa i a l’òrgan de contractació, no aquest
Tribunal, la funció revisora del qual i el principi de congruència que ha de presidir les seves
resolucions ex article 57.2 de la LCSP, sumat al fet que cap de les empreses recurrents ni
l’al·legant en contra han qüestionat la validesa del criteri d’adjudicació que ha generat el
fons de l’assumpte, únicament li permet determinar si l’acte impugnat ha estat adoptat en
el marc d’un procediment de contractació que ha respectat els plecs, la normativa i els
principis rectors de la contractació pública.»
- Que «no han estat aplicades íntegrament les previsions dels plecs en la identificació de
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les baixes presumptament anormals i en l’aplicació del criteri d’adjudicació de la borsa
d’hores que ha centrat el debat dels recursos, havent-se seguit un expedient contradictori
que ha evidenciat la vulneració dels plecs consentits i vinculants per a totes les parts i dels
principis d’igualtat de tracte, no-discriminació, transparència i proporcionalitat proclamats
en els articles 1 i 132.1 de la LCSP.»
2n. D’acord amb això, el que disposa l’article 57 i següents i la disposició addicional segona de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
S’ACORDA

Número: 2019-0012 Data: 18/11/2019

ACTA DEL PLE

Primer. Prendre raó de la resolució 266/2019, de 30 de juliol del Tribunal de Català del Sector
Públic i, en la seva virtut, de conformitat amb els fonaments novè i desè, declarar nul·la no
ajustada a dret la proposta de resolució de la Mesa de Contractació formulada en la sessió pública
de 14 de febrer de 2019 i ordenar retrotreure les actuacions al moment de l’obertura de les
proposicions econòmiques i documentació quantificable de forma automàtica (sobres C) realitzada
a la sessió de la Mesa de Contractació de 23.01.19, declarant-se nuls també tots els seus actes
de decisió, tant d’aquesta sessió com a d’ulteriors, fins a l’esmentada sessió de 14 de febrer de
2019.
Segon. Convocar la constitució de la Mesa de Contractació, en sessió pública, pel proper dia 4
d’octubre de 2019 a les 12 hores, amb l’objecte de què aquest òrgan auxiliar, en exercici de les
seves funcions legals, adopti les decisions i propostes que corresponguin per a la resolució del
procediment de contractació per aquest Ple municipal, en el sentit que legalment pertoqui, amb
subjecció estricta als plecs, la normativa i els principis rectors de la contractació pública i de
conformitat amb la doctrina i jurisprudència exposades a la Resolució 266/2019.
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Tercer. Notificar el present acord a totes les empreses licitadores i al Tribunal Català de Contractes
del Sector Públic.

En resposta a les amenaces d'Endesa a les administracions locals en relació al deute
relatiu a les factures energètiques de les famílies vulnerables (Expedient 3588/2019)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

La Secretària llegeix l’acord.

La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Mª José Granados, qui diu: «Gracias
alcaldesa. Buenas tardes. En primer lugar agradecer las aportaciones y la voluntad de
negociación política que ha mostrado el compañero de Esquerra para poder llegar a un consenso
y presentar esta propuesta de acuerdo de manera conjunta. Hoy tratamos un tema que afecta a
uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad. Como bien sabéis, y si no os explico
brevemente, Endesa, mediante cartas a diferentes ayuntamientos, en agosto y en plena
temporada estival, reclama el 50% de la deuda y amenaza con cortar el suministro a las familias
en riesgo de exclusión social con su correspondiente informe de vulnerabilidad, a pesar de
tenerlo, a partir del 1 de octubre, si no efectúa el pago. De esta forma, amenazan con incumplir la
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Ley 24/2015, que recordamos que es un paquete de medidas urgentes para afrontar el ámbito de
la vivienda y la pobreza energética aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña, por lo
cual no se puede efectuar cortes de suministro a personas en riesgo de exclusión social. Es por
ello que, ante esta situación, la Diputación de Barcelona convoca el pasado 4 de septiembre a una
reunión a la que acudieron 240 personas de 141 ayuntamientos, entre ellos el nuestro, Badia del
Vallés, que estuvo representado por nuestra alcaldesa, Eva Menor. También acudieron entidades
municipalistas, las administraciones del área metropolitana y entidades del tercer sector. En esta
reunión, brevemente, se acuerda dar respuesta institucional unitaria a Endesa con una carta
conjunta y crear una mesa técnica y jurídica para elaborar un convenio que regule cómo gestionar
estas deudas. De esta manera esperamos que no se cumpla su amenaza y que acepten participar
en este convenio, que sé que se está hablando. No podemos consentir que se amenace con
privar de un derecho básico a las personas más vulnerables. No se puede cortar la luz ni ningún
tipo de suministro a una familia con un informe de vulnerabilidad, por mucho que Endesa lo
quiera. Existe una ley que protege los derechos energéticos de estas familias y existe todo un
trabajo por parte de los Servicios Sociales de todos los ayuntamientos para facilitar toda la
documentación y para que tengan este informe de vulnerabilidad y constantemente enviamos
informes para que no corten la luz a las familias. Pensamos que en esta cuestión debemos ser
implacables y aprobar esta propuesta de acuerdo por unanimidad, es por ello, que pedimos el
voto favorable de los demás grupos políticos de este consistorio, porque esto no se puede
consentir. Gracias”.
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A continuació la senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Roberto Castillo, qui diu: “Gracias
señora alcaldesa. Primero agradecer al Partido Socialista las propuestas y el consenso que ha
habido en esta moción. Ante esta moción, desde ER hacemos las siguientes consideraciones. La
prioridad y el compromiso de ERC es y será la defensa de los derechos y la dignidad de la gente y
utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para hacerlo, junto a los agentes y
movimientos sociales, el mundo local, el Gobierno de la Generalitat, para conseguir que todas las
personas y especialmente las más vulnerables, tengan el suministro energético que garantice una
vida digna. No es de recibo y no toleraremos la amenaza de privar de un derecho básico a las
personas más vulnerables de este país. Las empresas que se lucran con servicios elementales
como la luz, el agua o el gas, deben asumir el cumplimiento de la legalidad vigente en Cataluña,
que protege los derechos energéticos de las personas en situación de vulnerabilidad. En caso de
que las suministradoras eléctricas realicen cortes en hogares protegidos por la Ley 24/2015, como
amenazan hacer, instamos a todas las administraciones competentes, a utilizar las vías
sancionadoras de manera contundente. Defendemos firmemente la Ley 24/2015, fruto de una
iniciativa legislativa popular aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña, y que es,
como ya ha dicho la compañera, una de las más avanzadas del mundo. Esta es la ley vigente en
nuestro país. Prohíbe los cortes de suministro a las personas vulnerables y ha demostrado ser
mucho más eficaz y garantista que el bono social español aprobado por un Real Decreto, que
legalmente es de rango inferior. Pediremos la condonación de la deuda acumulada a las personas
protegidas por la Ley 24/2015 desde el año 2015, beneficio de Endesa en el año 2017, 2.460
millones de euros. De Gas Natural 1.360 millones. Valoramos positivamente que Endesa y otras
compañías acepten asumir el coste de la deuda a partir de ahora, tal y como han expresado
recientemente y públicamente. Esto era justamente lo que proponía el convenio que presentaron
las administraciones públicas catalanas en enero de 2017. El gobierno del PP llevó la ley al
Tribunal Constitucional, que suspendió muchos artículos, solo referidos a la vivienda, entre mayo
de 2016 y en noviembre de 2018, cuando volvió a estar vigente. Los artículos sobre la pobreza
energética no se suspendieron. La ley no fue bien recibida por las compañías suministradoras,
que mayoritariamente, se resistieron a cumplir lo que se les exigía. Uno de los elementos
importantes era la obligación de informar a los ayuntamientos de las personas que debían dinero,
a fin de que se les notificara si eran personas en situación de vulnerabilidad, o no, por lo tanto,
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protegidas de los cortes. La muerte en noviembre de 2016 de una señora de Reus a la que Gas
Natural había cortado el suministro, hizo cambiar la actitud de las empresas, que empezaron a
enviar puntualmente los listados. Gracias a la ley, se ha impedido 63.000 cortes eléctricos. La
Generalitat incoó más de 250 expedientes sancionadores a las compañías entre 2016 y 2018,
para cortes indebidos. Actualmente continúa generando nuevos expedientes. En enero de 2017, el
gobierno promovió un frente institucional con las asociaciones municipalistas, las Diputaciones y
el Ayuntamiento de Barcelona, situando un convenio marco a las compañías. El convenio situaba
un porcentaje de corresponsabilización económica a las compañías en concepto de pobreza
energética del 50%. Desde entonces, ninguna compañía no se manifestó al respecto y en TotCat
procedieron a impugnar vía juzgado de primera instancia los protocolos de aplicación de la Ley
24/2015. En abril de 2017, el Ayuntamiento de Barcelona intentó firmar un convenio por su parte
con Endesa y tampoco lo consiguió. No es cierto que la ley indique que el coste de la deuda se
debe pagar a medias entre las administraciones y las empresas, artículo 6.3. Las administraciones
públicas deben establecer los acuerdos o convenios necesarios, con las compañías de suministro
de agua potable, de gas y de electricidad, para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a
las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial o les apliquen
descuentos. Eso es todo. Gracias”.

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

Codi Validació: 9X2J9TGSD7E4YR5RJGLFZ7M3Y | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 39

ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Juan José Barcala, qui diu : “Muchas gracias
señora alcaldesa. La pobreza energética es una realidad que va en aumento desde el inicio de la
crisis del 2008, habiendo una mayor incidencia en familias monoparentales, desempleados,
pensionistas, familias con menores a su cargo, entre otros. La noción pobreza energética se
asocia comúnmente al uso de energía para la calefacción, pero la provisión de agua caliente,
iluminación, electrodomésticos, cocinado de alimentos, es una parte integral de la propia
definición. Asimismo, las unidades familiares son cambiantes, pérdida de empleo, enfermos
crónicos..., o los cambios son externos, crisis, criterios de ayuda, por la triada de factores
tradicionales o primarios, ingreso del hogar, precio de la energía y eficiencia energética de la
vivienda, queda relegado a una definición clásica de pobreza energética. Para abordar esta
situación, desde el grupo municipal de C’s consideramos necesario impulsar estrategias con todos
los agentes implicados para plantear medidas, apoyo y soluciones a los hogares vulnerables. El
Real Decreto 897/17 que desarrolla el bono social eléctrico vigente desde el 10/17, establece la
protección frente al corte de suministro eléctrico restringido a consumidores con condición de
vulnerable severo, y siempre y cuando la administración autonómica o local cuyos servicios
sociales estén atendiendo al consumidor, asuma, al menos, el 50% del importe de su factura. Así
pues, la protección frente al corte está condicionada al copago del recibo energético por parte de
la administración autonómica o local, por medio del procedimiento y condicionado a la existencia
de fondos económicos. En contraposición, dentro del ámbito competencial de Cataluña, la Ley
24/2015 del Parlament de Catalunya establece que las administraciones públicas deben
garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos a las personas y unidades familiares en
situación de riesgo de exclusión residencial mientras dure dicha situación. Nos sorprende que en
estrategia se considera amenaza la carta informativa que por parte de Endesa se ha enviado a los
ayuntamientos y que ahora se pretenda crear una mesa técnico-jurídica cuando está
meridianamente claro el marco legal. A nivel propagandístico los eslogans que rezan yo te ayudo,
son engañosos, ya que el ciudadano entiende que si no le cortan la luz, significa que no pasa
nada y, por el contrario, siguen siendo deudores y su morosidad les perjudicará para cualquier
situación económica futura, por ejemplo, solicitar un crédito. La máxima administración de
Cataluña, la Generalitat, es en medida la gran responsable de no haber ni siquiera intentado
solucionar este grave problema. La falta de liderazgo queda patente. Es fundamental un convenio
entre administraciones públicas y Endesa para sufragar la deuda actual y futura. Ha de quedar
claro quién se encarga de cada tanto por ciento, y no deben las administraciones públicas evadir
su responsabilidad, deben sentarse a negociar y llegar a acuerdos. Las administraciones no han

de culpar a las empresas ni hacerse las víctimas. Se han de buscar soluciones conjuntas. Muchas
gracias”.
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La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Nerea García, qui diu: “Gracias señora
alcaldesa. Bueno, en primer lugar queríamos agradecer el haber aceptado que esta sea una
propuesta de acuerdo conjunta entre todos los grupos municipales, aunque bueno, ahora desde
C’s no sé si estáis muy de acuerdo, pero en principio estábamos todos de acuerdo. Y desde TFB
no hemos querido hacer nuevas aportaciones a esta propuesta de acuerdo porque el relato de los
hechos y los acuerdos ya nos parece lo suficientemente claro. La pobreza es un fenómeno
demasiado extendido en nuestras sociedades, entre ella la imposibilidad de mantener un hogar en
unas condiciones óptimas de temperatura y luminosidad es una forma de pobreza causante de
múltiples enfermedades, mala calidad de vida alimentaria y causante de muertes prematuras por
accidentes o enfermedad. La Ley 24/2015, que ya hace 4 años que se aprobó, fruto de una ILP en
la cual, muchas de mis compañeras participaron activamente, pretendía servir de ayuda a las
familias más vulnerables en la lucha contra la pobreza energética. Los resultados han sido
menores de los esperados inicialmente. Un entramado de leyes, reglas y falta de cooperación por
parte de las grandes empresas suministradoras, han hecho que este derecho, a pesar de estar
garantizado sobre el papel, no lo esté siempre en los hechos. La alianza contra la pobreza
energética es un ejemplo más de empoderamiento popular que va más allá de la ley cuando la
arrogancia y prepotencia de las grandes empresas pretende menospreciar los derechos de los
ciudadanos y ciudadanas. Y esa prepotencia ha sido la que ahora se ha ejercitado sobre los entes
municipales por parte de las distribuidoras. La falta de control de estas empresas y una avaricia
desmesurada a pesar de sus beneficios enormes, en concreto Endesa en 2018 declaró unos
beneficios de 1.511 millones de euros, hacen que este problema no acabe de estar del todo
solucionado. La deuda acumulada por miles de familias vulnerables, no ha de ser asumida ni por
los entes locales ni por estas familias. Para ello se han de desarrollar convenios entre las grandes
distribuidoras y los gobiernos competentes. Hace años se propuso acordar con cooperativas
sociales dedicadas a la generación y distribución de energía, como “Som energia”, el suministro
municipal de energía en algunos centros municipales y hacerlo extensivo a las familias
vulnerables para tratar el tema con empresas que tengan mayor responsabilidad social. Ello
permitiría llegar a convenios a tratar con empresas sin tanto ánimo de lucro y mayor
responsabilidad. Instamos al equipo de gobierno a estudiar estas nuevas vías para evitar
actuaciones como las que hoy nos ocupan por parte de las grandes distribuidoras. Se trata de no
caer en gigantes con pies de barro y corazón de hierro a los que el sufrimiento de miles de
familias no les conmueve. En este sentido, reiterar que éste o cualquier gobierno municipal
siempre nos tendrá a su lado en la defensa de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas,
los intereses de esta institución, y la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Pedimos asimismo,
la máxima transparencia e información ante cualquier situación o actuación de estas empresas.
Esperamos que no vuelva a ocurrir como en este caso, en el que nos enteramos a través de una
nota de prensa, y no desde la alcaldía, de la existencia de esta amenaza por parte de las grandes
distribuidoras. Lo que pedimos es algo tan sencillo como razonable, estar informadas por parte de
alcaldía, de todos aquellos temas que puedan afectar la calidad de vida de nuestras vecinas y
nuestros vecinos, y no hacerlo a través de los medios de comunicación. Muchas gracias”.
La senyora alcaldessa diu: “Gràcies. Jo volia agrair també la bona predisposició del senyor
Roberto Castillo a l’hora d’arribar a acords, que no només ha estat en aquest punt, sinó en altres
punts del ple. Sabem també que és un tema que no ha tingut una resolució pacífica en altres
municipis i jo crec que ens hem posat d’acord, i jo crec que això ho hem de posar en valor a Badia
del Vallès».
S’aprova per unanimitat (10 vots PSC, 4 vots TFB, 2 vots C’s i 1 vot ERC), el següent acord:
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3588/2019, relatiu a la resposta a les amenaces d'Endesa a les administracions
locals en relació al deute relatiu a les factures energètiques de les famílies vulnerables.
II. Relació de Fets
La pobresa energètica és una de les problemàtiques socials que més afecta a la població en
situació de vulnerabilitat i que es defineix com aquella situació de dificultat o incapacitat de
mantenir l’habitatge a una temperatura adequada per al confort i la salubritat, així com de dificultat
o incapacitat per fer front al pagament de les factures de subministraments bàsics d’electricitat,
gas i aigua, i la incapacitat de viure en una llar sense defectes estructurals (com ara goteres al
sostre, humitats...)

Número: 2019-0012 Data: 18/11/2019

ACTA DEL PLE

D’acord amb aquestes variables, un estudi d’Ivalua- Institut Català d'Avaluació de Polítiques
Públiques (2016) va fer un càlcul de l’impacte de la pobresa energètica a Catalunya que situava
en un 11% de les llars (325.021 llars, 855.000 persones). Actualment, a Catalunya, un 8,8% de la
població no es pot permetre mantenir l’habitatge a una temperatura adient (Idescat, 2018).
Aquesta és una dada que es manté estable en els darrers anys (del 2015 al 2017 era del 8,7%).
D’altra banda, un 8,5% de la població catalana arriba amb molta dificultat a fi de mes (Idescat,
2018), el que es pot traduir en dificultats per fer front al pagament de factures de subministraments
bàsics. Per tant, la pobresa energètica és una problemàtica social que afecta a un nombre
important de famílies a Catalunya de forma sostinguda en els darrers anys.
A partir de l’any 2015, la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, aprovada per unanimitat al
Parlament de Catalunya, estableix el principi de precaució, pel qual no es poden efectuar talls de
subministraments a les persones en risc d’exclusió residencial. Aquesta Llei estableix, també, que
les administracions públiques han d’establir els acords o convenis necessaris amb les companyies
de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a
fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin
descomptes molt notables en el cost dels consums mínims.
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La Llei 24/2015 mai ha tingut un reglament que la desenvolupi, tan sols un protocol d’actuació que
en aquests moments es troba pendent de resolució al tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Al gener de 2017 una taula tècnica de treball formada per la Generalitat de Catalunya, les quatre
diputacions, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació
Catalana de Municipis i l’Àrea Metropolitana de Barcelona van presentar un model de conveni per
oferir a les empreses subministradores. La proposta de conveni contemplava que les empreses
cobririen, com a mínim, el 50% de la despesa que genera la pobresa energètica incloent els
costos associats a la informació, l’atenció directa i la formació de les persones en risc d’exclusió
residencial. Cap empresa subministradora important va voler, ni tan sols, debatre la proposta.

La Llei 24/2015 garanteix en el seu article 6 el subministrament elèctric a les persones
vulnerables, però no defineix una obligació legal perquè siguin els municipis els que hagin de fer
front al pagament de les factures impagades per les famílies en risc d’exclusió social. Per tant,
durant aquests anys d’aplicació de la Llei, els Ens Locals han realitzat informes de vulnerabilitat, a
petició de les empreses subministradores, que han evitat els talls de consum d’acord amb el
principi de precaució, però no s’ha resolt el tema del deute de les famílies per manca d’una
reglamentació de la Llei 24/2015, i per la manca d’acord en la signatura de convenis amb les
empreses subministradores.
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No tolerarem l'amenaça de privar d’un dret bàsic a les persones més vulnerables d’aquest país.
Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l’aigua o el gas han d’assumir el
compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els drets energètics de les persones
en situació de vulnerabilitat.
I per garantir-ho, hem d’utilitzar totes les eines al nostre abast, al costat dels agents i moviments
socials, el mon local i el Govern de la Generalitat per aconseguir que totes les persones, i
especialment les més vulnerables, tinguin el subministrament energètic que garanteixi una vida
digna.
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En aquest període ha entrat en vigor a nivell estatal el RD 897/2017, de 6 d’octubre, pel qual es
regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als
consumidors domèstics d’energia elèctrica, i la seva modificació de l’any 2018 (RD15/2018) que
estableix tres tipus de consumidors a protegir: el consumidor vulnerable amb un 25% de
descompte en la factura; el consumidor vulnerable sever amb un 40%; i el consumidor en risc
d’exclusió social que té el 100% de descompte. Segons aquest Decret, els serveis socials
(autonòmics o locals) han d’assumir el 50% de les factures d’aquest últim grup, els consumidors
en risc d’exclusió social.
En aquest context, a l’agost de 2019 els ajuntaments (on els seus habitants en situació de
vulnerabilitat acumulen un deute superior a 10.000 euros) han rebut una carta d’ENDESA que els
reclama el pagament del 50% d’aquest deute i en què s’amenaça amb tallar els subministraments
a les famílies a partir de l’1 d’octubre si no s’efectua el pagament. La carta d’ENDESA no solament
reclama als Ens Locals el 50% del cost de les factures dels consumidors en risc d’exclusió social
que tenen aquest reconeixement en el marc de la legislació del Bo Social, sinó que demanen que
els ajuntaments es facin càrrec del 50% del deute dels consumidors vulnerables que no disposen
de Bo Social. ENDESA declara que el deute de les famílies vulnerables a Catalunya és de
21.0000.000€ (corresponent a 25.000 llars) i reclama el 50% (10.500.000€) als municipis.
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Davant d’aquesta situació, la Diputació de Barcelona vam convocar als alcaldes i alcaldesses de
la demarcació de Barcelona i les entitats municipalistes, el dimecres 4 de setembre, amb la
voluntat de treballar en una resposta coordinada.

En aquesta sessió es va informar que el dilluns 2 de setembre va tenir lloc una reunió convocada
per la Generalitat de Catalunya, - en la qual van assistir les entitats municipalistes, entitats del
tercer sector i ens locals -, on principalment es va acordar: donar una resposta institucional
unitària a ENDESA, amb una carta conjunta; crear una taula tècnica i jurídica per a elaborar una
proposta de conveni que concreti la forma de gestionar aquest deute, i negociar amb ENDESA en
base a la llei 24/2015 com a marc de referència.
En aquesta sessió es va recollir, també, la preocupació dels ajuntaments davant l’amenaça
d’ENDESA d’efectuar talls de subministraments, la condició d’inadequada de la carta (pel període
estival i de recent constitució dels consistoris en què es va enviar), la sobrecàrrega en la gestió
per part dels Serveis Socials Bàsics d’aquestes reclamacions, i la falta d’un marc de referència
clar.

Com diu l’informe elaborat des departament jurídic de la Diputació de Barcelona, cap normativa
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autonòmica o estatal obliga als Ens Locals a pagar el 50% del deute de les famílies en situació de
vulnerabilitat.
Per això, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Demanar, com a condició indispensable, la retirada de l’amenaça d’ENDESA d’efectuar
talls de subministraments a partir de l’1 d’octubre a les persones endeutades en situació de
vulnerabilitat, per tal de poder iniciar una negociació amb un clima de cooperació i diàleg i perquè
aquesta amenaça constitueix una il·legalitat d’acord amb la Llei 24/2015.
Segon. Defensar fermament la Llei 24/2015, una Llei fruït d’una Iniciativa legislativa Popular que
va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, i que és una de les més avançades del
món.
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Tercer. Crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a la problemàtica
de la pobresa energètica.

Quart. Instar a la Generalitat de Catalunya que lideri la negociació per a l’elaboració d’un conveni
que permeti regular la gestió del deute històric i del que generin en el futur les famílies en situació
de vulnerabilitat social, amb el consens de totes les institucions catalanes i amb la Llei 24/2015
com a marc de referència.
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Cinquè. Instar a la Generalitat de Catalunya a la creació d’un espai estable de treball entre totes
les institucions catalanes per a elaborar un protocol i reglament de desplegament de la Llei
24/2015 on es defineixi la gestió del deute generat per les famílies en situació de vulnerabilitat
social i per garantir que cap ciutadà en situació de vulnerabilitat és objecte d’un tall de
subministraments, en aplicació de la Llei 24/2015.

Sisè. Exigir a ENDESA que assumeixi responsabilitats en relació a la garantia dels drets de la
ciutadania en situació de vulnerabilitat social al subministrament elèctric, tal i com marca la llei.
Setè. Garantir que ni les famílies en situació de vulnerabilitat ni les administracions locals hauran
de fer front al deute de subministraments bàsics de les famílies vulnerables.

Vuitè. Instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores de manera
contundent en cas que les administracions elèctriques realitzin talls a llars, no permesos per la Llei
24/2015.

Novè. Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a
les Diputacions provincials catalanes, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació
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Catalana de Municipis, a la l’Aliança contra la Pobresa Energètica, a la Taula del Tercer Sector
Social de Catalunya, i a les associacions veïnals i entitats socials que lluiten contra la pobresa
energètica al nostre municipi.

Moció ERC: Per uns serveis públics municipals de qualitat (Expedient 3727/2019)
Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 1, En contra: 14, Abstencions: 2,
Absents: 0

La secretària llegeix l’acord.
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Seguidament la senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Roberto Castillo, qui diu: «Como
bien me ha recordado hace un momento, a pesar de que la ley aún se está debatiendo en el
Parlament, desde ERC creemos que la Ley de contratos de servicios a las personas, desplaza el
peso del precio y la contratación pública para favorecer la calidad y el control de la administración.
Una ley que sirve para contratar con criterios de calidad y mejorar la prestación de los servicios a
las personas. Una ley que favorece la contratación de empresas y entidades innovadoras,
responsables socialmente y comprometidas con el medio ambiente y para prestar los servicios a
las personas. La federación de asociaciones de madres y padres de Cataluña, ha emitido un
comunicado de prensa criticando el proyecto-ley de contratos de servicios a las personas, un
comunicado que, a nuestro entender, distorsiona los objetivos y contenidos del proyecto-ley. La
FAPAC, asegura que el proyecto de ley de contratos de servicios a las personas supondrá la
externalización mayor del gobierno de la educación, salud y otros servicios básicos. Esto es
completamente falso. El proyecto-ley de contratos de servicios a las personas no supone ninguna
nueva externalización, tampoco se revierte ninguna. El objeto del proyecto de ley, tiene como
objetivo establecer las condiciones de los contratos de la administración para prestar servicios a
las personas. La administración puede prestar servicios a las personas mediante gestión directa o
con medios propios, gestión indirecta o gestión concertada. Esta ley se centra en regular la
contratación pública de servicios a las personas, en ámbitos como Servicios sociales, sanitarios o
educativo entre otros, para asegurar la calidad de los servicios que no se prestan de forma
directa. La ley no entra a regular qué servicios se pueden prestar o no, de forma directa o de
forma indirecta, es decir, qué servicios están externalizados, si no que regula cómo se gestionan
los servicios a las personas que se prestan vía contratación. Sin embargo, tiene como objetivo
asegurar que los servicios indirectos se provean con la mayor calidad posible, aunque se presten
de forma indirecta. La ley de contratos de servicios a las personas forzará a las empresas,
cooperativas y entidades del tercer sector, que prestan servicios a las personas, a competir en
calidad y no en precio. En este sentido, a pesar de que no revierte ni añade nuevas
externalizaciones, permite que los servicios que actualmente la administración ya presta vía
contrato se puedan valorar en base a criterios sociales y de calidad, no en base a la oferta más
barata. La ley desarrolla el compromiso del gobierno para utilizar estratégicamente la contratación
pública, para que la administración sea un motor de buenas prácticas y del fomento de
responsabilidad social en el mundo de la empresa. Las disposiciones adicionales a la ley de
medidas fiscales 2017 negociadas con la CUP, ya representaban un primer paso en este
compromiso del gobierno, estableciendo nuevas medidas de fiscalización de la colaboración
público-privada. La ley de contratos quiere contribuir a mejorar la fiscalización pública, creando
nuevas herramientas que permitirán licitar en base a calidad y responsabilidad social, así como
fiscalizar la prestación del servicio ante la ejecución de los contratos. Así pues, la ley supondrá
una mejora en la licitación, gestión y prestación de los servicios públicos, sin que suponga

ninguna afectación respecto a cómo estos servicios públicos son prestados, ni crea ni revierte, ni
impide futuras reversiones de externalizaciones. Por eso pedimos el voto favorable a esta moción
a todos los grupos. Gracias”.
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La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Ana Luque, qui diu: “Gràcies senyora
alcaldessa. TFB votarà en contra d’aquesta moció, i la veritat és que ens sap greu perquè el títol
de la moció diu Per uns serveis públics de qualitat, i quina il·lusió que algú plantegi buscar i obtenir
qualitat dins dels serveis públics. Perquè aquesta és la lluita que fa molts anys tenim els mestres i
les mestres de l’escola pública i molts d’altres funcionaris, com per exemple, moltíssims metges
que treballen per la qualitat i la bona atenció dins de les seves consultes dels hospitals públics. I
ara Esquerra presenta una llei que diu que té com a objectiu la regularització dels serveis bàsics
socials i d’atenció a les persones, però darrere d’aquest discurs social que diu que amb la
regularització es garantitzarà que el preu no sigui el principal criteri per adjudicar la contractació
dels serveis i que se li doni més pes a la qualitat incorporant clàusules que facilitin el control per
part de l’administració, s’amaga un veritable pla neoliberal de privatització a gran escala dels
serveis públics en l’àmbit de sanitat, educació o serveis socials. I és que aquesta llei que facilitarà
encara més l’externalització del que és públic a mans de grans empreses privades, va més enllà.
Darrere d’aquesta suposada regularització, el que es pretén, es posar les bases per la
privatització de molts serveis que son de gestió pública. I és per això que moltes entitats socials
estan en contra i segurament perquè saben mirar més enllà. I nosaltres les recolzarem, perquè
privatitzar els serveis públics, encara més del que ja ho estan, a educació ho sabem molt bé, amb
l’augment de la precarietat, discriminació laboral en els processos de selecció o la pèrdua de la
qualitat de serveis, no és el que nosaltres entenem per serveis públics de qualitat. No hauríem de
permetre que encara més serveis bàsics i fonamentals per a la vida de moltes persones passin a
mans d’empreses privades. És per això que el nostre compromís està per lluitar per la veritable
qualitat de serveis públics. Gràcies».
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La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu: «Gracias señora
alcaldesa. Aquesta moció es basa en l’avant projecte de llei de contractes de serveis a les
persones. Volem que aquesta nova llei que s’està tramitant al Parlament marqui la competitivitat,
la transparència i la qualitat en les adjudicacions. Per això des del grup socialista al Parlament, ha
estat crític amb el contingut de la llei per diversos motius: no respecta alguns dels articles de la llei
bàsica estatal; no garanteix de manera clara la consecució de l’objectiu de la qualitat vers els
serveis públics que marca la directiva europea 24/2014, i que ha de permetre incorporar criteris
socials, mediambientals i de gènere; no garanteix el principi de transparència ni d’igualtat de
tracte, així com d’imparcialitat tal i com estableix la directiva. Per aquests motius, el grup socialista
al Parlament, va presentar unes esmenes per tal de millorar aquest text. Per tant, fins que no es
puguin pactar aquestes esmenes amb el Govern, el grup socialista de Badia del Vallès no podem
donar recolzament a aquesta moció d’ERC que recolza totalment l’avant projecte del Govern.
Gràcies».
Es rebutja per 14 vots en contra (10 PSC, 4 TFB), 2 abstencions (C’s) i 1 vot a favor (ERC) la
següent moció:

Els Ajuntaments de Catalunya disposen de diverses competències en els àmbits socials, que els
porten a prestar un nombre rellevant de serveis amb un notable impacte en la qualitat de vida dels
ciutadans. El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, estableix que “el municipi, per a la gestió dels seus
interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d'activitats i prestar
tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat
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de veïns” i a continuació destaca que, entre d’altres, “els ens locals tenen competències en els
àmbits de (...) la cohesió social”.
Aquesta previsió genèrica es concreta en aquesta mateixa llei, en la legislació bàsica estatal, i
diversa legislació sectorial en la definició d’un seguit de serveis d’atenció a les persones que els
ajuntaments han de prestar de forma obligatòria o que les necessitats del municipi han fet que els
ajuntaments hagin promogut actuacions pròpies en aquestes matèries.
Per a la prestació d’aquestes serveis, les administracions locals poden optar per fer-ho
directament, a través del propi personal i mitjans de la corporació. Sovint, però, les restriccions
imposades per la legislació estatal d’estabilitat pressupostària impedeix el creixement de la
despesa de personal i només és possible optar per la contractació externa de la prestació
d’aquests serveis públics.
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En el cas de l’Ajuntament de Badia del Vallès, aquesta fórmula de contractació externa és la que
s’utilitza avui per a la prestació dels serveis de gestió del centre de dia municipal, gestió del servei
a les persones, menjadors escolars, i altres serveis determinats de la nostra ciutat, etc.

ACTA DEL PLE

La contractació de les empreses o entitats que han de prestar aquests serveis municipals es troba
regulada en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. La transposició feta pel legislador estatal
obliga a tenir en compte sempre el preu com a principal factor d’adjudicació dels contractes,
restant així opcions als ajuntaments per incloure de forma determinant factors com la qualitat de la
prestació dels serveis, mesures de millora laboral o mesures social o ambiental; i alhora afavoreix
que les grans empreses transnacionals i multiserveis parteixin amb avantatge per fer-se amb
aquests contractes.
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El Parlament de Catalunya està debatent actualment (en el marc d’una ponència parlamentària
amb presència de tots els grups que ho volen) un projecte de Llei de Contractes de Serveis a les
Persones que ha de permetre a les administracions públiques catalanes de contractar la prestació
dels seus serveis amb unes condicions molt més favorables a la millora de qualitat en la gestió
dels serveis públics. La llei preveu molts més mecanismes de control dels contractes que es liciten
de manera que es fiscalitzarà millor la qualitat d'un servei contractat. La llei implica els usuaris en
la qualitat del servei i preveu enquestes per valorar la seva satisfacció i estableix criteris específics
de qualitat en funció del servei. Per exemple, en serveis sanitaris es pot valorar la participació dels
professionals en la gestió o els mitjans de control; en els serveis socials es pot valorar la titulació
del personal i l'experiència dels equips, la implicació i motivació en relació amb els usuaris o la
limitació en els canvis de personal. A més, la llei vol fixar que, com a màxim, el preu tingui un pes
del 40% a l'hora de valorar una contractació. És a dir, el 60% dels criteris de valoració recau en
criteris qualitatius com ara la continuïtat, la millora de les condicions laborals dels treballadors,
mesures mediambientals, etc.
L’inici de la tramitació parlamentària d’aquesta llei va ser avalada per tots els grups parlamentaris i
desenes d’entitats han comparegut a la ponència per valorar-ne la seva idoneïtat.
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Per tots aquests motius, el Grup Municipal de ERC de Badia del Vallès, proposa al Ple d’aquest
Ajuntament l’aprovació dels següents.
ACORDS
Primer.- Mostrar el compromís del Ple amb el foment de la societat del benestar que posa les
persones en primer terme, que garanteixi la funció redistributiva i l'equitat entre la ciutadania, que
tingui un protagonisme actiu en l'economia, impulsant nous sectors productius i la democratització
de l'activitat econòmica, i que l'administració pública prioritzi la gestió directa dels serveis públics i
sigui garant de la bona qualitat dels serveis públics.
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Segon.- Garantir la provisió dels serveis socials, educatius i de salut d'acord amb el que estableixi
la legislació sectorial bé directament pels poders públics o bé mitjançant fórmules no contractuals
com la concertació social o la cooperació interadministrativa, i subsidiàriament mitjançant la
contractació pública estratègica basada en criteris de qualitat i d'atenció a les persones i als
col·lectius més vulnerables.

a. la qualitat en la provisió del servei independentment de qui el presti,

ACTA DEL PLE

Tercer.- Desenvolupar, en aquells casos on no sigui possible la gestió directa del servei públic, una
utilització estratègica dels mecanismes de concertació i de contractació, per a tal de garantir:

b. impulsar el desenvolupament d'una economia social més responsable, democràtica,
sostenible, feminista i justa,
c. i fiscalitzar la prestació indirecta de serveis, assegurant-se que cap empresa, organització
o entitat es lucra indegudament a costa dels drets de la ciutadania o de les condicions
laborals del personal que presta aquests serveis.

Moció ERC: En suport a les ONG's que treballen en el rescat i salvament al Mediterrani
(Expedient 3729/2019)
Favorable
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Quart.- Demanar als grups del Parlament de Catalunya que accelerin la tramitació i aprovin la Llei
de Contractes de Serveis a les Persones, per tal de disposar de millors eines per a garantir la
qualitat en la prestació dels serveis públics que gestionem els ajuntaments de Catalunya.

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 15, En contra: 0, Abstencions: 2,
Absents: 0

La Secretària llegeix l’acord.

A continuació la senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Roberto Castillo, qui diu: «Gracias
señora alcaldesa. De nuevo agradecer las propuestas recogidas en esta moción. Voy a ser breve.
Estamos viendo por la tele, o leemos continuamente en las noticias, la gran cantidad de personas
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que se arriesgan a cruzar el Mediterráneo buscando un futuro mejor, o por lo menos algo más
prometedor que el que tienen. Muchos de ellos, por desgracia, no lo consiguen y mueren
ahogados. Otros, con suerte, llegan a buen destino. Y otros, gracias a estas ONG’s, logran salvar
la vida. Y es precisamente gracias a todas estas ONG’s, que existen y trabajan en rescate
marítimo y que hacen posible que estas personas que huyen de la desesperación, dejando atrás
familia, hogar o su tierra, que pueden tener alguna posibilidad de sobrevivir a su desgracia. Es por
ello que pido el voto favorable a esta moción, que no es otra cosa que una llamada de ayuda a
todas las personas que se juegan la vida en alta mar. Gracias”.
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La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Amalia Frutos, qui diu: “Gracias señora
alcaldesa. Estamos tratando una cuestión humanitaria, a ayudar a las personas que se están
jugando la vida. No se puede dejar en el mar a una persona que necesita auxilio para salvarse. En
consecuencia, España debe prestar dicha ayuda a quien se juega la vida en el Mediterráneo,
como el resto de estados miembros. Sin embargo nos encontramos ante un reto que es de calado
europeo, y por consiguiente, la solución debe pasar por la vía de acuerdos europeos y no por la
libre actuación de cada país. Nuestra formación nunca se ha pronunciado en contra de las labores
humanitarias de estos barcos, faltaría más. No obstante, seguimos manteniendo nuestra postura
en cuanto a que no es conveniente ni de recibo que nos inmiscuyamos en procesos judiciales, los
cuales se están llevando a cabo en otros países ni que entremos a valorar cuestiones ajenas a
sus competencias como es en este caso, es una cuestión de política exterior. Respecto a los dos
casos más sonoros como el caso del Aquarius y el Open Arms, el rescate del Aquarius fue una
excepción humanitaria, pero no podemos hacer de la excepción una norma. Necesitamos abordar
cuanto antes acuerdos firmes y estables que determinen la regulación de los flujos migratorios,
mediante políticas europeas. La política migratoria debe ser un asunto de estado y consensuada
con la UE. Nosotros en este punto nos vamos a abstener”.
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La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor José Manuel López, qui diu: “Gracias señora
alcaldesa. Davant d’aquesta crisi tràgica de milers de morts a la Mediterrània, hem de ser ferms a
les nostres creences, el que sabem que està bé i el que està malament. No podem jugar a
l’ambigüetat amb hipocresies. No podem fer política populista per després voler posar denúncies a
aquestes ONG’s que lluiten cada dia per salvar la vida de moltíssimes persones. Aquí tenim a dos
partits que (.....) de la Generalitat, governen. Una moció com aquesta, té un sentit de lluita i de
denúncia de tot el que està passant, però vostès, amb els seus partits poden fer molt més que una
moció, i és no caure en greus contradiccions, com que el Govern de l’Estat volgués denunciar a
l’Open Arms només per salvar vides. Deixem una reflexió i veurem el que té importància de veritat
a la nostra societat, la defensa de la vida i la justícia social. Per tot això, votarem a favor».

La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Iván Sanz, qui diu: «Gracias alcaldesa. El PSC
votará a favor de la moción presentada por Esquerra por Badia. Agradecer de nuevo al
compañero Roberto, en este caso la predisposición de llegar a acuerdos, de trabajar
conjuntamente para poder presentar estas mociones, que en este caso se han convertido en el
sumatorio de dos acuerdos extras que no estaban, que se han recogido del PSC Badia. Bien, los
servicios españoles de salvamento marítimo, han rescatado 50.000 personas en el último año. Por
ello, pensamos que el Gobierno de España, presidido por el compañero Pedro Sánchez, debe
mantener y no solo mantener sino ampliar los recursos destinados a salvamento marítimo para
hacer frente a todos los salvamentos que se dan en la zona de rescate, en la zona SAR.
Instamos, como decía la compañera Amalia Frutos, a que se siga haciendo lo que ya se ha
empezado a hacer, y es que nuestro presidente trabaje para exigir que la UE avance hacia una
política migratoria común, capitaneando un debate profundo que hasta entonces no se estaba
dando, para demandar así que todos los miembros de la UE cumplan con los acuerdos
establecidos en esta materia y con el derecho internacional y conseguir así como bien ya se ha
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dicho, una política de Europa concertada y solidaria en materia migratoria de asilo o refugio. Hay
que pedir a la UE respuestas acertadas, hay que exigir que se doten unos protocolos que
regularicen el reparto entre los países comunitarios de los migrantes rescatados en el
Mediterráneo y así evitar que se agraven crisis como la reciente del Open Arms ante el cierre de
los puertos italianos ordenado por el ultraderechista Mateo Salvini. Debemos de poner todas las
medidas y todas las herramientas necesarias para evitar lo más importante, que son las muertes
en el Mediterráneo. Como bien ya se ha dicho, es un tema humanitario y en él tenemos que estar
todos a una. Gracias”.
S’aprova amb 15 vots a favor (10 PSC, 4 TFB i 1 ERC) i 2 abstencions (C’s), el següent acord:
El Mediterrani s’ha convertit en la frontera més perillosa del món, amb més de 14.000 persones
mortes des del 2014, una catàstrofe humanitària de dimensions equiparables a les d’un genocidi.
859 persones hi han perdut la vida aquest 2019, segons l’OIM. Tot i que provablement la xifra real
de morts és molt més elevada.
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És urgent l’establiment de corredors humanitaris segurs i els programes de reassentament i
reubicació, així com de vies legals i segures, com l’expedició de visats humanitaris segurs i visats
acadèmics, per a solucionar el problema.

ACTA DEL PLE

Davant aquesta situació, diverses ONGs com Open Arms, Sos Méditeranée, Metges Sense
Fronteres i Sea Watch, entre d’altres, naveguen pel mediterrani buscant vaixells a la deriva per
rescatar persones i salvar vides. Una tasca que és responsabilitat directa de les institucions
europees i dels estats membres, però que aquests no sols incompleixen amb el seu deure, sinó
que en dificulten la tasca de les organitzacions de rescat que fan el que haurien de fer els estats.
Aquestes organitzacions estan patint una forta onada de criminalització per part de molts estats
europeus, impedint que atraquin als seus ports, amb la immobilització dels vaixells, amb
l’amenaça de multes i amb acusacions de tràfic de persones i organització criminal, que ha portat
a detencions com la de la capitana del Seawatch 3 Carola Rackete. Diversos països tenen
previstes multes, com per exemple l’Estat Espanyol, de fins a 900.000 euros en cas que s'intenti
rescatar persones.
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Cal recordar que l’article 98 de la Convenció de las Nacions Unides sobre el Dret del Mar respecte
als deures de prestar auxili implica directament els estats:
1.- Tot Estat exigirà al capità d'un buc que enarbori el seu pavelló que, sempre que pugui fer-ho
sense greu perill per al buc, la seva tripulació o els seus passatgers:
a) Presti auxili a tota persona que es trobi en perill de desaparèixer en el mar.

b) Es dirigeixi a tota la velocitat possible a prestar auxili a les persones que estiguin en
perill, quan sàpiga que necessiten socors i sempre que tingui una possibilitat raonable de
fer-ho.
c) Cas d'abordatge, presti auxili a l'altre buc, a la seva tripulació i als seus passatgers i,
quan sigui possible, comuniqui a l'altre buc el nom del seu, el seu port de registre i el port
més pròxim en què farà escala.

2.- Tot Estat riberenc fomentarà la creació, el funcionament i el manteniment d'un servei de cerca i
salvament adequat i eficaç per a garantir la seguretat marítima i aèria i, quan les circumstàncies
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ho exigeixin, cooperarà per a això amb els Estats veïns mitjançant acords mutus regionals.
El Govern de la Generalitat ha expressat en diverses ocasions la voluntat d’acollir declarant
Catalunya com a port segur, oferint els ports gestionats per l'empresa pública Ports de la
Generalitat per a l'arribada de vaixells que realitzen tasques de salvament a la Mediterrània.
L'acord inclou també la creació d'una comissió Interdepartamental Ports Segurs, que ha de vetllar
per l'acolliment d'aquests vaixells, coordinar l'assistència i gestionar també les actuacions per
assegurar l'acolliment.
El Parlament de Catalunya també ha expressat el seu suport amb les entitats no governamentals
que treballen per rescatar persones al mediterrani, a través de diverses mocions, com l’aprovada
el 25 de juliol. A més, va aprovar donar la Medalla d’Honor a Òscar Camps, fundador d’Open Arms
i Carola Rackete, capitana del Seawatch 3, com a mostra de suport a la seva tasca.
Des del món municipal, s’ha reiterat el compromís amb mocions i declaracions a favor de
l’acollida, posant a disposició de les ONGs i govern recursos per acollir a les persones refugiades.

ACTA DEL PLE

ACORDS

Número: 2019-0012 Data: 18/11/2019

Per tots aquests motius, el Grup Municipal ERC de Badia del Vallès, proposa al Ple d’aquest
Ajuntament l’aprovació dels següents.

PRIMER.- Expressar el suport amb les ONGs que naveguen pel mediterrani per rescatar persones
i salvar vides al mediterrani i denunciar la persecució política que reben.
SEGON.- Reiterar el compromís local com a municipi d’acollida, posant a disposició del Govern de
la Generalitat de Catalunya i les entitats socials que treballen amb persones refugiades els
recursos materials i econòmics necessaris.
TERCER.- Exigir al Govern de l’Estat el compliment de la sentència del Tribunal Suprem que el
condemna a l’execució dels compromisos de reubicació i reassentament acordats que obliguen a
tramitar les sol·licituds d’asil de 19.500 persones.
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QUART.- Exigir al Govern de l’Estat el compliment de les divuit sentències del Tribunal
Constitucional, del Tribunal Suprem, de l’Audiència Nacional i del Tribunal Superior de Justícia de
Madrid que l’obliguen a transferir a la Generalitat, al llarg del 2019, la competència i els recursos
per a l’acollida de les persones immigrades, sol·licitants d’asil, refugiades i beneficiàries de
protecció internacional.
CINQUÈ.- Instar la UE a donar suport econòmic, logístic i legal a les ONG que treballen al
mediterrani rescatant i salvant persones; que dugui a terme polítiques de cooperació,
reconstrucció, econòmiques, de desenvolupament amb els països d’origen que actuïn sobre l’arrel
del problema del drama migratori i que apliqui, també, polítiques d’acollida inclusives que
garanteixin la subsistència i els drets més bàsics de tothom.
SISÈ.- Instar al Govern de Catalunya, que en el marc de la política exterior, prengui les mesures
necessàries per tal de defensar els interessos i l’activitat que estan desenvolupant les ONGs
catalanes que treballen en el rescat i salvament al mediterrani.
SETÈ.- Demanar al Govern espanyol que mantingui i ampliï els recursos de Salvament Marítim
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per fer front a tots els salvaments que es donen a la zona SAR (zones de rescat), donant suport a
les entitats que també treballen en els rescats.
VUITÈ.- Demanar a tots els membres de la UE el compliment dels acords establerts en materia de
salvament marítim a tot el mediterrani, el compliment del dret internacional, i, l’assoliment una
política europea concertada i solidària en materia migratoria i d’asil/refugi, així com un enfoc més
humanitari en aquestes matèries.
NOVÈ.- Comunicar aquests acords a la l’ONG Proactiva Open Arms, a la Conselleria d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del govern català, al Parlament de Catalunya i al
govern Espanyol.

Moció ERC: En suport a la 3a vaga pel clima del 27 de setembre i per l'emergència climàtica
(Expedient 3736/2019)
Tipus de votació: Unanimitat

La Secretària llegeix l’acord.
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Seguidament, la senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Roberto Castillo, qui diu: “Otra vez
de nuevo, agradecer las propuestas por parte del Partido Socialista y que se han recogido en la
moción, y que bueno, la han hecho un poco más completa. Estamos viviendo y viendo
últimamente toda una serie de situaciones climatológicas extrañas. Y no es para menos, la
atmósfera está cargada de todo tipo de gases perjudiciales y la climatología ya no es lo que era,
tal vez el planeta nos esté pidiendo ser ayudado, aunque obviamente, a su manera. Y lo que todos
los grupos políticos, unos más que otros, más la inmensa mayoría de las personas de este mundo
estamos coincidiendo sin excepción, es que nos estamos quedando sin el planeta, sin sus
recursos y con un clima cada vez más catastrófico, y nos damos y hemos dado cuenta, de la
importancia de proteger nuestro planeta y su biodiversidad. Y es por ello, que tenemos que aunar
esfuerzos en conseguir lo antes posible, un mundo más limpio, más ecológico y más sostenible.
Es por ello que pido el voto favorable a los diferentes grupos de esta sala, a esta iniciativa de las
jornadas de movilizaciones de emergencia climática que se harán para el día 27 de septiembre. Y
ya de paso quería aprovechar, al equipo de gobierno, no se olviden de nuestras zonas verdes, los
árboles que se nos caen en las tormentas y no son restituidos, y los pocos pinos que nos quedan,
que no se les da una solución para que no se caigan en futuras tormentas. Hay que proteger
nuestros árboles y nuestras zonas verdes. Gracias”.
La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Juan José Barcala, qui diu: “Gracias señora
alcaldesa. Desde C’s no compartimos el alarmismo como forma de hacer política útil. Si bien es
incuestionable la realidad del cambio climático, de origen antropogénico, debe evaluarse tanto el
diagnóstico como las medidas a tomar desde una óptica de rigor técnico, y no a través de la
demagogia. Votamos a favor, pero no secundamos ninguna huelga por el cambio climático. Desde
C’s preferimos operar mediante las instituciones para hacer políticas útiles y proponer medidas
que realmente ayuden a combatir el cambio climático. Muchas gracias”.

La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora M.ª Pilar Paz, qui diu: “Gracias señora
alcaldesa. Des de TFB sempre hem cregut i defensat un municipi més sostenible i respetuós amb
el medi ambient, però això no ho podem fer sense la participació dels veïns i veïnes i sense que el
nostre ajuntament realitzi accions en aquesta línia. Per aquesta raó, estem a favor de la moció
que presenta Esquerra Republicana en suport a la vaga pel canvi climàtic que va començar el
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moviment estudiantil. Volem recolzar aquesta gran mobilització i com a ajuntament no només s’ha
de donar suport a les vagues convocades, sinó que ens hem de plantejar una ruta de treball i
complir-la. Els i les joves ens estan obrint el camí. Ells ens ho demanen ben fort cridant volem un
planeta habitable, volem un planeta viable i això en el que estem convençudes i estem tots
d’acord, pot començar fent coses concretes i a vegades, coses petites, coses que si es puguin fer
des del nostre municipi, per exemple, quina partida destinarem per comprar algun vehicle elèctric;
quines accions concretes portarem a terme perquè el nostre pla local de mobilitat es segueixi
desenvolupant, ja que ara mateix està estancat. Per això volem aprofitar per encoratjar a l’equip
de govern perquè faci tot el possible per complir tots els objectius del nostre pla de mobilitat i del
nostre pla de residus, en la mesura necessària per treballar-los i poder revertir els efectes del
canvi climàtic i apostar per un model de ciutat més sostenible. Moltes gràcies».
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A continuació la senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu: «Gracias
alcaldesa. Agradecemos también que Esquerra Republicana nos haya recogido parte de los
elementos de una propuesta que se aprobó en la Diputación de Barcelona. Desde luego que los
últimos episodios de lluvia incluso nos hacen reflexionar durante 2, 3 días, de la magnitud de la
tragedia. Hoy mismo también salía una noticia en el periódico que decía que los expertos de la
ONU advertían del aumento acelerado del mar y que todo era imparable. El goteo de noticias es
insaciable, pero tenemos que afrontar el problema desde una perspectiva internacional,
autonómica, estatal y también local. Y no solamente quedarnos con los acuerdos de la cumbre de
esta semana, si no que también pues llegar a los acuerdos que se propusieron en París en el año
2015. En esta cumbre, 77 países se han comprometido a reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero, pero sí que es cierto que hay grandes países que continúan sin sumarse a la
acción a favor del medio ambiente. Más de 100 ciudades también, entre las cuales se encuentra
Barcelona han anunciado cambios importantes. Creemos también que no podemos cuestionar
proyectos como Madrid central y desde luego que desde un punto de vista estatal, dentro del
margen que le ha ocupado al actual gobierno en funciones, pues ha creado un Ministerio de
Transición Ecológica, sin un presupuesto aceptado por parte de los diferentes partidos políticos,
pero sí que hay un compromiso por parte de España de aportar 150 millones de euros al fondo
verde para el clima. Al hilo de lo que comentaba el compañero Roberto Castillo y la señora Pilar
Paz, desde un punto de vista municipal, pues tenemos el compromiso también de luchar por la
crisis climática y de defender y alcanzar esos acuerdos desde un punto de vista local, y por ello
también permítanme, pues bueno, valorar también todas las acciones que se han llevado a cabo
no solo en esta legislatura, los 100 días que llevamos, si no también en la legislatura anterior a
través de la regidoría de Eficiencia Energética, por ejemplo, se han instalado zonas en los cuadros
eléctricos de baja tensión en los colegios, se han modificado determinadas luces de led en el
entorno de los colegios, en Oviedo, en Segovia, en Oporto. También hemos introducido y hemos
sustituido las calderas de CO2 a calderas más atmosféricas en el Molí, en el ajuntament. Estamos
trabajando para generar un punto de recarga e incluso también un poco al hilo de lo que
comentaba el señor Castillo estamos haciendo un parking sin asfalto y con un montón de zona
verde que daría gusto verlo en el edificio del Molí. Pero creemos que no nos debemos quedar ahí,
que desde luego que tenemos que seguir con determinadas campañas de sensibilización. Son los
jóvenes los que nos empujan o los que empujamos a esta emergencia. Es una urgencia y es un
mensaje que se nos transmite y que no estamos haciendo lo suficiente. Hemos hecho, pero
quedarán cosas por hacer como bien dice el plan de movilidad al cual, pues bueno, nos
comprometemos también a trabajar conjuntamente y tomar nota de todo aquello que los jóvenes
nos reclaman. Y también al hilo de toda la reivindicación en este caso de una activista como es
Greta Thunberg. Debemos alcanzar la paz mundial, pero también la paz climática mundial. Es una
lucha que nos corresponde a todos y a todas y creo que, o creemos, el grupo municipal socialista
y por eso vamos a dar apoyo a la moción, pues nos sumamos a esta movilización del próximo 27
de septiembre. Gracias”.
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S’aprova per unanimitat (10 vots PSC, 4 vots TFB, 2 vots C’s i 1 vot ERC), el següent acord:
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La senyora alcaldessa diu: “Bueno, yo aprovecho también igual que ha hecho el compañero
Roberto para instar al grupo de ERC que presione a sus compañeros en el Gobierno de Cataluña,
porque hay dos proyectos que hemos presentado para ser subvencionados, uno es la reducción
de emisiones gairebé 0, de les emissions que provenen del parc d’habitatge, porque la mayor
parte de las emisiones de CO2 de Badia del Vallés provienen del parque de viviendas y conseguir
la reducción y l’estalvi energètic de unos pisos que están aislados térmicamente de una manera
muy deficiente. Y también yo creo que todas las administraciones tienen que hacer una reflexión,
porque cuando nosotros fuimos a pedir subvenciones europeas para este proyecto, al Instituto de
Ahorro Energético Estatal, nos comentaron que las subvenciones que da Europa se vehiculan a
través de la CCAA, y la CCAA porcentualmente, en relación a su peso y a su PIB en el Estado
Español que menos subvenciones había pedido a través del IDAE para temas d’estalvi energètic y
de transición energética, había sido Cataluña. Nos pasaban por encima CCAA con un peso y un
tamaño inferior como puede ser por ejemplo la CCAA de Asturias, que había pedido prácticamente
el 80% de los proyectos de este proceso de concurrencia competitiva. Eso quiere decir que creo
que todos debemos hacer autocrítica de las cosas que hacemos y del impacto que tienen
nuestras políticas en el cambio climático y en el medio ambiente, a nivel, como ha dicho Josep, a
nivel europeo, a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel local, por supuesto. Creo que hay
determinadas políticas a nivel local que tienen un impacto, pero obviamente hay determinadas
revoluciones, sobre todo las que tienen que ver con la transición energética, que nosotros solos
no las podemos hacer si no contamos con la complicidad de otras administraciones supralocales
que cuentan con más recursos que nosotros. Por tanto nosotros daremos apoyo a esta moción, a
las reivindicaciones del día 27, y vuelvo a agradecer nuevamente la buena predisposición del
regidor Roberto Castillo a la hora de llegar a acuerdos, a pesar de las diferencias políticas de
nuestros grupos”.
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En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, hem d’avançar cap a
un model que aposti decididament per la sostenibilitat, la minimització i la transformació dels
residus, que impulsi el desenvolupament de les energies renovables i l’autoconsum, que implanti
una nova cultura de l’aigua i dugui a terme una política integral de gestió del territori que possibiliti
l’explotació racional i sostenible dels seus recursos naturals.
Els recents informes sobre l'estat de la biodiversitat del IPBES (Plataforma Intergovernamental en
Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes) i sobre l'escalfament global de 1,5 ºC de l'IPCC (Grup
Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic), alerten d'un rumb que porta a l'extinció d'una gran
part dels ecosistemes terrestres. Un milió d'espècies estan amenaçades per l'activitat humana.
També s'està a la vora del punt de no retorn front al canvi climàtic. No respondre davant la crisi
ecològica suposaria la mort de milions de persones, el desplaçament de molts altres milions, a
més de l'extinció irreemplaçable d'espècies imprescindibles per a la vida a la Terra.
Davant de l’emergència climàtica que estem vivint, ens cal donar una resposta ferma que impliqui
polítiques energètiques, ambientals i de sostenibilitat decidides des de totes les institucions. Hem
de passar del compromís a l’acció i apostar per aquelles accions que ens permetin generar canvis
reals.

El proper 27 de setembre el moviment “Friday for future”, amb el suport de més de 100 entitats i
col·lectius, ha convocat una jornada de mobilització que es planteja com a vaga estudiantil, vaga
de consum, i mobilitzacions en suport de la lluita climàtica. Els signants demanen que es declari
de manera immediata l’emergència climàtica i la posada en marxa urgent de concretes per reduir
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ràpidament a zero les emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle.
El món local com a administració més pròxima a la ciutadania, en l’exercici de les seves
competències, hi juga un paper clau, especialment en la conscienciació i canvi d’hàbits de la
ciutadania. Però també com a institució exemplificadora apostant per la sostenibilitat, la millora de
la qualitat de l’aire i l’energia verda. Per aquest motiu és necessari que ens sumem a les
mobilitzacions convocades com a mostra del compromís municipal davant l’emergència climàtica.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de ERC de Badia del Vallès, proposa al Ple d’aquest
Ajuntament l’aprovació dels següents.
ACORDS
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PRIMER.- Donar suport a la jornada de mobilitzacions pel clima convocada per més de 100
col·lectius, que demanen que es declari de manera immediata l’emergència climàtica i la posada
en marxa urgent de concretes per reduir ràpidament a zero les emissions netes de gasos d’efecte
d’hivernacle.

TERCER.- Desenvolupar estratègies i propostes orientades a millorar i incrementar els
espais verds al municipi.

ACTA DEL PLE

SEGON.- Promoure sistemes de recollida eficients a nivell municipal, que garanteixin un % de
recollida selectiva neta mínim del ordre del 70% i que posin el focus en la recollida de la matèria
orgànica de qualitat amb un nivell d’impropis inferior al 3%.

QUART.- Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis municipals i posar a disposició
localitzacions per facilitar el desenvolupament de l’energia solar i eòlica.
CINQUÈ.- Promoure la mobilitat sostenible, fomentant el transport públic i millorant els carrils bici.

SISÈ.- Exigir al govern espanyol i al govern de la Generalitat, el compliment de la normativa
europea sobre la qualitat de l’aire per les emissions de diòxid de nitrogen (NO2)

- Mínim el 27% de millora d’eficiència energètica
- Mínim el 27% de quota d’energies renovables
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SETÈ.- Exigir al govern espanyol i al govern de la Generalitat el compliment dels compromisos
vigents en el marc de la normativa europea sobre clima i energia 2030 que demana:
- Mínim del 40% de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en relació als nivells
de 1990

VUITÈ.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Gobierno de España i als
promotors de la convocatòria, “Friday for future”.

Moció TFB: Per una Badia del Vallès lliure de plàstic (Expedient 3737/2019)
Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 4, En contra: 10, Abstencions: 3,
Absents: 0
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La Secretària llegeix l’acord.
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Seguidament la senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Nerea García, qui diu: “Gràcies.
El planeta està patint una situació crítica, i si no ens posem a treballar en tots els àmbits, la
situació serà insostenible. Només a Catalunya, cada persona, gasta 227 bosses de plàstic a l’any.
Bosses que triguen 150 anys a descompondre’s. Fa uns 4 mesos, vam poder veure les imatges
del fons del mar Mediterrani ple de plàstic, gravades per investigadors. Aquestes van fer saltar les
alarmes i esperem que també hagin ajudat a prendre consciència tant a les institucions públiques
com a les empreses privades i a la ciutadania, però està clar que això no és suficient. Des dels
ajuntaments hem de sensibilitzar la ciutadania i proporcionar els recursos i les millores per
eliminar l’ús dels plàstics. Presentem aquesta moció, perquè ara és el moment de fer accions en
aquesta línia coincidint amb el gran moviment que s’està donant internacionalment pel canvi
climàtic com hem estat parlant fins ara. Tot i que el Grup municipal socialista ha demanat la
retirada d’aquesta moció just un dia abans de la celebració d’aquest ple, al·legant que aquesta
moció és innecessària perquè molts dels punts estan plantejats al Pla local de residus, des de
TFB hem decidit no retirar-la. Primer perquè totes les mocions s’aproven a les comissions
informatives i si tan innecessària la veien podrien haver votat en contra perquè no es presentés. A
més, no considerem que sigui molt professional demanar la retirada d’una moció un dia abans,
quan una setmana abans ja se li havia demanat les aportacions que volessin fer a aquesta moció.
Per segon motiu i més important perquè com ja hem detectat a molts esdeveniments del nostre
municipi, com per exemple la Festa Major no s’està complint un dels objectius del Pla local de
residus, que és no utilitzar utensilis de plàstic d’un sol ús. Si que és veritat que tenim un pla per
utilitzar gots de plàstic reutilitzables, però considerem que no s’està fent tot el que cal per complir
aquest pla. A més hem de dir que també hem decidit no tenir en compte unes aportacions fetes a
última hora pel Grup municipal socialista, ja que aquestes aportacions no aportaven res de nou a
la moció, si no que justificaven el perquè no la veuen necessària. Nosaltres pensem que fixar que
Badia del Vallès sigui un municipi lliure de plàstic no és innecessari, tot i que vagi en la línia del
Pla local de residus, això només li dóna més coherència a aquesta moció i un compromís més
ferm per part de l’ajuntament que sembla que vosaltres no estan disposats a assumir. Sempre
podem fer més per millorar, però s’ha de tenir la voluntat política de fer-ho. Moltes gràcies».
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La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Encarna Rodrigo, qui diu: “Gracias alcaldesa.
Comentar que es muy importante, interesante y popular que el grupo de TFB proponga una
moción sobre esta temática y con esta finalidad, pero la línea propuesta es muy similar, por no
decir exacta, al contenido recogido en el Plan de residuos que se aprobó en el pleno 30 de
octubre del 2018, expediente 2882/2018, en el cual se está trabajando actualmente. En concreto y
a continuación detallo cada uno de los puntos que se proponen en su moción. En primer lloc, fixar
com objectiu ser un municipi lliure de plàstic a l’any 2021. En la actualidad, y tal y como se recoge
en el plan de residuos, los objetivos establecidos son los marcados por el PRECAT 20, programa
general de prevención y gestión de residuos y recursos de Cataluña 2013-2020 y la nueva
normativa europea, la cual determina que se deberá alcanzar unos objetivos de reciclaje del 50%
el 2020 y del 65% el 2035. Segon, que els diferents esdeveniments públics que se celebren al
municipi, com ara fira, concerts, curses o la nostra Festa Major, etc. hi hagi establert un pla de
prevenció de residus específics que garanteixi una gestió adequada per tal de no utilitzar materials
de plàstic no reciclables i no reutilitzables. En la acción 3.0 del plan de residuos, dice, potenciar y
ampliar el actual servicio de vasos reutilizables, y en la acción 5.3 dice, ambientalizar eventos
celebrados en el municipio. Esto lo dice en el plan de residuos, queda recogida en estas
propuestas. Tercero, preparar una propuesta de bonificación fiscal a partir de las ordenanzas
fiscales a los comercios locales que desarrollen actuaciones para reducir de forma efectiva el
número de bolsas de un solo uso. En la acción 5.4 del plan de residuos, estudiar el desarrollo de
instrumentos económicos y fiscales para el fomento de la prevención, ya queda recogida. Cuarto,

hacer difusión en la población y especialmente en el sector comercial de acuerdos de esta moción
y la necesidad de limitar las bolsas de plástico en el contexto de la prevención de residuos de
envases y fomentar alternativas más ecológicas, bolsas de ropa, bolsas plegables, carretones...
En la acción 3.2, realizar una nueva promoción de la sustitución de bolsas de un solo uso por
elementos reutilizables, y en la acción 3.3, incorporar medidas de prevención de envases ligeros
en el Mercado municipal. Quedan recogidas también en la propuesta en el plan de residuos. Su
punto número cinco, en el que dice, hacer llegar estos acuerdos a la Generalitat de Catalunya, a
la Fundació per a la prevenció de residus i consum responsable y a la Agencia de residuos de
Cataluña, decirles que ya se les notificó el acuerdo de la aprobación del plan de residuos.
También cabe destacar que las nueve (.....) ya están incorporando cláusulas de sostenibilidad,
como por ejemplo, las recientes licitaciones de recogida de residuos, limpieza viaria y el contrato
de servicios de mantenimiento y limpieza de jardines, y espacios libres y municipios. Gracias».
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La senyora alcaldessa diu: «Sí, gracias. Yo por ampliar un poco la información, porque bueno,
aquí se ha dado una visión del tema que yo creo que no corresponde con lo que realmente se ha
planteado. Nosotros planteábamos en la moción un redactado alternativo que lo que hacía era
complementar porque en ningún caso pedimos los puntos en los que figura la moción la retirada
de ni una sola palabra de la moción inicial de TFB. Nosotros la única cosa que incorporábamos
era todo aquello que ya se estaba trabajando, porque yo creo que de justicia es poner en valor un
plan local de prevención de residuos aprobado en octubre del año pasado, que no tiene ni un mes
de vida. En ese plan local de residuos no solamente se hablaba del tema de los plásticos si no
que se hablaba de la gestión de residuos a nivel amplio de la ciudad. Nosotros planteamos la
retirada por entender que la moción recogía lo mismo que el plan de residuos, con la salvedad de
que si, el grupo propositor no entendía que se había recogido lo mismo, al menos recoger aquello
que ya se ha aprobado en Badia del Vallés, pero eso tampoco. De la misma manera que antes he
felicitado al compañero Roberto por la facilidad con la que hemos podido llegar a acuerdos y
poner en valor aquello que nos unía, no puedo decir lo mismo del debate y el planteamiento de
esta moción. Es cierto que hemos hecho las propuestas sin mucho tiempo, pero eran unas
propuestas de añadido, en ningún caso suponía la retirada de ni uno solo de los puntos y comas
que la moción recogía. Simplemente era complementarla con una información que yo creo que es
importante, que es aquello que ha aprobado este propio pleno, que lo aprobó en octubre, insisto,
hace menos de un año, se aprobó un plan local de prevención de residuos en el que se recogen
prácticamente la totalidad de las aportaciones de esta moción. Ustedes han dicho que estas
aportaciones no aportaban nada de nuevo. Les tengo que decir que su moción tampoco aporta
nada de nuevo a lo ya aprobado en el pleno de octubre del año pasado. Si nos ponemos con
calificativos maximalistas, pues yo les digo exactamente lo mismo. Su moción no aporta
absolutamente nada nuevo de aquello que ya se aprobó en este pleno, por tanto, consideramos
que no es necesaria su aprobación y aunque estamos a favor del contenido y lo hemos
demostrado intentando llegar a un acuerdo con su grupo para que hubiera salido de manera
positiva incorporando aquello que ya se está haciendo, incorporando aquello que ya se ha
aprobado, no son percepciones subjetivas, son apreciaciones objetivas de un plan que se aprobó
por este pleno, que es fácilmente consultable y de hecho les hicimos llegar el expediente por si se
lo querían mirar, por si entendían que a lo mejor lo que estábamos diciendo no era del todo
correcto, pero aún así, a pesar de ser planteamientos objetivos y no planteamientos subjetivos, de
opiniones del grupo de gobierno, si no de algo que estaba aprobado por este pleno, no lo han
querido recoger. Por tanto a nosotros nos parece que la voluntad de llegar a un acuerdo con el
equipo de gobierno era inexistente desde el minuto cero y por tanto nosotros no podemos recolzar
una moción que el único objetivo que tenía era desplazar las aportaciones del equipo de gobierno
que es quien tiene que llevarlas a cabo, porque hay una cosa importante y una de las primeras
medidas del punto primero en el que nosotros nos comprometemos a la eliminación del 100% de
los plásticos en el año 2021, cuando todos los expertos a nivel mundial establecen que el límite o

que el porcentaje de eliminación de plásticos es del 50% en el 2020 y del 65% en el 2035, es que
Badia vamos a ser más guapos, más altos, más listos y con más medios que los que tiene la UE a
la hora de fijar los límites o los criterios de retirada del 100% de plásticos. Nos parece
irresponsable, desde una perspectiva política, plantear a la ciudadanía el compromiso de algo que
técnicamente nos están diciendo nuestros servicios de Medio Ambiente que es imposible. Por
tanto, el escenario del plan local de residuos que tiene un asesoramiento técnico, planteaba ese
escenario, un escenario al que sí que nos podemos comprometer. Lo demás, son buenas
intenciones y buenas palabras y buenos titulares, que al final hay que materializarlos, y
materializarlos de manera concreta, y bueno, estos compromisos son los que están llegando en la
mayoría de órganos de gobierno, pero bueno, parece ser que es que nosotros en Badia tenemos
muchísimos más recursos y somos más altos y más guapos que en el resto de municipios de
España y de la UE.
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La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Nerea García, qui diu: “Primero de todo darles
las gracias por la información del plan de residuos. Decirles que por supuesto nos lo hemos
mirado, creo que aunque seamos regidoras nuevas si algo estamos demostrando y estamos
cumpliendo es que pasamos muchas horas mirando expedientes, información, mociones pasadas,
entonces, bueno, me gustaría darle valor a este trabajo que estamos realizando. También decir
que como ya hemos dicho anteriormente, creemos que este plan local de residuos no se está
cumpliendo tanto como debería y que nuestra moción iba en la línea de este plan y podía ayudar
incluso a impulsar el cumplimiento del mismo. Bueno, consideramos que las aportaciones que nos
(…..) en la moción, pues exactamente lo que decían, era que están trabajando en ello y creemos
que no están trabajando en el nivel esperado. También, y para acabar, decir que todas nuestras
decisiones vienen dadas por una asamblea de TFB y creo que ese es un trabajo muy importante
del que podemos presumir, ya que no somos nosotras solas las que decidamos si recogemos
unas aportaciones o no y me gustaría agradecer pues a todos mis compañeros y compañeras,
que a pesar de que no están aquí y no son regidoras, también trabajan mucho o más que
nosotras incluso. Y nada más, gracias”.
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La senyora alcaldessa diu: “Gracias. Yo aprovecho también para hacer una reflexión al hilo de lo
que comentabas, porque ha salido la palabra participación ciudadana prácticamente en todos los
puntos de este pleno, no podemos defender la participación ciudadana y la opinión de los vecinos
y de las vecinas a la hora de modificar nuestros criterios, si el único criterio posible para aceptar o
no la opinión de otros representantes de la ciudadanía, que también tenemos asambleas y que
también tienen personas que trabajan mucho y personas que tienen opinión, la única respuesta
es, como mi asamblea dice que no, no recojo ninguna aportación. Cuando hagamos procesos de
participación ciudadana, si ustedes estuvieran en el gobierno, si su asamblea dijera que no, no
recogerían ninguna propuesta, porque quien es soberana es la asamblea, no? Porque si no
somos capaces de ponernos de acuerdo entre regidores, cómo podemos ser los grandes
defensores de la participación ciudadana, si las primeras aportaciones que no están recogiendo
son las de los grupos que estamos en este consistorio. Cuando estaban diciendo exactamente lo
mismo. Yo lo que no entiendo es la cerrazón de no querer incorporar palabras como en el marc
d’allò establert del pla de residus, cuando está contemplado, paraules com tal com s’estableix al
pla de residus, tal com estableix el pla de residus i en la línia de criteris de fiscalitat ambiental que
s’estableix a les darreres ordenanzas fiscales, aquesta és una altra adició, tal com estableix el pla
local de residus i aquesta és una altra adició. És el que posava a les nostres propostes. No estem
dient que això ja està fet, que no farem res perquè som meravellosos i tots els objectius del pla de
residus estan fets, no. L’única cosa que incorporàvem era allò que ja estava aprovat, el ple de
l’Ajuntament de Badia del Vallès va aprovar el 30 d’octubre de 2018 un pla de residus on
s’estableixen els objectius recollits en el PRECAT 20 i la normativa europea i que serveix de full
de ruta per totes les accions dutes a terme pel servei de Medi Ambient. Dónde está que ponga

que lo hemos hecho todo? No está. És una dada objectiva. No està, amb la qual cosa l’única cosa
que preteníem afegir era que tenim un pla local de residus que incorpora alguna de les mesures
que estaven dintre de la moció. I no s’ha recollit. Pues, blanco y en botella, bajo mi punto de vista,
es leche».
La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Nerea García, qui diu: «Bueno, no quisiera
tampoco alargar mucho más este debate y no voy a entrar en que una asamblea sea más
importante que la opinión ciudadana, por supuesto que no, y tampoco es esa nuestra postura,
está claro. Creo que he sido suficientemente clara justificando el por qué no hemos recogido estas
aportaciones que para nosotras simplemente no son aportaciones, y creo que aquí debemos
zanjar el tema. Muchas gracias».
La senyora alcaldessa diu: «Gracias. De la misma manera que nosotros hemos clarificado por qué
vamos a votar en contra de esta moción».
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Es rebutja per 10 vots en contra (PSC), 3 abstencions (2 C’s i 1 ERC) i 4 vots a favor (TFB), la
següent moció:

ACTA DEL PLE

Davant les últimes noticies rebudes on es calcula que al fons de la Mediterrània i ha uns 250.000
milions de petites peces de plàstic i 500 tones addicionals de residus de plàstic flotant a la
superfície, i que degut a la mala gestió es preveu que l’any 2050 hi hagi més plàstics que peixos
als oceans, davant d’aquests fets, les Nacions Unides en el Dia Mundial del Medi Ambient, el 5 de
juny, van instar els governs, la indústria, les comunitats i les persones a unir-se per reduir
urgentment la producció i l’ús excessiu de plàstics d’un sol ús.
Espanya és el segon país que més plàstics llença al Mediterrani i que segons xifres del Ministeri
d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient: es consumeixen prop de 7.000 milions de
bosses de plàstic a l’any i només se’n reciclen un 10%. Cada bossa de plàstic té un ús mitjà de 12
minuts, però triga entre 100 i 500 anys a descompondre’s.
Totes aquestes dades ens condueixen a una situació insostenible i que si no prenem mesures en
els propers anys serà una amenaça per la nostra salut i el medi ambient, tant a nivell local com
mundial.
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Queda clar que hi ha la necessitat urgent, de reduir l’ús de materials plàstics per la nostra salut i
pel benestar de les properes generacions, per això els ajuntaments, com a representació
democràtica dels habitants dels municipis de Catalunya, han d’assumir un paper actiu en la lluita
contra els envasos de plàstics, sobretot en l’àmbit públic.
Per aquest motiu algunes administracions han començat a prendre consciència i es plantegen
revisar la petjada ecològica de les seves accions i prendre mesures per a evitar-la: deixant de fer
sevir, per exemple, ampolles de begudes, coberts, gots, plats de plàstic d’un sol ús; o revisant i
introduint clàusules de sostenibilitat als serveis que contracta.
En l’actualitat, sembla molt difícil poder viure sense bosses i envasos de plàstic però fa uns anys a
les botigues i als mercats les bosses eren de paper i les ampolles eren de vidre retornable. També
hi ha països que s’ha compromès a reduir un tant per cent molt elevat dels residus que utilitzen un
sistema de dipòsit i retorn d’ampolles de plàstic per millorar el seu reciclatge.
Per tot això, el Grup Municipal de Totes fem Badia proposa al Ple l'adopció dels següents,
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ACORDS:
PRIMER.- FIXAR com a objectiu ser un Municipi lliure de plàstic l’any 2021.
SEGON.- Que en els diferents esdeveniments públics que se celebren al Municipi, com ara: fires,
concerts, curses o la nostra Festa Major, etc. Hi hagi establert un Pla de Prevenció de Residus
Específics que garanteixi una gestió adequada, per tal de no utilitzar materials de plàstic no
reciclable i no reutilitzable.
TERCER.- PREPARAR una proposta de bonificació fiscal a partir de les Ordenances Fiscals als
comerços locals que desenvolupin actuacions per a reduir de forma efectiva el nombre de bosses
d’un sòl ús.

Número: 2019-0012 Data: 18/11/2019

QUART.- FER DIFUSIÓ entre la població i especialment en el sector comercial dels acords
d’aquesta moció i de la necessitat de limitar les bosses de plàstic en el context de la prevenció de
residus d’envasos i embolcalls i de fomentar alternatives més ecològiques (bosses de roba,
bosses plegables, carretó, cabàs).

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Coneixement resolucions de l'alcaldia

ACTA DEL PLE

CINQUÈ.- FER ARRIBAR aquests Acords a la Generalitat de Catalunya, a la Fundació per a la
Prevenció de Residus i Consum Responsable i a l’Agència de Residus de Catalunya.

Coneixement resolución de Cartipàs Municipal 2019-2023
Es dona compte de les resolucions de l'alcaldia de cartipàs municipal 2019-2023
- Resolució 2019-1053, de modificació de la resolució 2019-0771 de 27 de juny relativa a la
designació de representant al Consorci de Normalització Lingüistica.
- Resolució 2019-1079 de 17 de setembre, de modificació de designació de regidors amb especial
dedicació.
- Resolució 2019-1083 de 18 de setembre, de designació de representant al Consorci Besòs
Tordera

Donar compte de l'Informe d'execució del pressupost 2n trimestre 2019 (expt. 2957/2019)
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La Corporació es dona per assebentada de les resolucions de l'alcaldia del número 2019-0369 a
la 2019-1025.

Tenint en compte l’informe i els annexos emès per la Intervenció municipal, aquesta regidoria, en
ús de les atribucions, proposa al Ple municipal:
DONAR COMPTE
PRIMER- Es dóna compte de l’execució trimestral , corresponent al segon trimestre de l’exercici
2019, relatiu al compliment de les obligacions trimestrals d’informació que deriven de l’Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre per la que es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
Segon.- Assabentar-se de l’Informe d’intervenció, corresponent al segon trimestre de l’exercici
2019, relatiu al compliment de les obligacions trimestrals d’informació que deriven de l’Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre per la que es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre,
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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C) PRECS I PREGUNTES

ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu: “Gracias señora
alcaldesa. Según los datos extraídos del estado de ejecución del segundo trimestre y en
atención a los gastos y a los ingresos que se han producido, nuevamente cumplimos con el
objetivo de estabilidad presupuestaria. Gracias”.
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El senyor Roberto Castillo formula les següents preguntes:
- Yo quisiera saber, ya que esta mañana he estado en el Poli, como muchos otros días, por qué no
se está terminando de solucionar el tema del agua. Estamos a día 25. Se supone que el día 1
tenía que estar el Polideportivo en condiciones o la empresa debería de haber acabado. Quería
saber si los trabajadores o la empresa están cobrando, porque se supone que no deberían, al fin y
al cabo no han finalizado el trabajo y no creo que estén hasta el día de hoy trabajando gratis. No
lo sé. Yo pregunto.
- También quería saber si la guardia urbana está dispuesta a empezar a digamos a controlar a
todos aquellos que van con medios de transporte eléctricos poco convencionales por nuestras
aceras, a velocidades demasiado importantes y que a más supone un peligro para el viandante.
- También me gustaría saber si hay un censo de vehículos abandonados en nuestra ciudad, y si
no lo hay, por qué, ya que hay una gran cantidad de vehículos que yo personalmente he visto que
están en situación de abandono. Hay un buen número de plazas de aparcamiento que nuestros
vecinos y vecinas podrían aprovechar.
- En el tema de… como hemos podido ver en las redes, del curso de natación, que no es la
primera vez, que supongo que ya podríais haber tomado medidas. Tenéis personal y los medios
para evitar que se tengan que hacer colas a altas horas de la noche o de la madrugada. Y sobre
todo, lamentablemente no podemos disfrutar de dos piscinas para dar respuesta a todas estas
madres que quieren tener a los hijos practicando deportes acuáticos, pero por lo menos intentar
paliar un poco la situación que se ha vivido.
La senyora Nerea García formula les següents preguntes:
- Empiezo por una porque más o menos es la misma que ha hecho Roberto. Es la información
sobre cómo está el tema con los trabajos que se están haciendo o se deberían estar haciendo en
el Complex Esportiu para solucionar el tema de la instalación de agua, ya que nos ha llegado que
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todavía no estaba solucionado y la semana pasada, a finales, pedimos actualizar esta información
y todavía no nos ha llegado.
- Nos gustaría preguntar también si se va a trabajar en hacer una normativa sobre el uso de
patinetes eléctricos, ya que estamos viendo que es un tema que preocupa bastante a la
ciudadanía.
- También queremos saber si hay previsión de habilitar una partida presupuestaria para arreglar
las claraboyas de vidrio que se están cayendo en el Complex Esportiu.
- Y por último, cuál es la previsión para que se ponga en marcha el ascensor que se ha instalado
nuevo que en teoría debería estar ya en funcionamiento.
L’equip de govern passa a contestar les preguntes.
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El senyor Rafa Moya, en primer lloc:
Yo pasaré a contestar un par de cuestiones que se han hablado.
El primero con referente a la guardia urbana. Le hemos hecho el encargo al responsable de la
policía que ponga en marcha la VMP, que es vehículos de movilidad personal, una nueva
ordenanza. Estamos mirando ordenanzas en otros sitios a ver qué formato le podemos dar aquí a
la de Badia. Estamos esperando también porque decían que se iba a hacer una modificación del
Reglamento General de Circulación, que eso podía ya regular este tema, pero en vista de que
esto no se está haciendo, bueno, con las recomendaciones que están haciendo desde el Área
Metropolitana y la Diputación de Barcelona con la normativa de Barcelona, estamos mirando la de
Valencia, esperamos tener en breve una propuesta que os haremos llegar a todos los grupos para
tener un VMP propio.
En cuanto al tema de vehículos abandonados, hay un expediente y verás las resoluciones, que no
tenemos un censo de vehículos abandonados porque lo que se hace es se inicia el trámite y
cuando se acaba el trámite el vehículo se lo llevan. Es verdad que hay vehículos que se inicia el
trámite, el vehículo se mueve y el procedimiento se tiene que retrotraer, pero como ha dicho antes
la alcaldesa este verano hay sesenta y pico expedientes puestos en marcha, se ha hecho una
campaña intensiva, ya te haré llegar el número de expediente donde podrás ver la relación del
2016, 17, 18 y 19.
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A continuació la senyora Encarna Rodrigo passa a contestar:
Comentar el tema del agua caliente sanitaria en el Complex. Os quiero explicar, como os dije en
las comisiones, que es una obra de gran calibre y precisión. Las obras de reforma de la sala de
calderas, canonades, de impulsión y retorno a las instalaciones del complejo deportivo, están
finalizadas. El aumento de la producción del agua caliente está comprobado y a día de hoy
permite garantizar las temperaturas y las cantidades necesarias para la ducha. El sistema de
control instalado permite comprobar que todo y que la producción del transporte de agua a los
vestuarios, es correcta. La mezcla que se realiza en los vestuarios no da los resultados de grados
requeridos. Y todo que la instalación está finalizada desde el día 9 de septiembre, todavía se
están realizando comprobaciones y dando las últimas puntadas para ajustar la correcta
temperatura de salida de las bocas de las duchas. Hoy hay una empresa especializada en ello y
creo que están afinando aguja. Estos trabajos se están continuando hasta que se obtengan los
resultados adecuados. También he de decir que estos trabajos no suponen ningún coste adicional
para el ayuntamiento, ya que se trata de un contrato de obra, con unas cláusulas de garantías y
penalizaciones que provocan que no se puedan incrementar su coste, a no ser que se introduzcan
unas modificaciones que no estén contempladas originalmente, que no es el caso. Ni más ni
menos.
Luego comentar el tema del ascensor de la Bética. Deciros que la obra está prácticamente
finalizada desde final de julio. Que la retirada de las farolas antiguas y la puesta en marcha de la
nueva iluminación no se ha producido porque Endesa no ha dado el suministro todavía. El cuadro

eléctrico todavía no tiene contador. La falta de suministro también provoca que no se pueda poner
en marcha el ascensor. Se decidió una recepción parcial de esta obra para que las escaleras
hicieran el servicio. Actualmente, estamos reclamando a Endesa la fecha definitiva para este
suministro. También estamos en contacto con el diseñador y una persona de la AMB para que
venga a ver la obra porque hay cosas que hay que arreglar. No vamos a hacer la recepción de la
obra de momento, pero bueno, intentaremos solucionar estas pequeñas cosas en el mínimo
tiempo posible.

Número: 2019-0012 Data: 18/11/2019

Codi Validació: 9X2J9TGSD7E4YR5RJGLFZ7M3Y | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 38 de 39

ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa afegeix:
Un poco por complementar la información que ha dado Encarna sobre estos dos temas, deciros
que en principio el tema del agua caliente sanitaria, la intervención que se hizo lo que estaba
presupuestado y fijado en el contrato está hecho. El problema ha sido que cuando se ha puesto
en funcionamiento, a la hora de mezclar el agua caliente con el agua fría, hay una serie de
válvulas, que se tienen que ajustar. Nadie nos está sabiendo dar explicación de por qué están
fallando esos mecanismos. Lo que se está analizando es todos y cada uno de los recorridos que
hace por todas y cada una de las instalaciones. Se ha empezado por cada uno de los vestuarios.
Lo que sí que nos han garantizado hoy es que han establecido un mecanismo manual para
garantizar la temperatura en tanto que averiguan la causa de por qué los mecanismos
automáticos, porque estos reguladores son automáticos, antes eran manuales y ahora son
automáticos, entonces no saben por qué no terminan de regular bien el flujo del agua caliente y
del agua fría. Se ha optado por la medida de hacerlo manual para garantizar la temperatura y no
generar más molestias a los usuarios de la instalación deportiva, porque ya bastante llevan
padecido, bueno, bastante ya llevamos padecido, me incluyo yo también, y esperemos poder dar
con el kit de la cuestión lo antes posible. Hemos traído una ingeniería externa también para que
evalúe realmente cuál era el grado de cumplimiento de lo requerido en el contrato, también para
valorar si teníamos que iniciar las penalizaciones correspondientes o si era imputable a la
ejecución del contrato, o era imputable a alguna otra razón que a lo mejor no hubiéramos previsto
a la hora de efectuar los trabajos. Y en esa están los técnicos para evaluar realmente cuál es la
causa del por qué no terminan de dar con el tema de la temperatura.
También deciros que con respecto a la obra del ascensor hemos manifestado al Área
Metropolitana nuestro descontento, no estamos nada contentos de cómo ha quedado finalmente,
porque hay muchos de los acabados que no son los que inicialmente tenían que haber tenido, y
así se lo hemos hecho saber a los responsables del Área Metropolitana de Barcelona y el
responsable del Área de Urbanismo, del AMB, se ha comprometido a venir la semana que viene a
mirarlo personalmente, para hacer realmente un acta de todas las deficiencias que hemos ido
detectando para poder reclamarlas a la empresa y no recepcionar la obra hasta que esté, hasta
que hayan cumplido con todos los objetivos que nosotros habíamos planteado en el momento de
la licitación. Hemos tenido muy mala suerte con el arquitecto y con la empresa adjudicataria, igual
que hemos tenido muy buena suerte con la obra del aparcamiento del Molí y hemos tenido muy
buena resolución, pues bueno, con este caso, no la hemos tenido y tenemos que hacernos
responsables porque lo somos. Y cuando las cosas van bien somos responsables y cuando las
cosas no van tan bien también lo somos y nuestra responsabilidad es reclamar a la empresa para
que se arregle.
Seguidament el senyor Josep Martínez:
Yo voy a dar paso a contestar por un lado el tema de las claraboyas y por otro lado el tema de los
cursillos de natación.
Referente al tema de la previsión de la modificación de las claraboyas, hemos hecho una
intervención en las claraboyas, hicimos en el ejercicio anterior una intervención que nos sirvió
también para poder cuantificar cuál sería el coste. En ese sentido, estamos también trabajando
para cuantificar el coste de la retirada, tanto de las claraboyas que están en la piscina como las
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que están en el pabellón. Es importante también que nosotros, desde el área de Entorno urbano,
más allá de cuantificar se va a proyectar, en este caso, la posible reforma, a esperas de tener una
cuantificación, en la cual lucharemos para poder tener algún tipo de subvención a través de
diferentes administraciones, y una vez tengamos la inversión, pues poder actuar ya habiendo
tenido el proyecto. Desde luego que para nosotros es una prioridad uno, también para
salvaguardar en este caso el que ningún usuario sufra ningún daño y que tampoco ningún
trabajador lo sufra.
Y referente a los cursos de natación, señor Castillo, yo también y el señor regidor también, vamos
habitualmente, si no cada día también, al Polideportivo. Comentarle, y me sorprende la crítica que
usted lanza, cuando realmente debemos alabarnos o debemos fortalecer los cursillos de natación.
Y se lo digo por lo siguiente. Yo interpreto sus palabras que ha ido a preguntar concretamente qué
pasa con las colas de los cursillos de natación. Yo voy a hacer, y seguro que usted también
coincide con la argumentación que yo voy a dar ahora mismo. La piscina, como bien dice, tiene 10
carriles. Aquí hay dos que han sido presidentes del club de natación y saben la ocupación que
tiene la piscina interior y es importante también, que también les haré llegar una previsión, un
excel donde aparecen los diferentes usos de la piscina. La piscina la ocupan socios, la ocupan
clubes y la ocupan también estos cursillos. Fíjense que, como dato, a la semana y por grupos
atendemos a unos 394 socios. Hay mucha demanda, por qué? Porque la calidad del servicio es
muy buena. Y ahí ya también aprovecho para felicitar a los monitores de natación del excelente
trabajo que hacen. Y es evidente también que no podemos discriminar porque hemos oído hablar
también de los que son residentes y no residentes, bueno, hay que atender a la totalidad y es
importante también que nosotros como equipo de gobierno apostamos por la natación en edad
escolar, es decir, que los niños y niñas de Badia, en un curso concreto, que eso no lo hacen
muchos municipios, van a la piscina municipal, esto se refuerza con estos cursillos de natación y
coincido con usted en que hay que reformular el sistema de colas, incluso nosotros hemos
trasladado al técnico la posibilidad de realizar algún sorteo, de realizar algún proceso, en este
caso de asignación mejor de las plazas, porque también les puedo pasar un listado de número de
plazas que se han ocupado y de vacantes que han quedado en grupos muy concretos. Esto es
todo por lo que hace a las dos preguntas planteadas.
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La senyora Amalia Frutos diu: No es ninguna pregunta, es la reflexión que hemos hablado antes.
Estamos en un municipio, veo muy bien que todos tengamos ganas de arreglar el mundo, pero
hay cosas que al pleno municipal se le escapan. No son competencia de los plenos. Desde
nuestra agrupación las mociones que no sean decisión nuestra, nos abstendremos casi siempre.
Solo decir eso.

