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Què cal fer si la hipoteca té 
clàusula terra?
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat recent-
ment una moció en la qual es compromet a 
oferir informació i assessorament a les per-
sones afectades per les clàusules terra i so-
bre els crèdits contractats en base a l’Índex 
de referència de préstecs hipotecaris. En 
aquest sentit, el consistori està treballant 
en dues direccions. Per una banda, per do-
tar de recursos l’Oficina Local d’Habitatge 
i per una altra, per canalitzar aquesta tasca 
d’assessorament amb l’ajut de les institu-
cions supramunicipals: el Consell Comar-
cal, la Diputació de Barcelona i l’Agència 
Catalana de l’Habitatge.

Mentre no es posa en marxa aquest asses-
sorament específic, la ciutadania es pot 
adreçar a l’Oficina d’Informació al Con-
sumidor (OMIC) o al Servei d’Habitat-
ge de l’Ajuntament (on disposen de fulls 
amb el model de reclamació per presentar 
davant les entitats financeres).

Igualment, adjuntem uns consells d’ac-
tuació en cas que es detecti la presència 
d’aquesta clàusula considerada abusiva 
per la justícia.

Reial Decret-llei 1/2017

Al mes de gener, el govern espanyol va 
aprovar el Reial Decret llei 1/2017, de 
mesures urgents de protecció de consu-
midors en matèria de clàusules terra. El 
text recull el procediment extrajudicial pel 
qual els bancs han de negociar amb els cli-
ents el reintegrament dels diners cobrats 
de manera indeguda, amb retroactivitat 
total, d’acord amb una sentència del Tri-
bunal de Justícia de la Unió Europea. Les 
entitats bancàries han tingut un mes per 
establir aquest mecanisme i a partir d’ara 
n’han d’informar els clients, no necessà-
riament de manera individualitzada, ja 

que ho poden fer a través de la seva pàgi-
na web o del tauler d’anuncis de les seves 
oficines. 

Perquè s’iniciï el procés extrajudicial, que 
serà gratuït, ha de ser el consumidor qui 
presenti una reclamació. Tot i que no és 
obligatori, és recomanable demanar assis-
tència legal. La persona que reclama ha de 
preparar l’escriptura de la hipoteca que 
contingui la clàusula terra, i el càlcul dels 
diners que s’han pagat de més i que, per 
tant, el banc hauria de tornar, amb els in-
teressos inclosos.

Un cop té la reclamació, el banc té dues 
opcions: 

- Considerar que la reclamació és proce-
dent, amb la qual cosa ha de remetre un 
càlcul amb la quantitat que estima que 
ha de tornar (si no els inclou, s’hi hauri-
en d’afegir els interessos legals sobre les 
quantitats pagades de més). Cal evitar 
signar res que no s’hagi llegit abans una 
persona experta.

- Considerar que la reclamació no és pro-
cedent. El banc només enviarà una 

comunicació explicant els motius pels 
quals entén que la clàusula no és abusi-
va. En aquest cas, el procediment extra-
judicial acaba aquí i s’hauria d’acudir als 
tribunals si es volen recuperar els diners.

El text no estableix un termini màxim per 
presentar les reclamacions per aquesta via, 
tot i que es recomana fer-ho al més avi-
at possible. Un cop presentada la reclama-
ció, però, s’haurà d’arribar a un acord en 
un termini màxim de tres mesos.

Finalització del procediment 
extrajudicial

Si en tres mesos no s’ha rebut resposta o 
si l’entitat comunica expressament que 
considera que la reclamació no és proce-
dent; si l’interessat comunica al banc el 
seu desacord amb el càlcul de la quantitat 
a retornar o rebutja la quantitat oferta o si 
s’accepta l’oferta però el banc no paga des-
prés de tres mesos des de la presentació de 
la reclamació, s’entén que el procediment 
extrajudicial ha conclòs sense acord. En 
aquest cas, també s’ha d’acudir a la justí-
cia si es volen recuperar els diners. 



Febrer del 20174
de Badia del Vallès
l'informatiu Especial Cavalcada

La ciutat surt al carrer per rebre els Reis d’Orient

Melcior, Gaspar i Baltasar van 
aprofitar la seva visita, com sem-
pre, per recórrer alguns dels car-
rers de la ciutat, enfilats en les 
seves carrosses. La de Melcior, 
com sempre, va ser la primera 
en desfilar. El rei blanc va tenir 
uns ajudants de luxe: els inte-
grants del CD Badia del Vallès, 
que es van oferir per ajudar-lo 
amb la decoració. Molt a prop 
els seguia el rei Gaspar, amb 
una carrossa que lluïa un estel 
de Nadal per guiar el seu camí. 
Tot, fruit de l’esforç de la Cofra-
día Padre Jesús Nazareno y Nu-
estra Señora de los Dolores. Fi-
nalment, el rei Baltasar tancava 
la comitiva a dalt d'una carros-
sa que havia ajudat a ambientar 
l’entitat Can Sanfeliu. 

Paral·lelament, l’Agrupació Mu-
sical de Badia del Vallès va ame-
nitzar l’espera dels qui volien 
rebre els Reis a la plaça Major, 
interpretant nadales.

Malgrat les baixes temperatures, els carrers de Badia del Vallès es van tornar a omplir de gent el passat dia 5 de gener per 
donar la benvinguda a Ses Majestats els Reis d’Orient.

Després de gairebé dues hores 
de recorregut, la cavalcada es va 
aturar a la plaça Major, on Ses 
Majestats van ser rebuts pels in-
fants de la comparsa de l’AMPA 
de l’escola La Jota, que van can-
tar una nadala als Reis mentre 
aquests feien la seva entrada a 
la plaça. Tot seguit, SM els Reis 
d’Orient, els seus patges i les au-
toritats, van pujar al balcó de 
l’Ajuntament per saludar la ciu-
tadania que s’havia congregat a 
la plaça. Allà, Melcior, Gaspar i 
Baltasar van rebre, de mans de 
l’alcaldessa, Eva Menor, la Clau 
de la Ciutat, que obre totes les 
portes de Badia del Vallès. Final-
ment, els Reis es van dirigir al 
Tron Reial, guarnit per l’ocasió 
per l’Hermandad de la Vírgen 
del Rocío -que també va par-
ticipar a la cavalcada amb una 
comparsa-, on van poder salu-
dar els infants i recollir les car-
tes d’aquells que els hi van voler 
lliurar personalment. 
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L’esport badienc viu la seva gran nit 
Badia del Vallès va tornar a celebrar el seu gran capital esportiu amb una nova edició, i ja en són sis, de la Nit de l’Esport.

El passat 20 de gener, va tenir lloc el lliu-
rament de premis de la Nit de l’Esport 
de Badia del Vallès, que enguany arri-
bava ja a la sisena edició. La gala va ser 
conduïda per Carles Ventura, que n’ha 
estat el presentador els darrers anys, i va 
comptar amb la presència de l’alcaldessa 
de Badia del Vallès, Eva Menor, i el regi-
dor d’Esports, Josep Martínez, que van 
ser els encarregats de lliurar els trofeus. 

• Millor esportista individual

- Guanyadora: Marian Polo (CN 
Badia)

- Segona classificada: Jennifer Ávalos 
(Club Judo Badia)

- Tercer classificat: Adrián Arenas 
(CD Badia)

• Millor equip

- Guanyador: Equip Benjamí C del 
CD Badia del Vallès

- Finalista: Equip Aleví A del CD 
Badia del Vallès

- Finalista: Equip Femení de 
l’Associació Esportiva INS Badia del 
Vallès

• Millor promesa esportiva

- Guanyador: Víctor de la Cruz (Club 
Judo Badia)

- Segon classificat: David 
Purificación (CD Badia)

- Tercer classificat: Joel Flores (Club 
de Tir Sabadell)

- Quart classificat: Pau Velasco (CN 
Badia)

- Cinquè classificat: Jesús Oviedo 
(Club de Tir Sabadell)

• Millor entrenador/a

- Guanyador: Carlos Santos (CN 
Badia)

- Segon classificat: Adrián García 
(CD Badia)

- Tercera classificada: Alicia Alonso 
(Club Judo Badia)

• Millor esportista màster

- Guanyador: Jonathan Arquillo 
(Club Judo Badia)

- Segon classificat: Juan Roque (CD 
Badia)

• Millor entitat

- Guanyador: Club Unión Petanca
- Finalista: Club Judo Badia
- Finalista: Club Natació Badia

• Millor àrbitre

- Guanyador: Héctor González, 
àrbitre nacional de Judo.

• Menció especial

- Dionisio Reina, “Dioni” (CD Badia)

• Menció a la superació personal amb 

diversitat funcional

- Alejandro Hernández, jugador 
d’hoquei interior adaptat.

Entre el públic, els/les grans protagonis-
tes de la nit: els i les esportistes nomi-
nats/ades, i les seves famílies, així com la 
pràctica totalitat de regidors i regidores 
dels diferents grups municipals que con-
formen el Ple de l’Ajuntament. 
 
La gala va estar amenitzada per les actu-
acions, per una banda, del grup de che-
erleading Thunders Barcelona, que va 

impressionar amb les seves piruetes, ha-
bilitat i força i, per una altra, les joves 
components del Club Rítmica Badia, 
que van realitzar diversos exercicis plens 
d’elegància i esforç.

La 6a Nit de l’Esport de Badia del Va-
llès va ser organitzada per l’Ajuntament 
de Badia del Vallès, amb la col·laboració 
de les entitats esportives del municipi i 

amb una especial participació del Club 
de Rítmica Badia i el Club de Fotografia 
del municipi.

En l’àmbit estrictament esportiu, durant 
la gala es van lliurar premis en 9 categori-
es diferents, ja que enguany s’estrenava la 
de Millor àrbitre. 

El palmarès final va quedar així: 

Els premiats:
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Es manté la tendència a la baixa 
en els fets delictius al municipi

La consellera de la 
Presidència visita 
Badia del VallèsAl mes de febrer va tenir lloc la 

reunió anual de la Junta Local 
de Seguretat, que va aplegar els 
diferents responsables policials 
amb competències de segure-
tat al municipi: Policia Local, 
Mossos d’Esquadra, Cos Naci-
onal de Policia i Guàrdia Civil. 

Presidida pel tinent d’alcaldes-
sa de l’Àrea de Presidència i re-
gidor de Seguretat Ciutadana, 
Josep Martínez, tant el cap de 
la Policia Local com la resta de 
comandaments de les Forces i 
Cossos de Seguretat amb pre-
sència a Badia van exposar les 
dades sobre delictes comesos i 
actuacions dutes a terme a Ba-
dia del Vallès al llarg del 2016. 

Tots els comandaments polici-
als van destacar com a positiva 
la baixada del nombre de delic-
tes a la ciutat. En concret, en 

La consellera de la Presidència 
de la Generalitat de Catalunya, 
Neus Munté, va realitzar, el pas-
sat mes de desembre, una visita 
institucional a la nostra ciutat. 

Entre d’altres, la delegació en-
capçalada per la consellera va 
mantenir una reunió amb l’al-
caldessa Eva Menor i alguns 
membres del seu equip de go-
vern, en el transcurs de la qual 
van poder analitzar en profun-
ditat la situació que viu Badia 
actualment i els problemes que 
afronta la població. Van po-
sar especial interès en aspectes 
com el finançament, l’habi-
tatge, l’atur, l’atenció social i, 
també, l’educació i els projectes 

esportius que es duen a terme 
durant aquest mandat, com 
ara, la remodelació del polies-
portiu vell.

Durant la seva estada a la nostra 
ciutat, la consellera també va vi-
sitar el Complex Esportiu Mu-
nicipal on, juntament amb l’al-
caldessa, van tenir l’oportunitat 
de parlar amb alguns esportis-
tes. La jornada va finalitzar a la 
seu de la Federació Catalana de 
Judo, on les autoritats es van re-
unir amb representants de les 
entitats esportives del munici-
pi, per conèixer de primera mà 
la vitalitat de l’esport badienc i 
els èxits esportius dels clubs de 
la nostra ciutat. 

D’esq. a dreta: Joaquim Perisé, cap del gabinet del secr. gral. de l’Esport; Fermín Parra, president 

de la Fed. Catalana de Judo; Neus Munté, consellerade la Presidència; Eva Menor, alcaldessa 

de Badia; Josep Martínez, regidor d’Esports de l’Ajuntament, i Isabelo Pacheco, vicepresident 

institucional de la Fed. Catalana de Judo.

els darrers dos anys, s’ha reduït 
la delinqüència a Badia del Va-
llès al voltant d’un 10 %. Així, 
en l’àmbit patrimonial, durant 
el 2016 es va produir un des-
cens dels furts i dels robatoris 
en interior del domicili respec-
te l’any anterior. Cal destacar 
també l’augment en la resolu-
ció de fets delictius.

Tanmateix, van augmentar els 
delictes contra la seguretat vi-
ària, fruit dels controls realit-
zats al municipi adreçats tant 
a reduir la sinistralitat com a 
sancionar les conductes negli-
gents al volant. En aquest sen-
tit, l’any passat es van reduir 
el nombre d’accidents en un 
55 % i el de víctimes en un 64 
%, segons l’estadística oferta 
pel SIDAT (Sistema Integral 
de Recollida de Dades d’Acci-
dents de Trànsit).

Els assistents a la reunió de la Junta Local de Seguretat que va tenir lloc el passat 16 de febrer.

En l’àmbit de policia de proxi-
mitat es va destacar la tasca de 
Policia Local i de Mossos d’Es-
quadra en matèria de prevenció 
en relació a la ciutadania (xer-
rades, consells, etc.)
Pel que fa als cossos de la Guàr-
dia Civil i de la Policia Naci-
onal, es van posar en valor els 
serveis realitzats en matèria 
d’expedició de DNIs, expedició 
de permisos i intervenció d’ar-
mes, persecució de contraban i 
d’altres delictes relacionats amb 
l’àmbit fiscal i estrangeria.

El regidor de Seguretat Ciuta-
dana, Josep Martínez, va des-
tacar la labor duta a terme pels 
diferents cossos i va felicitar-los 
pels resultats obtinguts. Igual-
ment, van quedar patents les 
bones relacions i la bona coor-
dinació i col·laboració dels dife-
rents cossos de seguretat. 
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Es constitueix el Grup de Treball per al seguiment 
de l’operativa de l’aeroport de Sabadell

Badia del Vallès dóna suport a la campanya “Volem acollir” 

El Grup de Treball per fer el 
seguiment dels temes relacio-
nats amb l’operativa i el fun-
cionament de l’aeroport de 
Sabadell es va constituir for-
malment el dimarts 17 de ge-
ner en el decurs d’una reunió a 
la seu del Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat, presidida 
pel secretari d’Infraestructures 
i Mobilitat, Ricard Font. Per 
part de l’Ajuntament de Ba-
dia del Vallès, van assistir a la 
reunió la tinenta d’alcaldes-
sa de l’Àrea de Serveis Gene-
rals, Montserrat Jiménez, i la 

Una delegació de l’Ajuntament 
de Badia del Vallès, encapçala-
da per l’alcaldessa, Eva Menor, 
va ser present el passat dia 15 de 
febrer a l’acte del món local en 
suport a la campanya en favor 
de l’acollida de persones refugi-
ades “Volem acollir”, endegada 
per la plataforma Casa nostra, 
casa vostra.

L’acte va comptar amb multitud 
d’alcaldes/esses, regidors/ores i re-
presentants de les entitats locals 
de la comarca i de tot Catalunya.

cap de gabinet d’Alcaldia, Mar 
Medina.

Aquest Grup de Treball està in-
tegrat pel Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat, la direc-
ció de l’aeroport de Sabadell, els 
ajuntaments de Badia del Vallès, 
Barberà, Sabadell i Sant Quirze, 
les associacions veïnals d’aquests 
municipis i les empreses vincu-
lades a la instal·lació. 

Les administracions i les entitats 
que el conformen van coincidir 
a destacar com a molt positiu 

Badia del Vallès, juntament amb la resta de municipis de l’entorn, forma 
part d’un grup que també compta amb representants del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, de la direcció de l’aeroport de Sabadell, de 
les associacions veïnals i de les empreses vinculades a la instal·lació.

el fet de comptar amb un espai 
comú de debat, on exposar les 
qüestions i punts de vista vin-
culats amb el funcionament de 
l’aeroport de Sabadell, compar-
tir informació, formular propos-
tes i reforçar els mecanismes de 
relació existents entre les parts. 

El grup de treball té previst, ini-
cialment, reunir-se cada tres 
mesos, per abordar temes rela-
cionats amb el funcionament de 
l’aeroport, les característiques de 
la seva operació i les activitats 
que s’hi desenvolupen. 

La delegació badienca la com-
pletaven el tinent d’alcaldessa de 
l’Àrea d’Acompanyament a les 
Persones, Ivan Sanz; la regidora 
d’Igualtat, Ma. José Granados; 
la regidora d’Ocupació, Enc arna 
Rodrigo i la regidora del grup 
municipal de BeC, Pilar Paz.

La trobada va tenir lloc a la ca-
pital catalana, concretament da-
vant del monòlit “Som i serem 
Ciutat Refugi”, situat a la plat-
ja de la Barceloneta i va ser or-
ganitzada pel Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupa-
ment, l’Associació Catalana de 
Municipis i la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya.

A més, el passat dia 18 de febrer, 
molts badiencs van ser presents a 
la manifestació que, sota el lema 
“Volem acollir” va tenir lloc a 
Barcelona. 

En la sessió del Ple Municipal del 
mes de gener l’Ajuntament de Ba-
dia del Vallès es va adherir a la cam-
panya “Casa nostra, casa vostra”.  Alcaldes, alcaldesses i representants de les entitats locals de la comarca van ser presents a l’acte
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Ordenances fiscals 2017
Les ordenances fiscals per a l’exer-
cici 2017 van ser aprovades pel 
Ple municipal en sessió extraordi-
nària el 3 de novembre de 2016. 

Entre les novetats presents en 
aquest document destaca, prime-
rament, la congelació del tipus 
aplicable de l’IBI, que es manté en 
el 0,67, atès que hi ha en marxa el 
procés de revisió cadastral i l’incre-
ment de la base imposable ja su-
posa un lleu augment en el rebut, 
del 4,04 % de mitjana (uns 10 eu-
ros a l’any). Per facilitar el paga-
ment d’aquest impost, es cobrarà 
en dues fraccions (podeu consultar 
aquestes i altres dates de pagament al 
Calendari fiscal adjunt a aquest ar-
ticle). Així mateix, s’estableix un ti-
pus diferenciat d’IBI, del 0,75, per 
als locals d’ús comercial que tin-
guin un valor cadastral superior a 
60.000 €, incorporant d’aquesta 
manera un criteri de progressivitat. 
Pel que fa a l’IAE, s’han adequat els 
coeficients de situació a l’actual Pla 
d’usos comercial vigent.A més, en 
l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, la bonificació per a ve-
hicles elèctrics, que fins ara era del 
50 %, s’eleva al 75 %, donat que es 
considera que produeixen un me-
nor impacte ambiental. 

A la taxa núm. 13, que regula les 
reserves d’aparcament, s’incor-
pora la tarifació social en forma 

RESUM DE LES BONIFICACIONS EXISTENTS A LES ORDENANCES FISCALS DE 2017 

Per conèixer la totalitat de les bonificacions i reduccions, podeu consultar el document de les ordenances fiscals de 2017, al web de 

l’Ajuntament (L’Ajuntament > Ordenances i reglaments municipals > Ordenances fiscals > Ordenances fiscals 2017).

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

- Exempció per als immobles urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 10,00 €.

- Bonificació de fins el 50 % de la quota íntegra de l’impost per als habitatges on s’instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic 

o elèctric de l’energia provinent del sol.

- Durant els 10 exercicis següents al de finalització del termini de tres anys de bonificació de concessió obligatòria per als habitat-

ges de protecció oficial (definit a l’article 4.2.a), gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota íntegra de l’impost, aquells que 

hagin obtingut la bonificació per al primer període, sense que sigui necessària la seva sol·licitud.

IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE NATURALESA URBANA

- Exempció per als increments de valor com a conseqüència de les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pa-

gament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o el seu garant, i/o per als increments de valor com a conseqüència de 

les transmissions de l’habitatge habitual del deutor hipotecari realitzades en procediment d’execució hipotecària notarial o 

judicial, en ambdós casos per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que hi recaigui, contrets amb entitats de 

crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. 

- Bonificació del 95 % de la quota de l’impost en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals 

de gaudiment limitatiu del domini que afectin l’habitatge habitual del causant, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a 

favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptats, sempre 

que hagin conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la seva defunció

TAXA PEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS

- Reducció del 90 % de l’import de la tarifa número 1 de les indicades a l’article 6è d’aquesta ordenança (tarifa per habitatge i any) en 

el cas que el conjunt d’ingressos familiars no sigui superior al salari mínim interprofessional vigent per a l’any de la sol·licitud o en 

el cas que la mitjana dels ingressos de la unitat familiar, calculats per persona i any, no superin els 2.700 € .

TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CLAVEGUERAM

- Reducció del 100 % de la quota de la taxa per als subjectes passius de la tarifa 1 de l’article 5è d’aquesta ordenança, tarifa per habi-

tatge i any, en el cas que el conjunt d’ingressos bruts familiars no sigui superior al salari mínim interprofessional vigent per a l’any de 

la sol·licitud o en el cas que la mitjana dels ingressos bruts de la unitat familiar, calculats per persona i any, no superin els 2.500 € .

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

- Exempció per als vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg i que per construcció no puguin assolir en pla una velocitat superior 

a 45 km/h, projectats i construïts especialment- i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o incapacitat físics.

- Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin 

aquestes circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. Es considera per-

sona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 % i, també, els pensionistes de la Seguretat Social 

que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes 

passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

- Exempció per a tractors, remolcs i semiremolcs, i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció Agrícola.

- Bonificació del 75 % de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles híbrids o elèctrics.

- Bonificació del 50 % quan es tracti de vehicles que utilitzin exclusivament com a combustible biogàs, gas natural comprimit, metà, 

metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals.

- Bonificació del 25 % segons les emissions de gasos característiques del seu motor, el llindar de la bonificació s’estableix en un màxim de 

120 g de CO2 per km. Podran accedir a aquestes bonificacions els vehicles de la categoria A de la classificació d’eficiència energètica con-

tinguda en la guia de consum de combustible i emissions de CO2, elaborada per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE).

d’exempció de pagament en fun-
ció de la renda de la unitat fami-
liar. Entre les modificacions de les 
noves ordenances fiscals també hi 
ha la reducció de la taxa del mer-
cat ambulant a 2 euros per m2 i 
dia, la rebaixa de la taxa per a la 
recollida d’animals i l’increment 
de poc més del 12 % en els preus 
públics de l’aparcament de l’av. de 
Burgos, per tal de garantir un fons 
per a incidències i avaries. 

Finalment, s’han afegit alguns 
canvis a l’Ordenança fiscal núm. 
17, que regula les insta l·lacions es-
portives. Entre ells:

- Lleuger augment en la tarifa 
d’adult, congelació dels abona-
ments familiars i dels menors 
d’edat, i lleu reducció de la boni-
ficació de residents.

- Bonificació per a estudiants i per 
fill/a de 18 a 30 anys sense in-
gressos.

- Introducció de l’abonament 
d’estiu.

- Reducció de la matrícula obliga-
tòria

- Ampliació de la condició de me-
nor als menors de 15 anys

- Establiment de diferents mesu-
res per potenciar ingressos, com 
ara lloguer de sala per a forma-
ció esportiva o quota per a espais 
publicitaris i per a instal·lació de 
màquines expenedores. 

CALENDARI FISCAL 2017

DATA DE 

PAGAMENT
CONCEPTE

De l’02/05 al 04/07
• Impost sobre Béns Immobles Urbans (1a fracció)

• Impost sobre Béns Immobles Rústics (1a fracció)

De l’02/05 al 03/10
• Impost sobre Béns Immobles Urbans (2a fracció)

• Impost sobre Béns Immobles Rústics (2a fracció)

Del 01/03 al 03/05 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Del 01/09 al 03/11

• Taxa per Gestió de Residus Domèstics

• Taxa per Gestió de Residus Comercials

• Taxa per Servei de Clavegueram

Del 15/09 al 15/11 • Impost sobre Activitats Econòmiques

TAXA MERCAT 

MUNICIPAL

• Octubre: 27/12/16-27/02/17

• Novembre: 27/01-30/03

• Desembre: 21/02-24/04

• Gener: 21/03-22/05

• Febrer: 21/04-22/06

• Març: 22/05-24-07

• Abril: 21/06-24/08

• Maig; 21/07-25/09

• Juny: 22/08-23/10

• Juliol: 21/09-23/11

• Agost: 23/10-27/12

• Setembre: 21/11-22/01

• Octubre: 21/12/17-22/02/18
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El pressupost de l’Ajuntament per al 2017 
serà de 12,16 milions d’euros
L’eix vertebrador del pressupost d’enguany és la participació ciutadana. A més, aquests pressupostos aposten pel manteni-
ment i la consolidació dels programes de protecció social, inserció laboral, educació, formació i creació d’ocupació.

El pressupost de l’Ajuntament 
de Badia del Vallès per al 2017 
serà de 12.161.158,92 euros, 
gairebé un 2 % més alt que el 
del 2016, el que es tradueix 
en 234.846 euros més. Aquest 
augment es deu a les mesures 
d’increment en la pressió fiscal 
contingudes en les Ordenan-
ces fiscals aprovades pel Ple de 
l’Ajuntament el passat mes de 
novembre.

El pressupost s’estructura en 4 
grans línies, que responen a les 
línies programàtiques del Pla 
de mandat de l’Equip de Go-
vern. Pel que fa a la primera 
d’elles, Bon govern, transpa-
rència i participació ciutada-
na, destaca la participació ciu-
tadana com a eix vertebrador 
i l’aposta per seguir elaborant 
una part del pressupost des-
tinat a inversions de manera 
participativa.

A la segona línia, Acompanya-
ment a les persones i Igualtat 
d’oportunitats, el pressupost 
garanteix el manteniment i la 
consolidació dels programes de 
protecció social, inserció labo-
ral, educació, formació i crea-
ció d’ocupació. En aquest sen-
tit, s’aposta per incrementar 
de manera important les aju-
des a la dependència i, també, 
pels plans d’ocupació, aprofi-
tant totes del convocatòries del 
Servei d’Ocupació de Catalu-
nya, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i la Diputació. Tam-
bé es mantenen, entre d’altres, 
els diferents programes de be-
ques i ajudes.

Pel que fa a la línia Una ciutat 
per viure i conviure, el pres-
supost posa èmfasi en la ciu-
tat com a espai públic patri-
moni de la ciutadania, marcat 
pel civisme i la utilització sos-
tenible dels recursos i el ter-
ritori. En aquest apartat, el 
pressupost també preveu, en-
tre d’altres, consolidar l’Ofici-
na Local d’Habitatge com un 
projecte transversal que inclo-
gui temes d’estalvi energètic, 

rehabilitació, retirada de 
l’amiant, pobresa energètica i 
acompanyament de les perso-
nes amb problemes relacionats 
amb l’habitatge.

Finalment, amb referència a la 
darrera línia d’actuació, Una 
ciutat amb futur, amb el Pla 
general d’ordenació urbanísti-
ca ja aprovat, es preveu un in-
crement important en les tas-
ques dependents de l’Àrea de 
Territori, per la qual cosa s’han 
reforçat i incrementat els re-
cursos i els esforços d’aquesta 
àrea, que inclouen els desti-
nats a la millora de la promo-
ció econòmica i la creació de 
riquesa al municipi. 

DETALL DEL PRESSUPOST DESPESES PER CAPÍTOLS

2014 2015 2016 2017

Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL 4.976.157,42 4.976.157,42 5.194.484,29 5.375.241,79

Capítol 2 - DESPESES EN BÉNS I SERVEIS 4.933.408,37 4.827.651,73 4.999.362,74 5.065.884,20

Capítol 3 - DESPESES FINANCERES 89.500,00 88.667,25 59.500,00 44.500,00

Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.251.925,30 1.325.767,02 1.320.964,89 1.439.887,80

Capítol 6 - INVERSIONS REALS 0 0 0 77.644,13

Capítol 8 - ACTIUS FINANCERS 2,00 1,00 1,00 1,00

Capítol 9 - PASSIUS FINANCERS 525.749,65 487.063,41 352.000,00 158.000,00

TOTAL DESPESES 11.776.742,74 11.705.307,83 11.926.312,92 12.161.158,92

          

         DETALL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

2014 2015 2016 2017

Capítol 1 - IMPOSTOS DIRECTES 1.870.166,63 1.896.000,00 1.949.484,38 1.990.000,00

Capítol 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00

Capítol 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.068.275,00 2.092.950,00 2.133.700,00 2.222.018,80

Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.753.600,11 6.657.057,83 6.790.128,54 6.895.436,12

Capítol 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS 1.079.701,00 1.054.300,00 1.048.000,00 1.047.704,00

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 11.776.742,74 11.705.307,83 11.926.312,92 12.161.158,92
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Partits polítics

Grup Municipal PSC 

El deporte, apuesta firme del gobierno municipal socialista: Badia, ciudad deportiva 

El pasado 20 de enero celebramos la 6ª Nit de l’Esport, evento en el que se reconocen 
y se ponen de manifiesto los méritos, las derrotas, las victorias, los entrenamientos y 
el día a día tanto de los y las deportistas como de los diferentes clubes badienses. 
El PSC Badia entiende que el deporte es uno de los pilares fundamentales del Es-
tado del Bienestar. Los diferentes gobiernos socialistas en Badia hemos apostado y 
apostamos por el deporte como vehículo de transmisión de valores comunitarios. El 
deporte mueve al mundo. Sin duda es el artífice de hacernos desconectar por unos 
minutos de la rutina habitual y es capaz de hacernos compartir valores saludables, va-
lores educativos, recuerdos y compartir buenos y mejores momentos con las personas 
que más queremos: nuestros amigos, nuestra familia y nuestros vecinos.
Durante la presente temporada 2016/2017, el gobierno socialista sigue apostando 
por las becas deportivas para aquellos niños y niñas que no pueden costearse el 
precio de practicar un deporte. Durante la presente campaña, un total de 91 niños/as 
de Badia han podido hacer deporte gracias a estas becas.
Además, el gobierno de la ciudad, con una estrecha colaboración con los clubes de-
portivos, dota a los clubes de espacios y subvenciones; mejora progresivamente las 
instalaciones deportivas existentes y crea nuevas, como el campo de fútbol de la 
Fundación Johan Cruyff. Asimismo, aplicamos medidas preventivas como la instala-
ción de desfibriladores (DEA) en las zonas deportivas y de mayor tránsito en la ciu-
dad, con el objetivo de declarar Badia como ciudad cardioprotegida.  
Durante este año y el pasado, algunos de los clubes más históricos de nuestra ciudad 
han cumplido y cumplen 40 años. Sin duda, la dedicación diaria y voluntaria de 
diferentes personas, siempre con el objetivo de dejar Badia en la mejor posici-
ón, ha hecho que esta ciudad tenga una de las mejores representaciones deportivas 
en todo el país. Todo un orgullo para cualquier badiense. 40 se dice rápido, pero son 
más de 14.600 días de dedicación y amor a un deporte y a una ciudad por parte de 
diferentes personas voluntarias, juntas directivas, padres y madres, jóvenes y amigos. 
La Nit de l’Esport no solo reconoce la victoria de los deportistas que subieron al es-
cenario. Ganan y participan los que han hecho posible que durante más de 40 años 
sigan amando ese deporte. Sin duda, el mejor trofeo para Badia.  

Grup Municipal d’AEB

Democracia, soberanía y derecho a decidir

A los hechos nos remitimos…
La ebullición del propio interés de la población por participar activamente de la política 
en las instituciones, más allá de las elecciones (a cualquier nivel) y no sólo una vez cada 
cuatro años. 
La sociedad y las personas evolucionan pero la política pretende seguir realizando lo mismo.
Últimamente en los medios se confronta la idea de la «vieja» y la «nueva» política.
La vieja a nivel estatal pretende perpetuar y delegar el sentido amplio de la palabra democra-
cia (entre otras palabras que se han puesto de moda y sin contenido) al simple hecho de las 
elecciones, cada cuatro años. Sus hojas de rutas con buenas intenciones que se lapidan una 
vez alcanzado el poder y «de donde dije digo, digo diego». Ni siquiera sus compromisos son 
vinculantes. Palabras bonitas y escritos bien redactados dónde todo cabe y que, en realidad, 
se convierten al poco en papeles mojados.
Señoras y señores, para este grupo municipal (AEB), con sus aciertos y errores pero pretende 
ir más allá.
Realizando una política real, cercana del mundo local para cambiar las cosas a nivel global.
Dónde aceptamos el reto de escuchar y buscar soluciones entre todas porque entendemos 
que la sociedad somos todas y es diversa y, siempre, el consenso debe respetar la diversidad 
sin discriminaciones de ningún tipo. Sea el pueblo que sea; éste o el de más allá.
A las grandes marcas política que les asusta escuchar o consultar al pueblo fuera de eleccio-
nes no sea que deban trabajar para el bien común y no el de unos pocos. Olvidando porqué 
fueron elegidos.
Nosotras apostamos por recuperar la soberanía del pueblo con la implicación del pueblo, la 
participación porque es la herramienta para esa implicación ya que el mundo es de todas y 
no de unas pocas. Una soberanía que da deber y derecho a decidir.
Nosotras que queremos un mundo para todas, entendemos diferente la globalización actual 
que pone frontera entre los pueblos, que vulnera sistemáticamente los derechos humanos, 
que desfavorece el refugio de quién lo necesite en el momento que lo necesite, que desempo-
dera y empobrece cada vez más al propio pueblo y nación.
Algunas dirán que es demagogia... demagogia es hablar sobre derechos sociales recortándo-
los. Si el pueblo se organiza y consigue legislar mediante una Iniciativa Legislativa Popular 
(que también se contempla en la constitución) llevarla a los tribunales como inconstitucio-
nal. Hablar de transparencia para seguir filtrando la información que se facilita, entorpeci-
endo la misma información. Hablar «escuchar al pueblo» y si se «quejan» demasiado amor-
dazarlos, ilegalizamos y seguimos para otro lado. Decir que somos Europeos pero a la hora 
de escuchar sus directrices o el fallo de sus tribunales, buscamos otras fórmulas para seguir 
vulnerando los derechos del pueblo.
Otra forma de hacer política es posible. Devuélvanos nuestra soberanía, nuestro derecho a 
decidir y revisen el significado de democracia... O somos demócratas, o no. Pero dejen de 
mentir y de intentar manipular al pueblo con sus «buenas prácticas».
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Grup Municipal de Badia en Comú (BeC-Entesa)

Civisme i participació: dues cares de la mateixa moneda

L’estat dels carrers i places del nostre municipi és tema de conversa habitual a reunions, tro-
bades familiars i xarxes socials. La qüestió és molt important perquè la imatge que ens pro-
jecten els nostres carrers s’acostuma a retornar en respecte i participació dels ciutadans vers 
el municipi.
La brutícia dels carrers semblava un mal endèmic. Des de fa mesos, hem fet un seguiment i 
control sobre l’equip de govern per a que actuï en aquest tema dintre de les seves responsabi-
litats i competències. En aquest sentit, des del primer moment ens havia sobtat el fet de tenir 
una empresa que presta aquest servei (CESPA) i que no tenia cap mena de control efectiu per 
part dels responsables municipals.  Badia en Comú hem manifestat en reiterades ocasions 
que l’empresa ha de donar raons i explicacions al seu pagador, en aquets cas: la ciutadania. 
Per això, vàrem ser inflexibles quan davant la negativa a participar de les reunions de veïns en 
reclamar la seva presència, com així va ocórrer. A més, des de BeC hem impulsat mocions i 
propostes que si són ben aplicades i controlades per part del govern hauran de donar bons re-
sultats a curt i mig termini. En concret, l’aprovació de la moció per declarar la neteja viaria un 
bé essencial implica destinar més recursos i personal al mateix (d’aquí l’actual Pla d’Ocupació 
destinat a neteja viària). O la proposta d’un pla per reubicar els contenidors i millorar la reco-
llida de voluminosos elaborat per BeC i que, després de ser valorat positivament pels serveis 
tècnics encara estem a l’espera del calendari d’aplicació per part de l’equip de govern, són no-
més idees per aconseguir millorar l’estat dels nostres carrers i places. 
La proposta de crear un grup de veïns que incorporant l’oposició fessin un seguiment dels 
resultats amb el responsable de CESPA sembla que no serà feta una realitat. El regidor Moya 
ens va dir que “alguns veïns li havien dit que millor que l’oposició no participessin d’aques-
tes reunions”. Des de BeC no ens volem creure aquestes paraules del regidor de Territori 
perquè pensem que cap veí entendria que no hi fossin presents els grups que dia darrera dia 
controlem l’acció de govern, malgrat alguns no s’ho creguin. I el fet de deixar-nos fora i fer 
un succedani de Comissió de Control de la feina de CESPA és una mostra més d’un govern 
municipal que no creu en la participació dels veïns ni de l’oposició en un tema que des de 
fa temps se’ls hi havia anat de les mans, com en d’altres, ja que l’empresa feia i desfeia al seu 
aire. Només cal observar la maquinaria de neteja dels carrers que embruta més que neteja o 
en el traçat de les rutes de recollida que fa que sovint els contenidors estiguin plens i imprac-
ticables per a fer una bona recollida selectiva.
En definitiva, el treball des de l’oposició també dona els seus petits fruits. És molt més com-
plicat sobre tot amb un govern municipal que intenta amagar-nos per evitar la visualització 
d’alternatives més realistes i eficaces per gestionar i governar el nostre municipi. Es evident que 
si un govern té la capacitat d’escoltar i reconèixer les idees dels altres, llavors és molt més fàcil 
impulsar i posar en marxa noves idees, cosa que es fa més complicat, amb un govern municipal 
gens acostumat a escoltar d’altres punts de vista. Ho estem veient en la gestió del Pressupost 
Participatiu, el desenvolupament del PGOU, la gestió dels edificis municipals o projectes de 
municipi com podria ser l’ampliació de la autopista C-58 al seu pas per Badia. En tots els ca-
sos, la incapacitat de marcar i complir un calendari raonable, la manca d’un projecte general i 
coherent de municipi i la manca de percepció de cercar objectius comuns amb la col·laboració 
de tothom malgrat no pensin igual són els eixos comuns en els que ens movem. En aquest dar-
rer sentit, i per poder contrastar idees generals al voltant del nostre municipi, Badia en Comú 
estem pensant la possibilitat de proposar un ple extraordinari en el que parlar de l’estat global 
del nostre municipi i els serveis oferts a la població. Una mena de debat general sobre “’l’estat 
del municipi” perquè pensem que aquest sistema d’anar a “salto de mata” no és cap estratègia 
eficaç per aconseguir els objectius principals que necessita assolir el nostre municipi.

Partit Popular de Badia del Vallès

Es hora de buscar soluciones

Desde el PP de Badia del Vallès hemos iniciado una serie de reuniones con nuestro grupo 
parlamentario Popular en el Parlament de Calalunya para tratar el problema de amianto que 
desde hace años padece nuestro municipio.
Actualmente, visto el coste que supondría para nuestro ayuntamiento, que sería difícil asu-
mir con los presupuestos, la solución pasa por buscar un consenso entre todos los Grupos 
Parlamentarios para poder destinar una partida presupuestaria desde el Parlament de Catalu-
nya para que pueda retirarse el amianto en todo los edificios afectados de nuestro municipio. 
Es por ello que, en las próximas semanas, solicitaremos una reunión con la Comisión del 
Amianto para que pueda asistir un representante de nuestro grupo parlamentario y poder 
buscar un consenso.
Es hora de ponernos todos manos a la obra y dejarnos de titulares ante un problema real y 
que requiere toda la concienciación de nuestros vecinos.
También, y en la misma línea, desde el PP de Badia del Vallès estamos en contacto con nues-
tro grupo parlamentario para solicitar al Ministerio de Defensa y a la Guardia Civil la cesión 
de los pisos de que tienen destinados a la casa cuartel.
En su momento todos los pisos estaban ocupados pero, en la actualidad, y debido a la reduc-
ción de competencias de la Guardia de Civil así como la disminución de efectivos de agentes 
en la zona, no todos los pisos están ocupados y serían necesarios para nuestros vecinos con 
problemas de vivienda. No podemos dejar escapar otra oportunidad para ayudar a solventar 
un tema tan preocupante para nosotros como es el tema de la vivienda en Badia del Vallès.
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Carnaval 2017

Enguany, el rei Carnestoltes va arribar a fi-
nals de febrer i ho va fer amb pluja. El pri-
mer dia, divendres 24, es va haver de sus-
pendre la rua del Carnaval Escolar a causa 
de l’aiguat que queia. Els infants van haver 
de quedar-se a les seves respectives escoles, 
on van poder celebrar la festa però sense 
l’esperada desfilada anual. Les activitats de 
la tarda, organitzades pels i per als joves del 
municipi, i que incloïen el pregó de Car-
nestoltes, es van haver de traslladar al Com-
plex Esportiu.

Afortunadament, el dissabte de Carnaval ja 
no va ploure, fet que va permetre celebrar 

El darrer cap de setmana del mes de febrer va tenir lloc el gruix de les celebracions de Carnaval a Badia del Vallès. Tot i la pluja del primer 

dia, finalment els badiencs i les badienques van poder celebrar l’arribada del Carnestoltes i lluir les seves disfresses per la ciutat.

amb normalitat el dia gran, amb la rua del 
Carnaval Popular. Els carrers de la ciutat es 
van omplir de disfresses, rialles i confeti. 

Els badiencs i les badienques van deixar 
a casa la vergonya i es van disfressar amb 
els seus millors somriures i grans dosis de 
creativitat.

Un cop finalitzada la rua, la festa es va 
traslladar, com cada any, al pavelló del 
Complex Esportiu, on les persones assis-
tents van poder aprendre i seguir les core-
ografies proposades pel grup d’animació 
Remember Dance. 

Tot seguit, va tenir lloc el lliurament de pre-
mis, atorgats per un jurat compost per jo-
ves del municipi. El premi a la Millor com-
parsa va ser per a Playmobil inquietos, de 
l’Associació Virgen del Rocío. El premi 
a la 2a Millor comparsa va anar a parar a 
l’Hermandad Nuestra Señora del Rocío, 
amb el tema Los coches locos. La Compar-
sa més divertida i bailonga va ser Los trols 
bailarines, de l’associació Can Sanfeliu. Fi-
nalment, el guardó a la Millor disfressa in-
dividual va anar a parar a Jaula, leona y do-
madora. Pel que fa al concurs de joves, la 
Millor comparsa va ser Hawaianes i la Mi-
llor disfressa individual, Joker. Després dels 

premis, la festa va continuar amb una sessió 
musical amenitzada per un DJ.

Ja diumenge, va tenir lloc el Carnaval in-
fantil. Els més petits de la casa van po-
der també lluir les seves disfresses i optar 
al premi a la Millor disfressa infantil i a la 
Millor disfressa familiar o de comparsa. 
Abans, però, hi va haver xocolatada i un 
espectacle d’animació per fer més diverti-
da l’espera. 

El punt i final al Carnaval 2017, va ser el 
Dimarts de Carnaval, amb el judici i con-
demna de Carnestoltes. 

Millor comparsa, Hawaianes.

Millor disfressa individual: Joker.

CARNAVAL JOVE

CARNAVAL ESCOLAR 
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CARNAVAL FAMILIAR I INFANTIL

Millor disfressa familiar o de comparsa

Millor comparsa, Playmobil inquietos

Comparsa més divertida i bailonga, Los trols bailarines

2a Millor comparsa, Los coches locos

Millor disfressa individual, Jaula, leona y domadora

Millor disfressa infantil

CARNAVAL JOVE
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COM T’IMAGINES BADIA?
Badia del Vallès forma part d’un projecte europeu per elaborar 
un Pla d’Acció, conjuntament amb la ciutadania, per millorar la 
qualitat de vida a la ciutat.

Badia del Vallès, en el marc de col-
laboració amb l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB), forma part del 
programa URBACT de la Unió Euro-
pea que impulsa la participació ciuta-
dana en la transformació de les ciutats 
per a la millora de la qualitat de vida. 
A partir de l’elaboració d’un pla d’ac-
cions concretes, Badia té l’oportuni-
tat de definir de manera col·lectiva les 
actuacions prioritàries a desenvolupar 
en els propers anys per transformar el 
municipi.

El projecte es va posar en marxa al mes 
de gener i, des de llavors, veïns i veïnes, 
juntament amb els equips tècnics de 
l’Ajuntament i l’AMB, han format un 
grup de treball anomenat Grup Cen-
tral de Debat que es reuneix periòdica-
ment. Des d’aquest grup, s’impulsarà 

el projecte al llarg de tot l’any, i es ge-
neraran les estratègies de millora que, 
en l’estadi final del procés, seran reco-
llides al Pla d’Acció Local. 

Dintre del marc de treball del pro-
grama europeu URBACT, està pre-
vist que els membres del Grup Cen-
tral de Debat assisteixin a les trobades 

Sessió del treball del Grup Central de Debat, el 17 de gener de 2017
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internacionals que es realitzaran amb 
la resta de ciutats de la xarxa. Concre-
tament, el passat mes de gener, tècnics 
de l’ajuntament i de l’AMB van pren-
dre part en una reunió a Oslo on es va 
debatre sobre la millora de l’ús i la con-
vivència als espais públics.

Actualment, s’està treballant per acon-
seguir una diagnosi de les principals 
necessitats i oportunitats del municipi 
i, durant el mes d’abril, tindrà lloc una 
presentació pública del projecte per 
compartir amb la ciutadania l’anàlisi 
que s’hagi fet i sumar-hi la seva opinió. 
A més a més, en les properes setmanes, 
hi ha previst posar en marxa un espai 
web des del qual obrir canals de comu-
nicació per rebre i difondre tota la in-
formació relacionada amb el projecte.

En una segona fase – a partir del mes 
d’abril - es treballarà des del Grup 
Central de Debat en el plantejament 
d’estratègies i accions a desenvolupar 
per millorar la qualitat de vida dels 
badiencs i les badienques, des d’una 
perspectiva social, econòmica i ambi-
ental. Paral·lelament, amb la ciutada-
nia, es proposaran activitats i trobades 
obertes per plantejar els reptes de fu-
tur i imaginar i proposar les possibili-
tats de millora de la nostra ciutat. 
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Plens Municipals 

Ple Extraordinari de 
Pressupostos

El dimecres 11 de gener va te-
nir lloc la sessió extraordinà-
ria del Ple municipal en la qual 
es va debatre i aprovar inicial-
ment el Pressupost general de 
l’Ajuntament de Badia del Va-
llès per a l’exercici 2017. Així, 
el pressupost d’enguany serà de 
12.161.158,92 euros, un 1,97 % 
més que el de 2016, el que es tra-
dueix en 234.846 euros més.

En paraules de la tinenta d’alcal-
dessa de l’Àrea de Serveis Cen-
trals, Montserrat Jiménez, que va 
defensar el text, aquesta alça es 
deu a les “mesures de lleuger in-
crement en la pressió fiscal apro-
vades en el Ple de les Ordenances 
Fiscals”. Jiménez, a més, va desta-
car la “disminució important del 
deute públic que permet un esce-
nari d’endeutament amb el qual 
finançar el quadre d’inversions 
plurianual”, que es presentarà 
en breu al Ple municipal. Aquest 
quadre d’inversions ha d’incloure 
els projectes que finalment surtin 
escollits en el procés de partici-
pació que hi ha en marxa. Entre 
d’altres punts, Montserrat Jimé-
nez va explicar que, amb aquests 
pressupostos, es segueix “apos-
tant i garantint el manteniment 

i consolidació dels programes de 
protecció social, inserció laboral, 
formació i creació d’ocupació, i 
educació”. El pressupost també 
preveu consolidar l’Oficina Lo-
cal d’Habitatge com un projecte 
transversal que inclou temes d’es-
talvi energètic, rehabilitació, re-
tirada de l’amiant, pobresa ener-
gètica i acompanyament de les 
persones amb problemes relaci-
onats amb l’habitatge. També, i 
després de l’aprovació definitiva 
del Pla general d’ordenació ur-
bana, els recursos per millorar la 
promoció econòmica i la creació 
de riquesa al municipi s’han vist 
incrementats.

Al seu torn, el regidor del PP, Ra-
fael Muñoz, va voler destacar que 
el pressupost presentat “cobreix 
moltes de les necessitats que té 
Badia” i que, en la seva opinió “és 
un dels millors pressupostos” que 
es poden presentar per a la nostra 
ciutat. Finalitzada la seva exposi-
ció, el regidor popular va anunci-
ar la seva abstenció en la votació.

Pel que fa al grup municipal de 
BeC, el seu regidor José Pérez va 
exercir de portaveu i va anunci-
ar, tot just començar, que no do-
narien suport al projecte de pres-
supostos. En paraules del regidor 
de BeC, “és un pressupost que 

no reflecteix les nostres priori-
tats”. Pérez va afegir que “ens ha-
gués agradat poder donar suport 
a aquest pressupost” però, per al 
seu grup, el pressupost que ahir 
es presentava “és una continuï-
tat” dels que s’han presentat els 
darrers anys. “Pensem – va con-
cloure- que amb aquest pressu-
post serem incapaços d’enfocar 
solucions per als principals pro-
blemes del nostre municipi”.
 
Per part de l’AEB, el regidor Ál-
varo Pacheco va explicar que el 
seu grup “sempre ha defensat uns 
pressupostos participatius i ente-
nem que la proposta de l’Equip 
de Govern és absolutament insu-
ficient”. El regidor de l’AEB va 
afegir que es tractava d’un pres-
supost continuista, “que no in-
verteix de forma clara i decidida 
per pal·liar o resoldre cap dels 
problemes que tenim a la nos-
tra ciutat” i va convidar a l’Equip 
de Govern a posar-se a treballar 
plegats per aconseguir el suport 
del seu grup municipal de cara 
als pressupostos de 2018. L’AEB 
va anunciar el seu vot contrari al 
pressupost presentat.

Finalment, el Pressupost general 
per a l’exercici 2017 es va aprovar, 
en segona votació, amb 8 vots a 
favor (PSC), 8 en contra (AEB i 
BeC) i una abstenció (PP). 

Ple de gener

La sessió ordinària del Ple muni-
cipal del mes de gener es va ce-
lebrar el passat dia 25. Després 
de l’aprovació de l’acta del Ple 
anterior, el següent punt de la 
part dispositiva va ser la proposta 
d’acord sobre el manifest de Casa 
nostra casa vostra, que recull la 
voluntat d’acollir persones refu-
giades a Catalunya. El text, que 
es va aprovar amb 15 vots a fa-
vor (PSC, AEB – amb l’absèn-
cia en aquell moment de la regi-
dora Ruth Escolà- i BeC) i una 
abstenció (PP), declara Badia del 
Vallès municipi adherit a la cam-
panya “Casa nostra, casa vostra” 
i insta a impulsar, des de Badia, 
la inclusió i el desenvolupament 
social digne de les persones mi-
grades a Catalunya i a aplicar 
mesures contra el racisme i la xe-
nofòbia. 

El tinent d’alcaldessa de l’Àrea 
d’Acompanyament a les Perso-
nes, Ivan Sanz, va destacar que 
“el dels refugiats és un problema 
al qual no s’ha donat resposta efi-
caç” i va recordar que Badia – a 
la qual va qualificar de “model 
de ciutat acollidora”- ha rebut 

sempre persones migrades tant 
de la resta d’Espanya com d’al-
tres nacionalitats.

Per part de BeC, la regidora Pi-
lar Paz va explicar que la campa-
nya, que té com a lema “Volem 
acollir”, vol representar un toc 
d’atenció per una major proac-
tivitat de les institucions espa-
nyoles i catalanes. En la seva in-
tervenció, la regidora també va 
llegir el testimoni en primera 
persona d’un refugiat. 

Miguel Rodríguez, d’AEB, va 
posar de manifest el profund ma-
lestar que els provoca la situació 
i va voler, també, fer una refle-
xió sobre, al parer del seu grup, 
la mala gestió de les grans ONG 
sobre el terreny. Per contra, va 
voler destacar el paper de les pe-
tites expedicions de persones vo-
luntàries que va qualificar de 
“grans herois”. 

Seguidament, es va debatre i vo-
tar la moció de BeC “Per la de-
fensa dels interessos de les per-
sones afectades per les clàusules 
terra, IRPH, despeses de forma-
lització d’hipoteques i pel seu 
acompanyament i assessorament 
en el procés de reclamació”. El 
regidor de BeC José Pérez va ser 
l’encarregat de defensar el punt i 
va denunciar que, malgrat la sen-
tència del Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea que reconeix la 
retroactivitat total en les devolu-
cions de les quantitats cobrades 
de més, a causa de l’existència de 
clàusules terra en les hipoteques, 
el recent Reial decret llei 1/2017 
del Govern espanyol sobre clàu-
sules terra converteix aquesta si-
tuació en una negociació desi-
gual entre el banc i el client, una 
negociació “de David contra Go-
liat”, en les seves paraules. Pérez 
va afegir que la sentència europea 
posa en entredit el sistema legal 
hipotecari espanyol i que d’ella 
se’n desprèn que s’ha d’articular 
un sistema eficient perquè es re-
tornin els diners a tothom. 

Per l’AEB va parlar la regidora 
Teresa Carceller, que va denun-
ciar el paper de l’Estat, que “in-
tervé un altre cop per protegir el 
sistema bancari”, i va afegir que 
també “un altre cop, el ciutadà 
queda indefens”. A més, va la-
mentar que, després del Reial de-
cret de clàusules terra, en la ne-
gociació entre banc i client no hi 
hagi un arbitratge extern.

Finalment, el regidor socialista i 
portaveu del grup municipal del 
PSC, Rafael Moya, va començar 

el seu discurs afirmant que “el 
grup municipal socialista de Ba-
dia del Vallès està totalment en 
contra d’aquest Reial decret” i 
també, va afegir, de la posició del 
PSOE [al Congrés dels Dipu-
tats] de facilitar el govern al PP. 
El també tinent d’alcaldessa de 
Territori va anunciar que l’Ajun-
tament posarà els recursos neces-
saris perquè els veïns tinguin un 
lloc on informar-se i assessorar-se 
sobre aquestes reclamacions. 

El punt es va aprovar amb 16 
vots a favor (PSC, AEB i BeC) i 
una abstenció (PP).

L’últim punt de l’ordre del dia va 
ser la moció del grup municipal 
d’AEB, defensada pel seu porta-
veu, Quim Duran, que sota el 
nom “Joan Oliver” instava a po-
sar en relleu a la nostra ciutat la 
figura de l’insigne escriptor valle-
sà. Així, la moció demanava una 
actuació al monòlit situat al parc 
que porta el nom de l’autor i la 
col·locació d’un ornament floral 
que donin més rellevància al mo-
nument i al poeta. El text també 
instava a difondre l’obra de Joan 
Oliver entre la ciutadania de Ba-
dia del Vallès. Per part de BeC, la 
regidora Elísabeth Ruiz va mos-
trar el seu suport al text llegint 
una de les corrandes escrites per 
Joan Oliver. Per part de l’Equip 
de Govern, el regidor Ivan Sanz 
va destacar la figura d’Oliver al 
municipi i va anunciar que, re-
collint les propostes de la moció, 
es duran a terme a la ciutat dife-
rents iniciatives per donar a co-
nèixer la figura de Joan Oliver a 
la ciutadania. Aquest últim punt 
va ser aprovat per unanimitat. 

Canvis en la configuració 
del Ple municipal

La sessió del ple corresponent 
al mes de febrer (de la qual 
donarem més informació en 
la propera edició d’aquest 
butlletí municipal), va in-
cloure dos canvis en la seva 
configuració. Per una banda, 
la regidora Elísabeth Ruiz va 
abandonar el que havia estat 
el seu grup municipal, BeC, 
i a partir d’ara quedarà inte-
grada com a regidora no ads-
crita. Per una altra, la regido-
ra de l’AEB Ruth Escolà va 
renunciar a la seva condició 
de regidora de l’Ajuntament 
de Badia del Vallès i serà 
substituïda per la següent 
persona candidata de la seva 
mateixa llista electoral. 
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La comunitat educativa de 
Badia del Vallès comparteix 
experiències amb la celebració 
de les I Jornades Educatives

El Consell dels Infants 
centra la seva darrera 
sessió en el civisme

Els dies 25 i 26 de gener van 
tenir lloc les I Jornades Educa-
tives de Badia del Vallès que es 
van dur a terme a la Biblioteca 
municipal Vicente Aleixandre.. 

Al llarg d’aquests dos dies, els 
centres educatius de la ciutat, 
des de les llars d’infants fins al 
Centre de formació d’adults, 
van tenir l’oportunitat de mos-
trar i compartir amb la comu-
nitat educativa experiències 
educatives que duen a terme 
actualment. Van destacar de 
manera molt positiva les in-
tervencions d’alguns i algunes 
alumnes protagonistes dels pro-
jectes exposats, que van parti-
cipar a les jornades explicant la 
seva vivència i visió de les ex-
periències. Aquestes, van ser 
aportacions molt enriquido-
res que van ajudar al públic a 
contextualitzar i a comprendre 
de manera més propera com es 
treballa als centres.

La necessitat d’abandonar la 
zona de confort i de renovar-
se per adaptar-se a les neces-
sitats educatives de Badia es 
va fer present en la majoria de 
ponències. Deixar els llibres de 
text, apostar per la inclusió di-
gital, treballar per projectes, te-
nir més experiències manipula-
tives, l’orientació professional, 

relacionar-se amb la natura o 
implicar la comunitat en l’apre-
nentatge són algunes de les pro-
postes que es fan des dels centres 
donar resposta als reptes actuals. 

Per altra banda, al llarg de les 
jornades es va fer èmfasi en la 
necessitat de treballar per la co-
munitat i en la comunitat per 
aconseguir l’èxit educatiu.

En acabar les presentacions, de 
les quals cal destacar la seva qua-
litat, les jornades van continuar 

Els i les participants van poder relacionar-se i intercanviar experiències 

amb l’exposició al vestíbul i a la 
sala de formació de la bibliote-
ca. Cada centre va poder mos-
trar material relacionat amb els 
seus projectes (vídeos, fotogra-
fies, paneres dels tresors, panells 
electrificats, sabons artesanals, 
plantes ornamentals en testos, 
jocs de taula, codis QR...). L’ex-
posició va permetre, de nou, un 
intercanvi entre els centres i les 
persones que hi van assistir, les 
quals podien experimentar amb 
el material exposat i conèixer 
més a fons els projectes. 

En la sessió del mes de febrer del 
Consell dels Infants, els membres 
van explicar a l’alcaldessa, Eva 
Menor i als membres de l’Equip 
de Govern, que va assistir gaire-
bé en ple a la reunió, les idees que 
havien tingut -arran d’un encàr-
rec que els havia estat transmès 
en una sessió anterior per l’alcal-
dessa i els regidors- sobre accions 
cíviques per sensibilitzar la ciuta-
dania. Algunes d’aquestes idees 
van ser: repartir materials, com 
per exemple adhesius per posar 
als vehicles amb consells de segu-
retat vial o imprimir uns papers 
que simulin multes per avisar als 
conductors que no hagin apar-
cat correctament o hagin comès 
altres infraccions; enregistrar un 
reportatge sobre civisme; idear 
una campanya per a la recollida 
d’excrements de gossos o penjar 
cartells a les diferents porteries i 
als fanals amb missatges de civis-
me. En aquest sentit, els infants 
van mostrar la seva preocupació 
per l’incivisme present a la ciu-
tat (especialment per la brutícia 
provocada per llençar deixalles a 

llocs no autoritzats). També van 
explicar que estan treballant en el 
logotip del Consell i van suggerir 
organitzar una Fira del Civisme, 
amb tallers de reciclatge, grafits i 
compondre una cançó amb una 
lletra que convidi les persones a 
tenir actituds més cíviques.

Totes aquestes propostes van ser 
molt ben rebudes per l’Equip de 
Govern que es va comprometre a 
fer un retorn del cost i la viabili-
tat de cadascuna de les propostes 
a la següent reunió. 

Els i les membres del Consell dels 
Infants també van demanar tenir 
més visibilitat. En aquest sentit, 
van suggerir que podien partici-
par més activament en activitats 
com la Cavalcada de Reis i dis-
posar d’algun tipus d’identifica-
tiu, com ara samarretes, per quan 
es facin actes públics. Al seu torn, 
el regidor de Cultura, Antonio 
Rodríguez, els va encarregar que 
pensessin com els agradaria que 
fos la programació infantil per dur 
a terme durant la Festa Major. 
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L’hort comunitari de Badia 
del Vallès, finalista del Premi 
Josep M. Rueda i Palenzuela

Torna la campanya 
«Cuidem els jardins»

El projecte de l’hort comunitari 
de Badia va ser un dels 5 finalis-
tes del concurs Josep M. Rueda i 
Palenzuela, organitzat per l’Àrea 
d’Atenció a les Persones de la Di-
putació de Barcelona. En total, 
s’havien presentat 38 projectes. 

Malgrat no haver guanyat el pre-
mi, es va reconèixer el valor so-
cial d’aquest projecte i el seu ca-
ràcter innovador. En el context 
de crisi mediambiental i econò-
mica, d’apologia de la immedia-
tesa i de pèrdua de vincle social, 

L’Ajuntament ha tornat a posar 
en marxa la campanya «Cuidem 
els jardins» d’ajut per a l’arran-
jament dels espais verds que en-
volten els edificis del municipi.

Totes aquelles comunitats veï-
nals i centres han pogut dema-
nar material de jardineria, con-
cretament terra, adob i plantes, 

a l’hort comunitari es proposa 
tornar connectar amb la natura, 
aprendre a treballar amb els seus 
temps, que són lents, treballar 
col·lectivament i així promoure 
una comunitat activa i solidària. 
A través de la collita, fruit del tre-
ball dels voluntaris, que es repar-
teix a la Botiga social de Badia 
-l’Olivera-, es pot donar accés a 
persones amb pocs o cap recur-
sos, a productes sans, ecològics i 
de proximitat. A més, les perso-
nes beneficiàries d’aquesta ajuda 
poden participar activament en 

per al condicionament dels seus 
jardins. En total han estat 64 les 
sol·licituds rebudes (58 comuni-
tats de veïns/es, les tres escoles, 
l’INS Federica Montseny, el Cen-
tre de dia i la Llar d’Avis). A partir 
del mes de març, es començaran 
a lliurar els materials, per estricte 
ordre d’arribada de les peticions i 
fins a exhaurir-ne les existències. 

aquest espai, i d’aquella manera 
ser partícips d’aquest projecte. 

L’hort comunitari també comp-
ta amb un espai dirigit a per-
sones amb problemes de salut 
mental, dinamitzat per l’entitat 
Catalunya Sostenible. Es tracta 
d’un espai obert a la participació 
de tothom, que compta amb la 
presència d’un treballador expe-
rimentat en horticultura ecolò-
gica, els dilluns a la tarda de 16 
h a 18 h, i els dimarts i els di-
vendres de 9.30 h a 13 h. 
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#VAdenou: la publicació que us 
avança el material que rebrà la 
Biblioteca Vicente Aleixandre
Des de la biblioteca municipal 
de Badia del Vallès, volem fer 
més còmode l’accés dels nostres 
usuaris a les novetats. 

En aquest sentit, des de fa uns 
anys, els materials que s’incor-
poren als fons de la biblioteca es 
distingeixen mitjançant unes eti-
quetes de colors, que indiquen 
l’any i el número del #VAdenou 
on es van anunciar. Però...

• Què és el #VAdenou?
Una publicació electrònica que 
anuncia els materials que pro-
perament arribaran a la bi-
blioteca Vicente Aleixandre i 
permet als lectors reservar-los 
anticipadament.

• Com funciona? 
Fer servir el #VAdenou és ben 
senzill!

El Servei Local de Català de Ba-
dia del Vallès (SLC) obre un nou 
període de matrícula per als cur-
sos de català per a persones adul-
tes del tercer trimestre.

S’ofereixen cursos de diferents 
nivells, presencials, a distància i 
un curs semipresencial que com-
bina sessions orals a l’aula un cop 
per setmana, amb exercicis que es 

1.- Fullegeu la publicació de for-
ma ràpida fent ús del seu índex 
temàtic, que us permetrà con-
sultar només els materials que 
us interessin.

2.- Amplieu la informa-
ció clicant damunt la icona 
corresponent.

 
3.- Tasteu els materials acce-
dint als primers capítols de 
determinats llibres o escoltant 
determinats àlbums musicals.

4.- Reserveu els materials 
que voldreu endur-vos en 

préstec a través del formulari. 
Empleneu-lo i quan els ma-
terials arribin, el personal de 
la biblioteca us avisarà perquè 
passeu a recollir-los i pugueu 
gaudir d’un préstec gratuït du-
rant 30 dies.

fan a través d’Internet. Els exà-
mens es fan a Badia i els certifi-
cats dels cursos són homologats.

Inscripcions: 

Del 20 al 30 de març de 2017
- Matins de dilluns a dijous, de 
10 a 13 h
- Tardes de dilluns i dimecres, de 
15.30 a 17 h

• Qui en pot gaudir?
Qualsevol ciutadà amb car-
net de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la Diputació de 
Barcelona, que vulgui rebre’l al 
seu correu electrònic.

Envieu un correu electrònic a 
b.badia.va@diba.cat explici-
tant que voleu rebre el butlletí 
de novetats i indicant el nom, 
cognoms, número de carnet de 
la biblioteca i adreça de correu 
electrònic. 

El #VAdenou, també us infor-
ma dels materials que estan dis-
ponibles al servei eBiblio per 
poder gaudir del préstec dels 
materials en format electrò-
nic. Recordeu que el préstec 
d’aquests materials es redueix 
a només 21 dies i també és un 
servei 100 % gratuït! 

Si voleu saber quin és el vostre ni-
vell de català actual, cal trucar al 
Servei de Català (tel. 93 729 34 
34) i fer una prova o una entrevis-
ta. El SLC de Badia del Vallès es 
troba a la 2a planta del Casal Cívic.

Podeu trobar el curs que us in-
teressa al Cercador de cursos: 
http://www.cpnl.cat/cursos-cata-
la/cercador-cursos/ 

Nou període de matrícula per als cursos de català 
per a persones adultes a Badia del Vallès
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Celebració de la Festa de la 
Llengua Materna 

Marató de Lectura Popular per 
celebrar el Dia de la Poesia

La celebració d’aquesta diada té 
el seu origen a Bangladesh i se 
celebra des de 1953 per com-
memorar la mort d’uns estudi-
ants en unes manifestacions pel 
reconeixement oficial de la seva 
llengua, el bengalí. El 1999, la 
UNESCO va aprovar la deman-
da de Bangladesh de convertir 
aquesta festa en un dia de reco-
neixement internacional i, des 
de llavors, se celebra arreu del 
món amb l’objectiu de promou-
re la diversitat lingüística i reco-
nèixer la llengua com un factor 
d’identitat cultural. 

La Biblioteca Vicente Aleixan-
dre va acollir activitats sobre les 
llengües per als infants, entre 
elles: un taller de cal·ligrafia àrab 
i bengalí i un taller de pintura 
sobre diversitat lingüística. En-
guany, es va dedicar un apartat 
a les llengües de l’Índia. També 
hi va haver un taller de Bollywo-
od que va tenir molt èxit entre 
grans i petits. 

Més tard, l’alcaldessa de Badia, 
Eva Menor, va obrir l’acte prin-
cipal de la diada i va presentar 
Asha Miró, autora de la novel·la 
Rastres de sàndal, comentada als 
clubs de lectura de la població, 
que va explicar el procés de cre-
ació del seu llibre. Els assistents, 
gairebé un centenar de persones, 
que van fer petita la sala poli-
valent de la biblioteca, van po-
der gaudir de les explicacions 

El Servei Local de Català i la Bi-
blioteca Vicente Aleixandre orga-
nitzen el proper dimecres 21 de 
març, la V Marató de Lectura Po-
pular de Poesia per celebrar el Dia 
Mundial de la Poesia, instituït per 
la UNESCO i que se celebra ar-
reu del món en aquesta data. Ba-
dia se suma així, per cinquè any 
consecutiu, a la celebració de la 
gran festa de la paraula i les lletres.

La Marató començarà a les 10 h, 
de la mà de l’alcaldessa, Eva Me-
nor, que presentarà la celebració a 
la plaça de les Entitats (o a l’Audi-
tori Municipal, en cas de pluja o 
mal temps). De les 10 h a les 13 
h, tindrà lloc la part matinal de la 
V Marató de Lectura Popular de 
Poesia, que s’iniciarà amb la lectu-
ra del poema La poesia, d’Antònia 
Vicens, autora triada aquest any 
a Catalunya. L’alumnat dels cur-
sos de català llegirà la traducció 
d’aquest poema en unes quantes 
de les llengües que parlen: català, 

El passat 21 de febrer, Badia del Vallès va celebrar per vuitè any consecu-
tiu el Dia Internacional de la Llengua Materna.

de l’autora sobre la cultura de 
l’Índia, l’adopció, el paper de la 
dona, l’explotació infantil, etc. 
L’autora a més, va atendre les 
preguntes de la gent i va signar 
exemplars del seu llibre, que es 
podien adquirir a la mateixa bi-
blioteca. 

A l’entrada, els assistents van 
poder visitar l’Aparador Cul-
tural dedicat a les llengües que 
es parlen a l’Índia. Al vestíbul, 
hi havia exposat el treball de 
l’alumnat de 3r d’ESO de l’INS 
Federica Montseny, sobre les 
llengües que es parlen a Badia 
i sobre la seva biografia lingü-
ística. També es podia consul-
tar la informació sobre les llen-
gües maternes de l’alumnat dels 

cursos de català per a persones 
adultes del Servei Local de Ca-
talà. L’exposició es podrà veure 
fins el 3 de març. També al ves-
tíbul de la biblioteca, els infants 
i voluntaris del projecte LEC-
XIT, van actualitzar com cada 
any, l’Arbre de les llengües de Ba-
dia, que estarà exposat perma-
nentment.

Al web de Ràdio Badia, es pot 
escoltar l’àudio realitzat per 
l’alumnat dels cursos cata-
là del Servei Local de Català, 
on es presenten en la seva llen-
gua materna i expliquen quina 
és la cançó de la seva infantesa: 
http://radiobadia.blogspot.com.
es/p/contes-del-mon-badia-del-
valles.html 

castellà, ucraïnès, bielorús, rus, 
ahanta, àrab, amazic, portuguès, 
euskera, italià i quítxua. A conti-
nuació, un altre grup d’alumnes 
llegirà poesia. Com cada any, les 
escoles de Badia i altres col·lectius 
i entitats de la població se suma-
ran a la Marató de Poesia, tant al 
matí com a la tarda (a partir de les 
17.30 h, davant de la Biblioteca 
Vicente Aleixandre). 

La Marató de Lectura és oberta a 
tothom que hi vulgui participar 
amb les seves poesies o amb les 
que facilitaran des del SLC i la bi-
blioteca, ja que l’objectiu és cele-
brar aquesta diada amb el màxim 
de participació.

Podeu trobar més informació 
a les pàgines de Facebook del 
SLC de Català (https://www.fa-
cebook.com/badiadelvalles) i de 
la Biblioteca Vicente Aleixan-
dre (https://www.facebook.com/
bibliotecadebadia/?fref=ts). 
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· En la compra del bitllet senzill el conductor només està obligat a 
facilitar canvi en els pagaments fets amb bitllets de fins a 10€.
· Per facilitar la tasca del conductor, situïs a prop de la parada i indiqui 
que vol pujar al bus amb un petit senyal amb la mà.
· No està permès fer trajectes dins de la població de Sabadell.

Horari

Sortides des de Barberà del Vallès a Sabadell:

Feiners Primeres sortides 04:28 i 05:23
de 06:33 a 22:13 cada 20 minuts

De 07:10 a 22:10 cada 30 minuts

Diumenges
i festius

Sortides des de  Badia del V. a Barberà del V. i Sabadell:

Feiners Primeres sortides 04:20 i 05:15
de 06:25 a 22:05 cada 20 minuts

(*) Sortides amb pas per Parc Taulí: 07:05 i cada hora fins les 22:05

De 07:00 a 22:00 cada 30 minuts

(*) Sortides amb pas per Parc Taulí: de 07:00 a 22:00 cada hora

Diumenges
i festius

(*)

42
 m
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x.

C. dels Infants / C. Porto

Av. Burgos / C. Bètica

Rda. de l’Est / Pg. Dr. Moragas

Ctra. Barcelona / C. Sant Pere

Ctra. Barcelona/C. Monturiol
(Benzinera)

C. Villarrubias / Pl. A. Marcet

Eix Macià / Paraires

8 
m
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ox

.
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 d

el
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Ctra. Barcelona/C. Ausias March

Ctra. Barcelona / Guerriller Alsina
(Creu de Barberà)

Av. Barberà / Pl. Barcelona

Av. Barberà / Tetuan

Est. Autobusos
(Pl. Antoni Llonch)

Parc Taulí (*)

C. Villarrubias / Pl. Taulí

Pl. Creu Alta

S
ab

ad
el

l A1-B2
C1-C2
C3-C5

Av. Costa Brava / Av. Costa Azul

C. Urgell / Rda. Catalunya

B2

B2

B2
C2-C5

B2
C2-C5

A1-B2
C1-C2
C3

A1
B2-B6

A1
B2-B6

A1
B2-B6

B6

A1
B2-B6

A1
B2-B6

A2
B4-B6
Urbà 1,2,3

A2
B4-B6
Urbà 1,3

A2
B4-B6

Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Sabadell

B1

(*) Sortides amb pas per Parc Taulí: de 07:13 a 22:13 cada hora

(*) Sortides amb pas per Parc Taulí: de 07:10 a 22:10 cada hora

(*)

Dissabtes
i feines agost

Dissabtes
i feines agost

Per conèixer l’accessibilitat
de les línies preguem truqueu

al 93 580 67 00

07/15

07.00 - 07.40 - 08.20 - 09.00 - 09.40 - 10.20
11.00 - 11.40 - 12.20 - 13.00 - 13.40 - 14.20
15.00 - 15.40 - 16.20 - 17.00 - 17.40 - 18.20
19.00 - 19.40 - 20.20 - 21.00 - 21.40

 Totes les sortides amb pas per Parc Taulí

 Totes les sortides amb pas per Parc Taulí

07.10 - 07.50 - 08.30 - 09.10 - 09.50 - 10.30
11.10 - 11.50 - 12.30 - 13.10 - 13.50 - 14.30
15.10 - 15.50 - 16.30 - 17.10 - 17.50 - 18.30
19.10 - 19.50 - 20.30 - 21.10 - 21.50

mou-te.gencat.cat

· En la compra del bitllet senzill el conductor només està obligat a 
facilitar canvi en els pagaments fets amb bitllets de fins a 10€.

· Per facilitar la tasca del conductor, situïs a prop de la parada i indiqui 
que vol pujar al bus amb un petit senyal amb la mà.

· No està permès fer trajectes dins de la població de Sabadell.

Horari

Sortides des de Barberà del Vallès a Badia del Vallès:

Feiners Primera sortida 05:10
De 06:00 a 23:00 cada 20 minuts

De 07:50 a 22:50 cada 30 minuts

Diumenges
i festius

Sortides des de Sabadell a Barberà del V. i Badia del V.:

Feiners Primera sortida 04:50
De 05.40 a 22.40 cada 20 minuts

(*) Sortides amb pas per Parc Taulí: de 06:40 a 22:40 cada hora 

Dissabtes
i feines agost

De 07.20 a 22.20 cada 30 minuts

(*) Sortides amb pas per Parc Taulí: de 07:20 a 22:20 cada hora

Diumenges
i festius

07.40 - 08.20 - 09.00 - 09.40 - 10.20 - 11.00
11.40 - 12.20 - 13.00 - 13.40 - 14.20 - 15.00
15.40 - 16.20 - 17.00 - 17.40 - 18.20 - 19.00 
19.40 - 20.20 - 21.00 - 21.40 - 22.20

(*) Totes les sortides amb pas per Parc Taulí

10
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Eix Macià / Paraires

Rda. Zamenhof / Pl. Catalunya

Rda. Zamenhof / Coromines

C. Vilarrubias / Pl. A. Marcet

Parc Taulí (*)

Gran Via / C. Salut

Est. Autobusos
(Pl. Antoni Llonch)

Av. Barberà / Tetuan

Av. Barberà / Pl. Barcelona

Av. Mediterrani, 30

C. Bética (CAP)

A2-B4
B6

40
 m

in
. a

pr
ox

.

S
ab

ad
el

l
B

ar
b

er
à 

d
el

 V
al

lè
s

Ctra. Barcelona/Guerriller Alsina
(Creu de Barberà)

Ctra. Barcelona/C. Nàpols

Ctra. Barcelona/C. Monturiol
(benzinera)

Ctra. Barcelona
C. Escultor Llimona

Rda. de l’Est / Pg. Dr. Moragas

C. Urgell / Rda. Catalunya

Av. Costa Brava, 7

B
ad

ía
 d

el
 V

al
lè

s

B2

A1-B2
C1-C2
C3-C5

A1-B2

A1-B2
B6

Urbà
1,3
A2-B4
B6

Urbà
1,3
A2-B4
B6

A1-B2
B6

A1-B2

A1-B2
B6

A1-B2
B6

B2-C2

A1-B2
C1-C3

B2
C2-C5

B2
C2-C5

B2
C2-C5

Sabadell
Barberà del Vallès
Badia del Vallès

B1

Av. Burgos (Ajuntament)

C. dels Infants / C. Porto

Dissabtes
i feines agost

07/15

Per conèixer l’accessibilitat
de les línies preguem truqueu

al 93 580 67 00

07.50 - 08.30 - 09.10 - 09.50 - 10.30 - 11.10
11.50 - 12.30 - 13.10 - 13.50 - 14.30 - 15.10
15.50 - 16.30 - 17.10 - 17.50 - 18.30 - 19.10 
19.50 - 20.30 - 21.10 - 21.50 - 22.30

mou-te.gencat.cat

Horari

Barcelona (Sagrera)

Barberà del Vallès
Badia del VallèsA2

· En la compra del bitllet senzill el conductor només està obligat a 
facilitar canvi en els pagaments fets amb bitllets de fins a 10€.
· Per facilitar la tasca del conductor, situïs a prop de la parada i indiqui 
que vol pujar al bus amb un petit senyal amb la mà.

· No està permès fer trajectes dins de la població de Barcelona.

Av.Meridiana
C.de Felip II (Sagrera)

Av. Meridiana / Río de Janeiro

Av. Meridiana / S’Agaró

Dr. Moragas / Rda. de l’Est

Av. Costa Brava / Av. Costa Azul

C. dels Infants / C. Porto

B
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ce
lo

na L1

A1-B2
B4-N61

B
ar

be
rà

 d
el

 V
al
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s

B1-B4

B1-B4
B6
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Ctra. Barcelona / C. Girona

C. Urgell / Rda. de Catalunya

Av. Burgos / C. Bètica

04.30h. i cada 30 minuts fins les 22.30h.

09.05 - 09.45 - 10.25 - 11.05 - 11.45 - 12.25 - 13.05 - 13.45  
14.25 - 15.05 - 15.45 - 16.25 - 17.05 - 17.45 - 18.25 - 19.05
19.45 - 20.25 - 21.05 - 21.45 i 22.25h.

08.30h. i cada hora fins les 22.30h. 

A1-A4

B6-N61
N64-L1

· 

Sabadell (IKEA)

Fabra i Puig

A1-A4

A1-A4

B1-B4
B6-L1

B1-B4
B6-N61
N64

B1-B4
B6-N61

Sabadell (IKEA)      

Sant Pau de Riu-Sec

Tibidabo

Sortides des de IKEA Sabadell:
 08.55 - 09.25 - 09.55 - 10.25 - 10.55 - 11.25 - 11.55 - 17.25

17.55 - 18.25 - 18.55 - 19.25 i 19.55h 
Expedicions en verd arriben a Sagrera (Barcelona)

Expedicions que arriben a Sagrera (Barcelona)
09.00 - 09.30 - 10.00 - 10.30 - 11.00 - 17.30 - 18.00 - 18.30 i 19.00h.

09.00 - 09.40 - 10.20 - 11.00 - 11.40 - 12.20 - 13.00 - 13.40 
14.20 - 15.00 - 15.40 - 16.20 - 17.00 - 17.40 - 18.20 - 19.00
19.40 - 20.20 - 21.00 - 21.40 i 22.20h.

04.55h. i cada 30 minuts fins les 08.25h. i

Tel. 93 580 67 00
www.moventis.es
info@sarbus.com

12/13
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L10

Feiners

Sortides des de Badia del Vallès (C.Infants/C.Porto) :
 

Dissabtes i feiners d’agost
Sortides des de IKEA Sabadell a Fabra i Puig:
 

Sortides des de Badia del Vallès (C.Infants/C.Porto) 
a Fabra i Puig:
 

Diumenges i festius
Sortides des de Badia del Vallès (C.Infants/C.Porto) 
a Fabra i Puig:
 

Av. Meridiana / EscòciaN61

Horari

Barcelona (Sagrera)
Barberà del Vallès
Badia del VallèsA2

· En la compra del bitllet senzill el conductor només està obligat a 
facilitar canvi en els pagaments fets amb bitllets de fins a 10€.

· Per facilitar la tasca del conductor, situïs a prop de la parada i indiqui 
que vol pujar al bus amb un petit senyal amb la mà.

· No està permès fer trajectes dins de la població de Barcelona.

Av.Meridina
C.de Felip II (Sagrera)

Av. Meridiana / Pl. Mn. Clapés

Dr. Moragas / Rda. de l’Est

Av. Costa Brava, 7

C. dels Infants / 
C. Porto

B
ar

ce
lo

na L1

A1-B2
B4-N64

B
ar

be
rà

 d
el
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al

lè
s

B1-B4

B1-B4
B6
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Ctra. Barcelona / Marie  Curie

C. Urgell / Rda. de Catalunya

Av. Burgos ( Ajuntament )

Sortides des de Barcelona (Sagrera):
Feiners

Dissabtes i feiners d’agost

Diumenges i festius

09.40 - 10.10 - 10.40 - 11.10 - 11.40 - 18.10 - 18.40 - 19.10
i 19.40h.

Av. Mediterrani, 30

C. Bètica  ( CAP )

05.30h. i cada 30 minuts fins les 09.00h. i
 09.40 - 10.20 - 11.00 - 11.40 - 12.20 - 13.00 - 13.40 - 14.20 
15.00 - 15.40 - 16.20 - 17.00 - 17.40 - 18.20 - 19.00 - 19.40
20.20 - 21.00 - 21.40 - 22.20 i 23.00h.
 

A1-A4
N64

B6-L1
N61-N64

L1 -B1
B4-B6

· 

Sabadell (IKEA)

Fabra i Puig

A1-A4

B1-B4
B6-N61
N64

B1-B4
B6

B1-B4
B6

B1-B4
B6-N64

Sabadell (IKEA)      

Sa
ba

de
ll Sant Pau de Riu-Sec

Tibidabo

Tel. 93 580 67 00
www.moventis.es
info@sarbus.com

12/13
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Totes les expedicions arriben a IKEA Sabadell

Sortides des de Barcelona (Estació de Fabra i Puig):
05.00h. i cada 30 minuts fins les 09.00h.
09.45h. i cada 30 minuts fins les 11.45h.
12.00h. i cada 30 minuts fins les 17.30h.
18.15h. i cada 30 minuts fins les 19.45h.
20.00h. i cada 30 minuts fins les 23.00h.
Expedicions que arriben fins IKEA Sabadell

08.00 - 08.30- 09.00 - 09.45 - 10.15 - 10.45 - 11.15 - 11.45
16.30 - 17.00- 17.30 - 18.15 - 18.45 - 19.15 i 19.45h.

Sortides des de Barcelona (Estació de Fabra i Puig):

Arriben fins IKEA Sabadell : Totes les expedicions a partir de les 08.30h.

Sortides des de Barcelona (Estació de Fabra i Puig) a 
Badia del Vallès:
09.00h. i cada hora fins les 23.00h.

Horaris dels autobusos de Badia del Vallès
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Horari

Tel. 93 580 67 00
www.moventis.es
info@sarbus.com
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C. Urgell /
Rda. Catalunya

Rda. de l’Est /
Psg. Dr. Moragas

Ctra. Barcelona /
C. Girona

Ctra. Barcelona /
C. Santa Rosa

Ctra. Barcelona /
C. St. Quintí

Av. Primavera
(Fontetes)

Serraparera

A2-B1
Urbà
1-2-3

A3-A4-B2
Urbà
1-3

A2-B1
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Montflorit

A2-B1
B6

Urbà
1-3

· En la compra del bitllet senzill el conductor només està obligat a 
facilitar canvi en els pagaments fets amb bitllets de fins a 10€.

· Per facilitar la tasca del conductor, situïs a prop de la parada i indiqui 
que vol pujar al bus amb un petit senyal amb la mà.

· No està permès fer trajectes dintre de la mateixa població.

Sortides des de Badia a Cerdanyola (Serraparera)

Sortides des de Badia a Cerdanyola (Fontetes)

De dilluns a divendres lectius

06:30 - 07:20 - 07:50 i cada 30 minuts fins les 20:50h. 

Feiners no lectius i dissabtes

Sortides des de Badia a Cerdanyola (Montflorit)

Festius

Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Cerdanyola del Vallès

B4
C. dels Infants / 
C. Porto

Av. Burgos / C. Bètica

Av. Costa Brava / 
Av. Costa Azul

06/13

Ctra. Barcelona /
C. Cardoner (La Farigola)

648
N61

N61

Tel. 93 580 67 00
www.moventis.es
info@sarbus.com
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Serraparera

Av. Primavera
(Fontetes)

Ctra. Barcelona /
C. Clos

Ctra. Barcelona /
C. Ramon y Cajal

Ctra. Barcelona /
C. Uralita

Ctra. Barcelona /
C. M. Curie

Rda. de l’Est /
Ps. Dr. Moragas

C. Urgell /
Rda. Catalunya

A3-A4
B2
Urbà
1-3

A2-B1
Urbà
1-3
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Montflorit

A2-B1
B6

A1-A2
B2

A2-B1
Urbà
1-3

· En la compra del bitllet senzill el conductor només està obligat a 
facilitar canvi en els pagaments fets amb bitllets de fins a 10€.

· Per facilitar la tasca del conductor, situïs a prop de la parada i indiqui 
que vol pujar al bus amb un petit senyal amb la mà.

· No està permès fer trajectes dintre de la mateixa població.

Sortides des de Serraparera a Badia:

Sortides des de Fontetes a Badia

De dilluns a divendres lectius

06:50 - 07:33 - 08:33h. i cada 30 minuts fines les 20:33h.
i les 21:05h.

Feiners no lectius i dissabtes

Sortides des de Cerdanyola (Montflorit) a Badia:

Festius

Cerdanyola del Vallès
Barberà del Vallès
Badia del Vallès

B4

Av. Mediterrani, 30

C. Bética (Cap)

Av. Costa Brava, 7

Av. Burgos (Ajuntament)

C. dels Infants / 
C. Porto

06/13

Horaris dels autobusos de Badia del Vallès

Mobilitat
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de Badia del Vallès
l'informatiuLa contraportada

•Treballes al Centre Ocupacional 
TEB Castellar. Quines tasques hi de-
senvolupes?

En els més de 10 que fa que treballo al 
centre ocupacional, he fet diferent tas-
ques, com manipulació de llibres i alguna 
d’elles per a empreses molt reconegudes, 
com muntatges per a Panrico o embossa-
ments per a Gallina Blanca. He passat per 
diferents zones del taller al llarg dels anys. 
Ara mateix treballo a jornada completa a 
la Deixalleria municipal de Castellar, grà-
cies a un conveni de col·laboració entre 
l’ajuntament i el Grup TEB. 

El Grup TEB té com a missió aconseguir 
una vida inclusiva per a les persones amb 
diversitat funcional i potenciar-les a tra-
vés de l’ocupació.

•Compagines la feina amb la pràctica 
de l’hoquei interior adaptat, esport que 
practiquen dos badiencs més: Sergio 
Álvarez i Esther García Ruiz. A quina 
edat vas començar? 

Vaig començar als 18 anys, mai havia ju-
gat a hoquei i els començaments sempre 
són durs. A més, les regles són molt di-
fícils, abans de començar a fer tornejos 
vam fer molts entrenaments, gairebé un 
any, per adaptar-nos a les regles i al joc, 
ja que requereix moviments molt ràpids. 

Vaig començar a jugar a Flor de Maig i 
veia que hi havia un equip que sempre ho 

“Els meus reptes per al futur són tornar a la selecció, (...) 
revalidar el títol i sumar gols amb el meu equip”

ALEJANDRO HERNÁNDEZ FRANCISCO

Alejandro Hernández. Nascut a Sabadell el 1984, ha viscut tota la seva vida a la nostra ciutat. Va estudiar a Las Seguidillas i a l’IES Badia del 
Vallès, entre d’altres. Actualment, treballa al TEB (Taller Escola Barcelona) de Castellar i juga a hoquei interior adaptat, esport amb el qual ha acon-
seguit un bronze als Special Olympics de 2005 i ser abanderat de l’equip espanyol en la clausura, al 2013. En la passada Nit de l’Esport va rebre la 
Menció especial a la superació personal amb diversitat funcional.

guanyava tot... Anys després vaig entrar 
en aquell equip, que era el TEB, i amb 
ells he guanyat grans campionats i he 
tingut, fins i tot, l’oportunitat de viatjar 
amb la selecció al Japó. 

•I què és el que més t’agrada d’aquest 
esport?

El que més m’agrada és l’ambient, quan 
hi ha partits dissabte vaig a veure els que 
hi ha abans o després del nostre; l’ambi-
ent és molt bo i per això m’agrada tant. 
A l’esport hi faig amics i hi ha jugadors 
que conec de la selecció que juguen a 
Vic o Andorra i “mola” jugar contra ells 
a nivell de club. També m’agrada jugar 
i, quan hi ha jocs Special Olympics, la 
concentració en aquells dies en què co-
incideixes amb companys de la feina que 
fan altres esports.

•Quantes hores dediques a la pràctica 
esportiva? 

Ens agradaria practicar més temps però 
no tenim espai personal ni espai físic, ja 
que entrenem a Mundet, tant els juga-
dors de TEB Castellar com els de TEB 
Barcelona, així que només tenim els di-
vendres per fer-ho. Acostumem a en-
trenar cinc hores els divendres a la tar-
da, més els partits, que solen durar una 
hora. 

•En quines competicions esportives na-
cionals i internacionals has pres part? 

Com a nacionals, la Lliga Catalana, on 
porto anys participant i que vam gua-
nyar l’any passat, i el Campionat de Ca-
talunya, en el qual prenen part també 
equips d’Espanya (normalment de Ma-
drid i Castella-la Manxa). És una pena 
que no hi hagi més equips espanyols per 
poder jugar contra ells o que no es creï 
un equip de la Federació de Catalunya. 

Pel que fa als resultats obtinguts, com 
hem dit, al 2016 vam guanyar l’or al 
Campionat de Catalunya; la plata, al 
2014 i al 2009, i el bronze, al 2006. A 
nivell de seleccions, al 2005 vam guanyar 
el bronze amb la selecció espanyola en els 
Special Olympics fets a Nagano (Japó). 

•Quin moment destacaries de la teva 
carrera esportiva?

El millor any per mi va ser el 2005: vaig 

fer una bona lliga, fet que em va perme-
tre anar amb la selecció i fer un bon pa-
per (vam aconseguir el bronze al Japó). Al 
2013, vaig tornar amb la selecció als jocs 
de Corea, però no vam fer un bon campi-
onat, ja que ens van eliminar aviat.
 
•I quin repte t’has proposat per al futur? 

Tornar amb la selecció [riu]. Les vegades 
que he anat, ha estat a l’Àsia. El proper 
any és a Europa, a Àustria, i seria una sor-
presa. Però, primerament, revalidar el tí-
tol una altra vegada i sumar gols amb el 
meu equip. 

•Què fas quan ets a Badia?

Torno de treballar al vespre i tinc poc temps 
per fer vida social a Badia. Vaig a fer encàr-
recs i, quan ja fa més bon temps, sí que faig 
esport o faig un volt per la ciutat. 
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