Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2020/3

El ple

Ordinària

Data

29 / d’abril / 2020

Durada

Des de les 18:00 fins a les 19:00 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Xavier Ortega Codines

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Amalia Frutos López

SÍ

Ana María Luque Martos

SÍ

Antonio García Barba

SÍ

Antonio Rodriguez Yañez

SÍ

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

Eva María Menor Cantador

SÍ

Iván Sanz Pérez

SÍ

Josep Martínez Valencia

SÍ

José Manuel López Deiros

SÍ

Juan José Barcala Bugallo

SÍ

Maria José Granados Martínez

SÍ

Maria Pilar Paz Sierra

SÍ

María José Infante Guadamuro

SÍ

Miriam Escalona Castilla

SÍ

(Interventora)
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0003 Data: 28/05/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 28/05/2020
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Xavier Ortega Codines (1 de 2)
Secretari Municipal
Data Signatura: 28/05/2020
HASH: 25b71135e6383f541af8ba3b579643b0

ACTA

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

Nerea García Guerrero

SÍ

Rafael Moya Camarón

SÍ

Roberto Castillo Ureña

SÍ

Y ahora sí, daríamos inicio a la parte dispositiva del pleno».

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Assentiment

S'aprova l'esborrany de l'acta celebrada el dia 26 de febrer de 2020, sense necessitat atès que
tots els membres del Consistori disposaven del text abans de la sessió.

Reconeixement Extrajudicial de Crèdits d'exercicis anteriors (Expedient 1084/2020)
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 7, Absents: 0

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

Codi Validació: 6NTEP42SLGEQ74M9QP9SRLYWK | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 16

Ya está. Bueno, en nombre propio y de todos los compañeros y compañeras que formamos
parte del Consistorio, queríamos transmitir con este minuto de silencio nuestro pésame a todas
las personas que han perdido algún familiar, desear una pronta recuperación a las personas
que están enfermas y yo quería aprovechar también para poner en valor el gran esfuerzo que
están llevando a cabo durante estos días todas las personas que están trabajando para
hacernos la vida un poquito más fácil. Todas las personas voluntarias, el equipo de Protección
Civil, Policia Local, personal del ayuntamiento que ha estado trabajando para que... bueno,
para poder dar respuesta a todas las necesidades, al personal sanitario, las personas que han
trabajado en los comercios, en el Mercado. Bueno, y todas las personas del CAP también, que
velan por nosotros y que como he dicho al principio nos hacen un poquito más fácil estos
momentos tan complejos que estamos viviendo.

ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa diu: «Pues si os parece bien, siendo las 6 de la tarde del día 29 de abril
de 2020 y estando todos los regidores presentes, daríamos inicio a la sesión ordinaria del pleno
del mes de abril. Sobre todo para los que nos estáis viendo, es nuestra primera sesión bajo
este formato, con lo cual, cualquier distorsión que se pueda producir en el funcionamiento del
mismo, pedimos ya de antemano disculpas. Antes de empezar con el orden del día del pleno
queríamos hacer un minuto de silencio en señal de duelo para todos los badienses y badiensas
que, desgraciadamente, han perdido la vida por el COVID-19 durante estos días.
Empezaríamos con el minuto de silencio.

Número: 2020-0003 Data: 28/05/2020

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

El Secretari llegeix l’acord.

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1084/2020 relatiu a l'aprovació extrajudicial de crèdits.
II. Relació de Fets
PRIMER. Que mitjançant Provisió d'Alcaldia de 10 de març de 2020, es va veure la necessitat de
tramitar un expedient per l'aprovació extrajudicial de crèdits.
SEGON. Que amb data 10 de març de 2020, es va emetre per part de l'Interventora municipal
Informe.
III. Fonaments de dret
La Legislació aplicable és la següent:
— Article 4.1.a) del Reial decret 1174/ 1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim
Jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
— Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Articles 25.1, 26.1, 60.2 del Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, desenvolupat per Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.
Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, el que subscriu eleva la següent proposta
S’ACORDA
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Número: 2020-0003 Data: 28/05/2020

S’aprova amb 10 vots a favor (PSC) i 7 abstencions (4 TFB, 2 C’s i 1 ERC), el següent acord:
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La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Ana Luque, qui diu: «Gràcies. Bona tarda a
tothom, també als què ens veuen des de casa. Abans de seguir, si m’ho permeten, TFB també
volia transmetre els nostre més profund condol a totes les famílies de Badia que han perdut algun
familiar o amic o amiga en aquesta crisi sanitària que estem patint. Els enviem la nostra estimació
en aquests moments tan durs i tan estranys. També volem recordar la gran tasca que han fet i
continuen fent els professionals de la sanitat, prèvia denúncia de tot el què ha significat i que
s’han fet paleses greument les retallades que es van fer en aquest sector. També agrair a les
treballadores dels comerços, les treballadores de Serveis Socials, les que han repartit aliments,
les i els mestres que estan trucant diàriament al seu alumnat, les conductores de mitjans de
transports, a la Creu Roja, a les persones que formen part de Protecció Civil a Badia, a tots els
voluntaris i voluntàries, que sense elles no es podria haver fet moltes coses que s’han fet. A tot el
personal de serveis de l’ajuntament i en general a totes les persones que s’han posat en risc en
serveis essencials durant aquestes setmanes que està en vigència l’estat d’alarma. Sempre han
estat peces claus del nostre funcionament com a societat, però pot ser ara les apreciem amb més
claretat. Així mateix abracem en la distància a totes les famílies que han estat afectades per les
mesures adoptades per parar aquesta pandèmia, els afectats pels ERTOS, els petits comerciants,
les empreses. Ens agradaria que es tingués molt en present quan es vagi recuperant la
normalitat. Per acabar només constatar que només si estem units i ens fem càrrec uns dels altres,
podríem superar els actuals desafiaments globals, tenint sempre presents sobre tot a les
persones més febles de la nostra societat. Moltes gràcies. Perdó, i en aquest punt, TFB ens
abstindrem».

ACTA DEL PLE

Seguidament, la senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu:
«Gracias señora alcaldesa. Aprovecho para daros a todos las buenas tardes y a las personas que
se han conectado para vernos. En este punto, como bien mencionaba el Secretario municipal,
según el informe de Intervención, se considera adecuado el reconocimiento de gastos por importe
de 6.896,09 euros, provenientes del pasado ejercicio. Nada más. Gracias señora alcaldesa».

PRIMER. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits per import de 6.896,09 €
corresponents a exercicis anteriors, segons relacions següents, i detall annex de les despeses:
Relació E 2019 12 import 6.896,09 €
SEGON. Aprovar l’aplicació de les operacions pendents d’aplicar del pressupost del 2019 (OPAS
sense crèdit) en fase d’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions fase ADO de les
següents relacions:
Relació núm. O/2020/26 import 6.896,09 €
TERCER. Ordenar a la Tresoreria municipal el pagament líquid de les següents relacions: Relació
núm. P/2020/27 import 6.896,09 €

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

La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu: «Gracias señora
alcaldesa. Las subvenciones son un instrumento más dentro de las políticas públicas y se otorgan
con arreglo al presupuesto municipal de cada uno de los ejercicios, los programas de las
diferentes áreas y sus servicios. Los documentos que traemos hoy son, la ordenanza y las bases
genéricas de subvenciones que vienen estipuladas normativamente. Constituyen el marco legal
en el que se basará cualquier subvención de Badia del Vallés. Es la normativa referente a cómo
se dan las subvenciones. Son los documentos formales que sirven como base para las futuras
convocatorias a través de los procedimientos transparentes y reglados que garanticen la igualdad
de oportunidades, fomenten la cooperación y establezcan el foco en los intereses generales de la
ciudadanía. Muchas gracias».
La senyora alcaldessa dóna seguidament, la paraula a la senyora Ana Luque, qui diu: «Moltes
gràcies senyora alcaldessa. Nosaltres també creiem que és molt important recolzar a totes les
entitats per la gran labor que fan per Badia, per tant, votarem a favor».
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: 855/2020, relatiu a aprovació l´Ordenança General de Subvencions i les
Bases Generals de Subvencions
II. Relació de Fets
L’Ajuntament de Badia del Vallès desenvolupa, directament o indirectament, tot un conjunt de
polítiques públiques orientades a preservar els interessos generals de la ciutat, fomentar el
benestar i la qualitat de vida de les badienques i els badiencs, i preveure i orientar el futur de
Badia del Vallès.
El respecte a la majoria i a les minories és el fonament d’una concepció de la política municipal
basada en el diàleg, la cooperació i la voluntat d'assolir, sempre que sigui possible, consensos
socials que reflecteixin la pluralitat i diversitat de la nostra ciutat, i que afavoreixin el
desenvolupament de les polítiques públiques.
Les subvencions són un instrument més dintre del conjunt de les polítiques municipals i de les
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ACTA DEL PLE

El Secretari llegeix l’acord.
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Favorable

Número: 2020-0003 Data: 28/05/2020

Aprovació Ordenança i Bases Generals de les subvencions de l'Ajuntament de Badia del
Vallès (Expedient 855/2020)

diferents vies per impulsar-les. D’altra banda, les subvencions constitueixen un reflex de la vitalitat
i capacitat d'actuació de les entitats, associacions i grups no formals que treballen en àmbits molt
diversos de la vida ciutadana, que estan compromeses a tirar endavant projectes d’utilitat pública
sense ànim de lucre i que canalitzen les inquietuds, necessitats i visions d’una gran diversitat de
sectors socials.
Aquestes subvencions s'atorguen de forma reglada amb els pressupostos municipals de cada
exercici, amb els programes d'actuació de les diferents àrees i serveis que formen el conjunt de
l'organització municipal.
Que mitjançant Decret 2020/0304, de 5 març, es va procedir a l´aprovació del Pla Estratègic de
Subvencions de l´Ajuntament de Badia del Vallès pel període 2020/2023.
Atenent l´informe emès per part del Secretari municipal, pel que es determina el procediment i
normativa d´aplicació.

4t. De conformitat amb l'article 232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, en el cas de
tractar-se d'Associacions.
5è. En atenció al Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades
Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.
6è. D´acord amb l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
Per tot això, s'acorda
Primer. Aprovar l´Ordenança General de Subvencions de l’ajuntament de Badia del Vallès que
s’adjunta a aquest expedient.
Segon. Aprovar les Bases Generals de les Subvencions de l’ajuntament de Badia del Vallès que
s’adjunten a aquest expedient.
Tercer. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Base de
Dades Nacional de Subvencions, així com al Tauler d’anuncis i la pàgina web de l’ajuntament
http://badiadelvalles.net/, junt amb el text de l´Ordenança i de les Bases Generals de
Subvencions.

Reconèixer i autoritzar al funcionari interí, tècnic d’esports, la compatibilitat per a
desenvolupar la segona activitat privada (Expedient 964/2020)
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 7,
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3r. En atenció al recollit als articles 21.1.f) i s), 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.

ACTA DEL PLE

2n. Atenent als articles 55 a 64 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Número: 2020-0003 Data: 28/05/2020

III. Fonaments de dret
1r. D´acord amb l´establert als articles 22 a 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.

Absents: 0
El Secretari llegeix l’acord.
A continuació, la senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu:
«Gracias alcaldesa. Proponemos aprobar la compatibilidad del técnico de Deportes, en atención a
los informes emitidos y positivos por parte de RRHH y cumpliendo con todos los requisitos para
poder ser concedida. Nada más, gracias».
S’aprova amb 10 vots a favor (PSC) i 7 abstencions (4 TFB, 2 C’s i 1 ERC), el següent acord:

Per tot això,
S’ACORDA
Primer. Reconèixer i autoritzar al funcionari interí Sr. Nicolas Javier Maccio Tosi, tècnic d’esports,
la compatibilitat per a desenvolupar la segona activitat privada sol·licitada, al marge del seu treball
en l’Ajuntament de Badia del Vallès, sempre que la mateixa no suposi un impediment en l’estricte
compliment dels seus deures, ni comprometi la seva imparcialitat, objectivitat o independència. El
reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball i horari del funcionari
interí.
Segon. El Sr. Nicolas Javier Maccio Tosi haurà de comunicar qualsevol modificació que es
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Relació de Fets
1.En data 11 de febrer de 2020, el Sr. Nicolas Javier Maccio Tosi, funcionari interí adscrit al lloc de
Treball de Tècnic d’Esports, codi núm. 300301, Grup A, Subgrup A2, CD 22 i CE 71, formula
sol·licitud de compatibilitat per a poder realitzar una activitat privada al marge del seu treball en
l’Ajuntament de Badia del Vallès.
2.Atesa la documentació que aporta el funcionari interí i la qual està adjunta a l’expedient núm.
964/2020.
3.Una vegada analitzat l’expedient personal del sol·licitant i valorada la seva relació amb
l’Ajuntament.
4.Vist l’informe favorable emès pel departament de Recursos Humans.
Fonaments de dret
1r. L’article 145 del Text Refós de les disposicions vigents en matèria de règim local aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
2n. Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, desenvolupat pel Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril, sobre
incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i dels
ens, organismes i empreses dependents.
3r. Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal servei de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya.
4t. L’article 95.2) i disposició final tercera del Text Refós de la Llei de l’Estat Bàsic de l’Empleat
Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
5è. L’article 50.9 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
6è. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals.
7è. Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la
Generalitat.
8è. Els articles 22.2.q) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim
local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 de abril.

ACTA DEL PLE

Identificació de l’expedient
Expedient número 964/2020 relatiu a la sol·licitud d’autorització i reconeixement de compatibilitat
per a poder desenvolupar una segona activitat privada

produeixi en les condicions de la segona activitat declarada.
Tercer. Notificar el present acord a l'interessat, a la Junta de personal, al Comitè d'empresa, i a les
seccions sindicals.

Reconèixer i autoritzar al funcionari interí Tècnic superior de redacció, la compatibilitat per
a desenvolupar la segona activitat privada (Expedient 1394/2020)
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 7, Absents:
0

Identificació de l’expedient
Expedient número 1394/2020 relatiu a la sol·licitud d’autorització i reconeixement de compatibilitat
del treballador Sr. Oscar Garcia Suárez per a poder desenvolupar una segona activitat privada
Relació de Fets
Primer. Vist l'expedient incoat a causa de la sol·licitud formulada, amb data 5 de març de 2020 i
amb número de registre d'entrada, pel Sr. Oscar Garcia Suárez amb la que formula sol·licitud de
reconeixement de compatibilitat per a desenvolupar un lloc de treball com a freelance, al marge
del seu treball en l'Ajuntament de Badia del Vallès.
Segon. L'esmentat treballador és funcionari interí d'aquesta Corporació i està adscrit al lloc de
treball de Tècnic Superior de Redacció, codi núm. 100606, grup A, subgrup A1, amb un
complement de destí 20 i un complement específic 5.
Tercer. Una vegada analitzat el seu expedient personal i valorada la seva relació amb l'Ajuntament
de Badia del Vallès.
Quart. Atès l'informe favorable emès per la tècnica de gestió de Recursos Humans.
Fonaments de dret
1. L’article 145 del Text Refós de les disposicions vigents en matèria de règim local aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
2. Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques.
3. Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal servei de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
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ACTA DEL PLE

S’aprova amb 10 vots a favor (PSC) i 7 abstencions (4 TFB, 2 C’s i 1 ERC), el següent acord:
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La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu: «Gracias alcaldesa.
Como en el punto anterior, proponemos aprobar la compatibilidad del técnico superior de
Redacción, en atención a los informes positivos realizados por el departamento de RRHH y
cumpliendo con todos los requisitos para poder ser concedida. Gracias».

Número: 2020-0003 Data: 28/05/2020

El Secretari llegeix l’acord.

4. L’article 95.2) i disposició final tercera del Text Refós de la Llei de l’Estat Bàsic de l’Empleat
Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
5. Els articles 321 a 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals.
6. L'article 41 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Per tot això,
S’ACORDA

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

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Coneixement resolucions de l'alcaldia
La Corporació pren coneixement de les resolucions dictades durant els mesos de març i abril
números 2020-016 a la 2020-041.

Donar compte dels Informes d’Execució Trimestral, quart trimestre del 2019 (Expedient
2957/2019)
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 quart trimestre de l’exercici
2019, relatiu al compliment de les obligacions trimestrals d’informació que deriven de l’Ordre
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Segon. El reconeixement i autorització de la compatibilitat resta condicionada a l'estricte
compliment de la seva jornada de treball en l'Ajuntament de Badia del Vallès i podrà ser revocada
quan suposi un impediment o pugui menyscabar l'estricte compliment dels deures en el seu lloc
de treball com a Tècnic Superior de Redacció o comprometi la seva imparcialitat o independència.
El Sr. Oscar Garcia Suárez haurà de comunicar qualsevol modificació que es produeixi en les
condicions de la segona activitat declarada.

ACTA DEL PLE

Primer. Reconèixer i autoritzar al funcionari interí Sr. Oscar Garcia Suárez la compatibilitat per a
desenvolupar la segona activitat privada sol·licitada, al marge del seu treball en l’Ajuntament de
Badia del Vallès.

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 quart 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.
La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu: «Gracias alcaldesa.
Bueno, si me permiten explicaré más extendidamente con la liquidación todo lo concerniente al
cuarto trimestre. Únicamente destacar que está relacionado con la liquidación el cuarto trimestre y
que damos cuenta con el estado de ejecución que tiene los mismos parámetros que la liquidación
y donde también aparece el mismo pago medio a proveedores que pasaré a explicar en más
profundidad en el siguiente punto. Gracias».

Donar compte de l'Informe executiu de la gestió de l'acció Municipal de l'Ajuntament de
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La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu: « Gracias alcaldesa.
Leeré la información puesto que es bastante extensa. Hoy traemos a pleno la liquidación de 2019.
El estado de la liquidación del presupuesto, está compuesto por la liquidación del presupuesto de
gastos, la liquidación del presupuesto de ingressos y el resultado presupuestario. De la
liquidación se extraen dos informaciones fundamentales, los indicadores macroeconómicos y los
indicadores de solvencia. Empezando por los indicadores macroeconómicos, que nos informan de
la estabilidad presupuestaria, en este caso este dato es negativo, porque en el ejercicio 2019
hemos reconocido más obligaciones que derechos y por eso hemos hecho, hemos roto en este
caso la estabilidad presupuestaria. Si os fijáis en el expediente, además, hemos tenido gastos en
inversiones que hemos hecho en el 2019, cuyos ingresos nos llegarán durante el año 2020. El
otro indicador macroeconómico que destacamos es la regla del gasto, que inevitablemente
incumplimos, derivado de lo que acabo de explicar. A tenor de esto, ya hemos solicitado a la
Diputación de Barcelona, que nos ayude con la elaboración del plan económico financiero. Como
os comentaba al principio, la liquidación del presupuesto también nos da información sobre los
indicadores de solvencia, que la tutela financiera nos obliga a cumplir y que son los más
importantes para analizar la solvencia, o lo que es lo mismo, la capacidad de retorno de las
obligaciones emitidas y asumidas que tiene nuestro ayuntamiento. El primero de los indicadores
de solvencia es el resultado presupuestario, y lo cumplimos. Lo cumplimos tras realizar los
diferentes ajustes, nuestro resultado presupuestario es de 442.997,83 euros. El siguiente de los
indicadores de solvencia es el remanente de tesorería para gastos generales, positivo. Y
efectivamente, el remanente de tesorería ha salido positivo con 527.719,91 euros, con lo cual,
también cumplimos este indicador. El tercero de los indicadores es el que la deuda viva no sea
superior a un 110% de los ingresos corrientes. En Badia tenemos un nivel de endeudamiento de
un 2,43% únicamente, osea, que es un nivel de endeudamiento bajísimo, por lo tanto, también lo
cumplimos. El último de los indicadores de solvencia que mencionaremos será el período medio
global del pago a proveedores, que no puede ser superior a los 30 días. En nuestro caso,
nosotros nos encontramos en un período de pago medio de 14 días. Y hasta aquí la liquidación a
grandes rasgos de 2019. Muchas gracias”.

ACTA DEL PLE

La Corporació pren coneixement de la Resolució de l'Alcaldia número 2020/420, corresponent a
l'aprovació de la liquidació del Pressupost General de l'exercici 2019, d'acord amb quant
estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat
per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.

Número: 2020-0003 Data: 28/05/2020

Donar compte de la resolució de l'alcaldia d'aprovació del tancament i la liquidació del
Pressupost General de l'exercici 2019 (Expedient 568/2020)

Badia del Vallès (Expedient 1658/2020)
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La senyora alcaldessa diu: «Passaré a fer un resum molt ràpid d’aquestes mesures, també des de
la perspectiva de compliment a la ciutadania, tot i que la majoria d’elles o gairebé totes, han estat
informades puntualment en els mitjans de comunicació municipals. En primer lloc voldria destacar
les mesures econòmiques que hem engegat des de l’ajuntament per fer front a aquesta situació, a
aquesta crisi sanitària, que les hem evaluat aproximadament, des d’una perspectiva de deixar
d’ingressar al voltant dels 100.000 euros. Des de la perspectiva de la primera de las medidas que
és el no cobrament de lloguers de locals comercials i de concessions administratives a aplicar
aquesta mesura a aquells locals comercials obligats a tancar mentre es mantingués l’estat
d’alarma, i aquesta mesura suposa una deixada d’entrada d’ingressos a l’ajuntament d’uns 47.000
euros mensuals. Ja veurem, quan acabi tota la situació, podrem fer una valoració real de l’impacte
econòmic real, ara mateix la única cosa que son, son previsions en base als padrons, però
haurem de veure un cop finalitzat aquesta etapa, que segurament haurem d’aprovar altres
mesures addicionals, com queda. Respecte a la taxa de cobrament d’ocupació de via pública,
terrasses, bars i mercat ambulant, donat que els locals comercials i els paradistes del mercat
ambulant han estat obligats a tancar mentre la situació de l’estat d’alarma, evidentment durant
aquest període no passarem al cobrament aquesta taxa. Tampoc no hem passat a cobrament les
taxes del complex esportiu mentre la instal·lació romangui tancada. Aproximadament això ha
comportat una manca de recursos d’uns 42.000 euros més o menys hem calculat. De la resta de
comerços i parades del mercat, donada la situació de que no tenien cap restricció, no hem aplicat
mesures generals, però som conscients de què haurem d’aplicar plans individualitzats en funció
de la situació de cadascun dels comerços i de l’activitat econòmica de cadascun dels actors
econòmics del territori. Respecte el tema de tributs s’han aplicat les mesures proposades per part
de la Diputació de Barcelona, en quant al període de cobrament, que afecta bàsicament a l’impost
de vehicles que s’ha prorrogat fins el 2 de juny, a la taxa del mercat i altres mesures com els
fraccionaments i ajornaments concedits que seran també posposats un mes pel seu cobrament.
Un cop acabada aquesta situació d’alerta, estem treballant des de Comerç i des de Promoció
econòmica en accions d’impuls del comerç local, per intentar rescatar tots aquests comerciants
que s’han vist afectats per aquesta situació, i ja no només els comerciants, sinó autònoms i
microempreses que no han pogut desenvolupar la seva activitat normal. També vam tenir com
una mesura per afavorir l’activitat econòmica, el fet de reduir, tot i que el període de pagament a
proveïdors, com bé ha dit la Tinenta d’alcaldessa de l’àrea d’Economia, és de 14 dies i és un bon
període de pagament a proveïdors, hem fet tot el possible per reduir aquest període i anar pagant
totes les factures que ens anaven entrant per dotar de liquiditat a les activitats. Hem suspès els
contractes d’obres, que hem aixecat aquesta setmana a la junta tres, de les obres que hi havia
pendents, donada que donaven totes les garanties de poder tenir tots els mecanismes de
seguretat adients, i els contractes de serveis d’esport i jardineria perquè no han pogut
desenvolupar la seva activitat. Respecte de la resta de serveis dir que amb caràcter general molts
d’ells han treballat des d’una perspectiva a distància i telemàtica. Dir que estem molt satisfets de
com han anat treballant i com han anat funcionant la totalitat de la plantilla de l’ajuntament. Des
del servei d’Educació hem comprat tauletes amb connexió a internet per tenir disponibles per tots
els infants i adolescents del municipi que no tinguessin aquests elements per poder fer el
seguiment del curs lectiu via telemàtica i estem encara coordinant-nos amb el Departament
d’Ensenyament per esbrinar com fer el repartiment, que avui ja s’ha començat a fer aquest
repartiment, però bueno, ens ha costat molt la coordinació amb el Departament d’Ensenyament,
tot i que nosaltres ja havíem fet aquesta compra, perquè havíem rebut una donació per part de
Creu Roja, per la compra d’aquest material i nosaltres ens havíem avançat en el temps. Dir que el
servei d’Eina, que és el servei de suport i acompanyament a les transicions educatives de famílies
(....) el municipi ha estat treballant online, en un procés de seguiment dels i les joves. Els tallers
d’estudi assistit també hem fet l’oferiment als centres educatius per poder-ho fer a distància, tot i
que encara no hem rebut la resposta dels centres per poder-ho engegar. Respecte al PFI s’ha

ACTA DEL PLE

Es dona coneixement al Ple de la Corporació de l'informe executiu de la gestió de l'acció
Municipal de l'Ajuntament de Badia del Vallès, per donar compliment al contingut de l’estat
d’alarma declarat per l’Estat el 14 de març de 2020 davant la crisi del coronavirus Covid-19.
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Ajuntament de Badia del Vallès

ACTA DEL PLE

estat fent online, hem parlat amb el tutor del PFI i amb les formadores per crear un aula virtual i
continuar amb els cursos. A més també hem proporcionat tots els continguts per a aquest alumnat
del PFI que es presentarà a les proves d’accés a la Formació Professional de Grau mitjà. Des del
servei de Petita infància i família, hem continuat amb l’acompanyament online de famílies i grups
del servei a través de les xarxes socials; hem elaborat continguts, activitats, tallers i formacions en
l’enllaç del pati de La Mainada de Badia; hem fet acompanyament individualitzat i grupal a
famílies, la consultora ha continuat en actiu i les famílies que van poder escriure i fer consultes i
han estat respostes per part dels professionals del SOAF; hem fet vídeo trucades amb grups i
seguiment de famílies amb necessitats o vulnerables i amb totes aquelles que volguessin fer
alguna consulta de temes relacionats amb la família, la criança, etc. Hem fet coordinació també
amb altres recursos des del departament de Treball, Afers socials, Família, Universitat, Serveis
socials, amb tota la xarxa que tenim des de la perspectiva d’atenció a la infància. Des del servei
de Joventut s’ha fet una dinamització també a les xarxes socials i vídeo trucades als grups
educatius que tenien identificats els educadors. Des del servei d’Espai públic hem fet totes les
limitacions d’aforament dels primers moments del confinament i també hem fet mesures
addicionals excepcionals de neteja i desinfecció de Badia, baldeig de carrers, voreres, neteja del
mobiliari urbà, neteja de contenidors i a més vam poder tenir la presència de la UME que va fer
una neteja extraordinària. També hem fet la desinfecció de l’aparcament de l’avinguda Burgos i la
clausura i precinte de tots els parcs i zones de joc infantil amb col·laboració amb Protecció civil i la
Policia local. Des del servei de Comerç, com que el Mercat municipal era un servei de primera
necessitat, vam fer tot el possible perquè romangués obert, amb les limitacions de l’aforament i
hem anat adaptant els horaris del Mercat segons les situacions que s’han hagut produint. I estem
treballant en un pla de reactivació del comerç i tenim properament una reunió amb l’Associació de
comerciants per atendre les seves demandes. Des de Serveis socials, que ha estat un servei
cabdal en tot aquest procés, dir que han estat treballant al peu del canó tot l’equip de Serveis
socials, han estat treballant de manera presencial i telemàtica en torns alternatius per evitar la
proximitat o la confluència de moltes persones treballant en l’edifici de l’ajuntament, però ha estat
tot el personal pràcticament en la totalitat disponible. La Creu Roja ha organitzat amb l’ajuntament
un dispositiu de distribució d’aliments a les famílies, vam començar inicialment amb un
repartiment a domicili, però vam veure que no era operatiu i vam decidir traslladar-ho a un
equipament obert i que tingués les condicions necessàries per poder garantir el distanciament
dels 2 metres que requereix la situació que estem vivint i vam traslladar el repartiment d’aliments
al Poliesportiu municipal. Hem fet la distribució també de targetes moneder del departament
d’Educació, hem fet distribució d’aliments a domicili per a totes les persones en situació de
vulnerabilitat i hem col·laborat amb l’Hospital Taulí per fer repartiment a domicili de la medicació
dels pacients crònics i també hem engegat un servei de trucades periòdiques a la gent gran del
municipi perquè cap persona amb necessitats no tingués la possibilitat d’accedir als serveis de
l’ajuntament i hem fet aquesta feina d’acompanyament. Dir que en aquest dispositiu també s’han
incorporat no només personal de Serveis socials, sinó treballadors i treballadores d’altres àrees
que han volgut col·laborar i els regidors delegats de les àrees corresponents, Gent gran i de
Serveis socials. Per fer un dispositiu de 15 persones, 15, 16, 18, segons les franges, per poder fer
una atenció continuada d’aquestes persones. Des del servei de Cultura s’han fet propostes
d’activitats i recursos gratuïts, des de la Biblioteca també, s’han fet accions en xarxa i des del
servei d’Igualtat s’han proposat un seguit d’accions com (....) contra la violència masclista, tenim
també el servei gratuït d’assessorament jurídic per a dones amb l’objectiu de fer-hi un servei a la
ciutadania per a entendre la informació, orientació i assessorament i a més un servei de suport
psicològic telefònic per a dones. Des del servei de Convivència i civisme també s’han distribuït
consells en cartells amb informació de tots els telèfons de contacte dels serveis municipals i
distribució de cartelleria contra la violència masclista i per promoure la convivència. Del del servei
de Drets civils els temes d’assessorament i informació d’informes d’estrangeria s’han fet també via
telemàtica, a través del correu electrònic de la tècnica. I des del servei de Seguretat ciutadana i
Protecció civil s’ha fet un servei presencial de recollida de denúncies a través de finestreta, però
vam haver-ho de restringir com a mesura preventiva. El que si que hem fet ha estat atenció
telefònica. També des de Policia s’han estat coordinant totes les necessitats que no tinguessin a
veure només amb temes de seguretat ciutadana, sinó qualsevol petició o consulta de la ciutadania
al voltant d’altres necessitats s’han estat coordinant sobre tot amb Serveis socials. I també, per
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C) PRECS I PREGUNTES

ACTA DEL PLE

complementar la informació, dir que han fet tota la supervisió del tancament d’establiments
comercials i de les mesures de restricció de control de pas de vehicles patrullats pel compliment
de les mesures de confinament. I a data d’avui, la Policia local ha fet un total de 156 denúncies,
els mossos d’esquadra al voltant de les 45, 50. També la Policia local ha estat en col·laboració
amb Serveis socials i Creu Roja en la distribució d’aliments i lo que he dit abans, recepció i
filtratge de trucades relacionades amb situacions de vulnerabilitat. Respecte a la comunicació
institucional i Premsa estem actualitzant la informació al web municipal i a les xarxes socials amb
l’enviament de notes de premsa, hem dedicat un espai d’actualitat sobre el coronavirus a la web
municipal i hem estat fent tota la informació relacionada amb la vida ordinària de l’ajuntament i
amb tota la informació que ens arribava també d’altres administracions per fer difusió a la
ciutadania. Des de l’Oficina d’atenció ciutadana, tot i que no ha estat oberta al públic, hem fet
atenció telefònica mitjançant centraleta, les entrades i sortides de la seu electrònica, correu postal,
altes i baixes del padró, bueno, que ha continuat amb el seu funcionament ordinari i el servei de
Consum també, ha estat fent contactes de forma virtual. I ara des de Prevenció de riscos laborals,
s’ha estat fent la gestió i l’adquisició dels EPIS necessaris i el seu repartiment als treballadors
presencials i ara s’està elaborant un pla de retorn a la normalitat des de la perspectiva també de
prevenció de riscos, perquè tot el nostre personal compleixi amb les normes que ens emeten les
autoritats sanitàries. S’han remet consells de seguretat a tot el personal per correu electrònic i
s’han estat lliurant tot el protocol d’actuacions i recomanacions que ens han estat arribant des de
les autoritats sanitàries. I bueno, ja he dit que estem elaborant aquest protocol. Des de Recursos
humans se va fixar la relació dels serveis que havien d’estar actius i operatius com a serveis
essencials de la ciutat i s’ha estat fent la implantació del treball a distància, de teletreball, en totes
les àrees de l’ajuntament i vull destacar i felicitar a Recursos humans, al departament
d’Informàtica també pel desplegament de totes aquestes mesures, que jo crec que han estat molt
exitoses i s’ha pogut funcionar de la manera més normal possible. Dir que des de la perspectiva
del personal que ha estat a disposició, dir que la Policia local ha estat present, tota la plantilla amb
normalitat, com he dit abans Serveis socials ha estat en torns rotatius i el personal de brigada
municipal també ha estat en torns rotatius, fent reforços també en el Mercat i a disposició de
l’ajuntament cada cop que els necessitàvem per a qualsevol incidència. I en temes d’Ocupació
s’han estat fent tasques de prospecció per a recerca i gestió d’ofertes laborals, gestions també
relacionades amb les empreses, tasques d’orientació, informació sobre ofertes de treball
ocupacionals i les tasques també de formació ocupacional a distància. En temes d’Inserció i plans
d’ocupació s’està justificant tot el que ja teníem en execució i s’estan preparant projectes singulars
per demanar el recurs del Pla metropolità de suport a les polítiques socials per fer una
convocatòria de plans d’ocupació. També s’han estat fent formacions al personal en temes de
formació a distància i hem estat fent seguiment dels plans d’ocupació i gestions amb el Servei
d’Ocupació de Catalunya i estem treballant també en plans d’ocupació des de la perspectiva del
servei d’Ocupació. I jo crec que he fet un relat de tot el que hem fet durant aquests dies. Aprofito
per felicitar i per donar les gràcies a tots els treballadors i treballadores municipals, que des del
primer moment s’han posat a disposició de l’organització, que han estat donant el millor de si
mateixos, que han estat col·laborant amb els propis serveis, amb els serveis que no tenien relació,
tots es van posar desseguida a disposició de Serveis socials per tot el que calgués i a disposició
d’aquesta alcaldia per tot el que calgués i dir que ens podem sentir orgullosos de la feina que han
fet i en aquests moments té més sentit que mai, ho ha dit abans l’Ana Luque, posar en valor el
treball que fan els servidors públics, quan de veritat son servidors i servidores públics. I jo crec
que ara té més sentit que mai la feina que fem. I aquesta reflexió me l’han fet durant aquests dies
molts treballadors i treballadores de dir, bueno, hem recuperat o estem gaudint de l’oportunitat de
ser servidors públics i en una situació com la que estem vivint, encara ens sentim més útils i
encara ens sentim més valuosos. I jo des d’aquí i crec que puc dir que és per part de tothom, vull
donar les gràcies i dir que ens sentim molt orgullosos i orgulloses de tots els treballadors i
treballadores d’aquesta organització».
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La senyora Amalia Frutos diu: «Hola buenas tardes. Primero, dar nuestro pésame a todas las
personas que hayan perdido a un ser querido y más en estas circunstancias. Luego agradecer a
todos los trabajadores, por supuesto, pero también extensible a todos los vecinos, que han
ayudado como nunca al vecino de al lado y muchos han salido adelante gracias a esto. Darle,
sobre todo, la enhorabuena. La empatía en muchos bloques ha sido lo que ha salvado a personas
mayores. Y luego, a ver, sabéis que hemos sido muy pesados desde el minuto 0 con las personas
mayores. Siempre hemos pensado que era el colectivo más vulnerable, por eso hemos seguido
insistiendo día tras día desde que empezamos a hablar, para que se llamara a estas personas. Sé
que al final se ha llamado. Pusimos una instancia, se nos contestó que se estaba llamando a
estos vecinos, bueno, creo que aquí tenemos que aprender todos, se les ha llamado un poco
tarde, gracias a Dios están todos bien, pero tenemos que poner a las personas mayores delante
de todo, no podemos tardar en llamarlos. Y gracias por haberlos llamado, pero por favor, que con
esto aprendamos todos, tienen que ser los primeros, no pueden estar dos semanas sin saber de
ellos. Luego hemos insistido mucho en la limpieza, sabéis que somos muy pesados con lo de la
limpieza, ya no limpieza, la desinfección. Os rogamos que se siga desinfectando ahora más que
nunca que la gente vamos a salir a la calle. Otro tema, la Diputación de Barcelona empezó
hablando con los ayuntamientos ofreciéndoles EPIS. Sabemos que en esos EPIS, al principio,
había unos tests, que bueno, que no han llegado. Y se supone que eran para trabajadores
esenciales del ayuntamiento. Como suponemos que los tests no van a llegar, nuestra pregunta es
si se le va a hacer el test a los trabajadores esenciales. Creemos que es importante porque están
en la calle en contacto con todos los ciudadanos. Ya no por ellos, por todos. Y creo que no me
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La senyora Nerea García diu: «Ahora os vamos a hacer unas preguntas, que no son en nombre
de nuestro grupo municipal, si no que nos las hicieron llegar la Asociación de comerciantes.
Algunas medidas ya las hemos podido ver en el informe que acabas de explicar, pero tenemos
otras preguntas que nos han llegado que creemos que van más encaminadas al futuro, ya que
también van a hacer falta otras medidas. Las preguntas son:
1. Cuál ha sido el criterio aplicado a la hora de cobrar el alquiler en abril?
2. Los alquileres no cobrados, han sido condonados o ha sido aplicada moratoria?
3. Qué medidas con respecto a los alquileres, se van a tomar en los próximos meses?
4. Pensáis facilitar medidas para la ampliación de las terrazas de los bares, por cumplimiento de
la distancia de seguridad durante este año?
5. Habéis pensado en una bajada importante de los alquileres, para intentar evitar el cierre de
muchos comercios?
6. Se tiene pensado condonar al comercio impuestos restantes del 2020, como los residuos y el
alcantarillado?
7. Aparte de estas medidas económicas, qué otras medidas pensáis aplicar para fomentar la
continuidad del comercio en Badia?
8. Y si conocéis medidas extraordinarias aplicadas en ayuntamientos vecinos.
Bueno, estas preguntas nos las han hecho llegar desde la Asociación de comerciantes como
hemos dicho, ya que pues tienen mucha preocupación. Y también por último pedían, que creen
que la forma de abordar esto sería reanudando el Consell de comerç, en el que podamos
participar todas las fuerzas políticas y las asociaciones del municipio.
Ahora sí, en nombre del grupo municipal de Totes fem Badia, queríamos hacer una propuesta al
equipo de gobierno. Varios vecinos y vecinas que cuidan los jardines de sus comunidades estos
días, nos han transmitido bastante preocupación, ya que llevan casi dos meses sin poder cuidar y
limpiar sus jardines, y esto está provocando que ratas vuelvan a ciertas comunidades donde
antes ya no habían, dado que con la limpieza de los jardines, el cuidado y la presencia de estos
vecinos y vecinas, pues las ratas se habían alejado de estas zonas. Por eso queríamos pedir que
se conceda un permiso para que estos vecinos y vecinas puedan al menos bajar a hacer la
limpieza de los jardines comunitarios. Y también queremos aprovechar para agradecerles la labor
que hacen manteniendo estos jardines y contribuyendo a que el entorno pues sea mucho mejor
en Badia. Y ya para acabar nos gustaría volver a ofrecer nuestra colaboración como grupo a todo
el equipo de gobierno y al ayuntamiento, como ya hemos hecho otras veces, en todas las
acciones en las que se necesite personal y podamos ayudar, pues aquí estamos para colaborar y
muchas gracias».
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La senyora alcaldessa diu: «Antes de empezar, yo también quería agradecer la colaboración y el
entendimiento que han tenido todos los grupos desde el minuto 0. Hemos estado en constante
comunicación, nos hemos visto todas las semanas, hemos ido informando de la situación, y
quiero también agradecer vuestra colaboración y vuestro apoyo, que también ha sido importante
para el equipo de gobierno, que es verdad que en esto tenemos que ir todos y todas juntos. Y me
sumo también a las felicitaciones que ha hecho la portavoz de Ciudadanos a la ciudadanía, que
en líneas generales está teniendo un comportamiento ejemplar. Y también.... eso, dar las gracias
a la ciudadanía por el comportamiento ejemplar, a la ciudadanía que ha estado colaborando y que
ha tenido mucha solidaridad entre las personas, el grupo también de personas que se han puesto
a disposición del ayuntamiento y que han estado ayudándonos en todas las cosas que hemos ido
haciendo. Si eso ahora le daría la palabra a Roberto. Respecto a las cosas que habéis
preguntado y propuesto, deciros que el lunes tenemos una reunión con la Asociación de
comerciantes, precisamente para hablar de este tema y para analizar las medidas que nos han
propuesto y para poder, conjuntamente con ellos, iniciar un plan de reactivación económica para
nuestro comercio. Primero porque pensamos que el tejido comercial es fundamental para la
cohesión social y segundo porque es nuestra principal riqueza económica, de la ciudad, y aparte
porque son ciudadanía de Badia del Vallés y tenemos que ayudar a todas las personas que están
viéndose afectadas por los efectos de esta crisis. Ante la pregunta de qué criterio aplicamos,
inicialmente el criterio que aplicamos fue del cierre. Tampoco sabíamos la duración de la situación
y la única medida que podíamos hacer desde una perspectiva general, fue aplicarla a aquellos
locales que no podían abrir porque el decreto les impedía abrir la actividad. Decir esto, el criterio
que aplicamos inicialmente fue un criterio general aplicado a los locales que estaban cerrados. Y
también tuvimos en cuenta y una de las medidas de las que también he enunciado, es tener en
cuenta hacer planes individualizados para aquellas situaciones, aquellos comercios que habiendo
abierto, pues estén en una situación de pérdidas económicas, que ya lo iremos viendo situación
por situación, porque era muy difícil hacer una medida automática e inmediata general si no era
desde esta perspectiva. Las rentas, las rentas han estado suspendidas, no es una moratoria, es
una suspensión de las rentas, no las hemos pasado al cobro. Ahora, a partir de ahora qué
haremos? Lo vamos a pactar con los comerciantes para ver si hacemos moratorias, si hacemos
suspensiones y también tenemos que evaluar el impacto económico de esas medidas, porque
nosotros tenemos unos ingresos que prevemos tener en el presupuesto, fruto de la actividad
comercial de Badia del Vallés, que también se van a ver afectados. Por tanto nosotros tendremos
que tomar las medidas también sabiendo cuál es el impacto para las arcas municipales de todas
estas medidas que tomemos. Sobre el tema de la ampliación de las terrazas. Esta mañana ya
hemos estado hablando con el departament de Territori. Ahora están haciendo las mediciones de
los espacios de trabajo para poder hacer ese plan de retorno del personal del ayuntamiento, para
garantizar las medidas de seguridad entre el propio personal, y lo siguiente que les he encargado
ha sido la medición de los espacios públicos para ver en qué terrazas podremos ampliar y en
cuáles no, porque también lo que establecen las medidas del gobierno es verdad que establece la
posibilidad de la ampliación de los metros cuadrados de terraza, pero también dice que tiene que
llevar aparejada una ampliación proporcional de espacio público para peatones. Entonces
tendremos que ver cuáles son susceptibles y cuáles no desde una perspectiva física, ya no
solamente decisión política si no en aquellos sitios en los que se pueda y en los que no se pueda,
para intentar ser lo más objetivos más equitativos posibles a la hora de hacer cualquier tipo de
medida. También tendremos que analizarlo con respecto al tema del mercado ambulante y a
todas las actividades que poco a poco se van a ir levantando, pero con restricciones, con
restricciones de aforo y con restricciones de distancia de seguridad. Respecto al resto de medidas
las consensuaremos con los comerciantes y obviamente a través del Consell de comerç. Yo creo
que el instrumento deberá ser, igual que en su momento fue, hicimos un acuerdo, un plan de
reactivación económica por la crisis del 2008 y consensuamos una serie de medidas con la
Asociación de comerciantes, haremos exactamente lo mismo, consensuaremos una serie de
medidas. Qué experiencias hay? Pues hay muy diversas. Hay ayuntamientos que están haciendo
cosas muy diversas. Yo creo que lo que tenemos que analizar es la escalabilidad de nuestro
municipio y ver cuáles son las que son efectivas para nuestro territorio. Desde la Diputación de
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dejo nada. No, no me dejo nada. Ya está. Gracias».
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El senyor Roberto Castillo diu: “En primer lugar, desde el grupo municipal también queremos
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Barcelona se están haciendo también sesiones formativas a los técnicos para darles consejos de
cómo elaborar estos planes de dinamización comercial en cada uno de los territorios y hacer un
acompañamiento y también se elaborará por parte de la Diputación medidas extraordinarias de
soporte al comercio, que las vincularán a través de los ayuntamientos. Con todo esto, yo creo que
tendremos que tener una buena planificación y ver qué medidas tienen impacto y qué no, y yo
creo que eso pasa por analizar comercio a comercio, realidad a realidad y ver qué cosas tenemos
que proponer de manera colectiva para que tengan un impacto en todos los comercios, porque
habrá cosas que funcionarán para unos, no para otros y tenemos que mirar. Hay experiencias de
muchos tipos, desde compras diferidas, que podemos dar la oportunidad a la ciudadanía de Badia
de hacer compras para poderlas consumir más adelante y así reactivar el comercio local.
Estamos pensando en medidas también de digitalización y de temas de logística para favorecer el
comercio online. Estamos pensando en muchas cosas que tenemos que hablar con la Asociación
de comerciantes para poder reactivar lo antes posible la actividad económica en nuestra ciudad. Y
respecto al tema de la propuesta de los jardines, ha cambiado la cosa, ya se permite, es verdad
que no hacen mención a los jardines en las medidas, pero sí a los huertos familiares, pero una de
las cosas que nosotros hemos estado hablando y se está mirando desde el departamento de
Medio ambiente, es de hacer una medida extraordinaria para jardines, porque somos conscientes
de que durante este tiempo no hemos podido ocuparnos de ellos y requerirá más allá de que sea
la propia comunidad porque habrá comunidades que puedan acometer lo que necesitan y en
otros casos a lo mejor necesitarán un refuerzo porque habrá zonas que estén a lo mejor, más
deterioradas. Desde Medio ambiente se está trabajando en ello.
El tema de las personas mayores, coincidimos en la apreciación y yo creo que ya no solamente
desde lo que ha pasado, si no que yo creo que tenemos que repensar nuestra cartera de servicios
de Gent gran y en ello estamos, estamos repensando que cartera de servicios es la que necesita
el ayuntamiento para reforzarlo y reforzar la atención a las personas mayores dependientes, visto
que las administraciones competentes pues no han dado respuesta como debieran a las
situaciones de dependencia y de grave dependencia. Termina todo cayendo en el tejado de los
ayuntamientos, pero como somos responsables, no lo vamos a dejar a pesar de que no sea
nuestra competencia y yo creo que tenemos que estar muy encima de este tema y sobre todo
estos colectivos que son tan vulnerables. Y la limpieza y la desinfección, obviamente, ahora más
que nunca. Cuando se empiecen las medidas de desescalado, pues habrá que mantener la
limpieza y la desinfección más que nunca.
Yo también quería hacer una reflexión al respecto, de lo bonita que está Badia, lo limpia que está
Badia, ha salido una alfombra de flores en el parque Joan Oliver, que yo no la había visto nunca, y
yo creo que nos tiene que hacer reflexionar sobre cuál es nuestro comportamiento en el espacio
público, como ciudadanía. Ese espacio público que tanto echamos de menos porque no lo
podemos disfrutar, pues yo creo que ahora mismo, que está tan bonito, lo vamos a mantener,
evidentemente había zonas que había que intervenir, también por el tema del desbroce de cara al
verano, pero hay zonas que bueno, que el descanso de l’empenta humana ha hecho que bueno,
que estén floreciendo más que nunca en esta primavera.
Respecto al tema de los EPIS y el tema de los tests, los tests solamente pueden ser practicados
por personal facultativo, no podemos practicarlos nosotros si no es un médico, los tienen que
hacer los médicos, por tanto, la manera de poder hacer los tests es a través de la mutua de
prevención de riesgos, y en eso estamos. Hemos hecho un encargo a la mutua de prevención de
riesgos, para que sean ellos los que hagan los tests al personal en este momento. Empezaremos
por los servicios esenciales y en función de la situación, porque también tienen un coste muy
elevado, tenemos que también hacer una reflexión al respecto de todas las acciones que
emprendemos, también desde una perspectiva responsable, pero sí desde Prevención de riesgos
la regidora de Recursos humanos se está poniendo manos a la obra, igual que con el tema de
EPIS, con el tema de mascarillas, vamos a hacer una compra de mascarillas también para
proveer a la ciudadanía cuando tenga que acceder a nuestros servicios públicos, para que tenga
todas las garantías de seguridad, a la hora de hacer las tramitaciones administrativas. Y
obviamente al personal, estamos mirando de comprar mamparas, de adecuar los puestos de
trabajo con las medidas correctoras que en cada puesto de trabajo sean necesarias”.

agradecer el trabajo realizado por el equipo de gobierno y todos los trabajadores públicos en esta
crisis sanitaria, y luego básicamente todas las cuestiones y planteamientos que ya has respondido
pues son los que iba a preguntar. En el tema del mercadillo, supongo que habéis pensado cuándo
comenzar, cuando dar la posibilidad de que el mercadillo empiece a andar de nuevo. Y otra
cuestión, sería posible o viable hacer una mesa de trabajo entre todos, todas las entidades,
organizaciones que trabajan en esta ciudad, para tomar decisiones post COVID o post pandemia?
Porque claro, la realidad económica que vivimos ahora no es la realidad económica en la cual se
aprobaron los presupuestos del 2019. Las necesidades son otras. Así que supongo que lo lógico
sería reunirnos y afrontar esta nueva situación o escenario. Eso es todo, gracias”.
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La senyora alcaldessa diu: “Me sumo al comentario de Iván. Es verdad que hemos tenido una
excelente coordinación con la directora del CAP, con la Nuria Puchol y ha sido una comunicación
muy fluida y muy colaborativa”.
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El senyor Iván Sanz diu: “También hablar del CAP, de la buena colaboración que hemos tenido
con ellos, lo bien que lo han hecho, que yo creo que es un punto, que lo apuntaba el compañero
Antonio Rodríguez, que es importante que lo digamos y que también pues demos las gracias por
todo el trabajo que han hecho todos y todas y en especial pues la Nuria Puchol, la directora del
CAP de Badia, que gracias a ella han salido mucho las cosas mucho mejor de lo que hubieran
salido. Simplemente era ese apunte”.
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La senyora alcaldessa respon: “Sí, completamente de acuerdo y de hecho me lo habéis planteado
en diversas Juntas de portavoces y nuestra intención es hacerlo de la manera más colaborativa
posible, teniendo en cuenta que también los tiempos son como son y vamos gestionando muchas
veces cambios muy vertiginosos en pocos días, pero la idea de la planificación y de hacer todas
las medidas de impacto más global, evidentemente van a requerir cambios a nivel presupuestario
y los haremos de manera colaborativa”.

