ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE
L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 26 DE FEBRER DE 2015
Badia del Vallès, vint-i-sis de febrer de 2015
El Ple de la corporació quan son les divuit hores i deu minuts, es reuneix a la sala de
sessions de l'edifici de l'Ajuntament, en sessió ordinària sota la presidència de la
Sra. Eva Menor Cantador.

Sr. Juan Antonio Lancho Aceituno
Sra. Raquel Gracia Peral
Sra. Montserrat Jiménez Molina
Sra. Montserrat Carbonell Rosell
Sr. Antonio Sabariego Guerrero
Sr. Antonio Rodríguez Yañez
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo
Sr. Juan Carlos Santervás García
Sra. Cristina Fàbregas Moreno
Sra. Montserrat Montañes Navarro
Sra. Antonia Escrivà Castellanos
Sra. Saray Muñoz Contreras
Sr. Rafael Muñoz Contreras
Sr. Eusebio Argueta Chica
Sra. Carme Mateu i Sala
Sr. Raul Ortiz Parra

PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
AEB
AEB
AEB
AEB
PP
PP
PP
ICV-EUiA
CiU
PXC
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Hi concorren els regidors següents:

ACTA DEL PLE

Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudéns que certifica, i l’interventor
senyor Raúl López Borras.
L'alcaldessa diu: Abans de començar l'ordre del dia, llegir un manifest en
conmemoració del dia 8 de març que es el dia internacional de les dones, amb el títol
“el món local mou fitxa”.
Avui, Dia Internacional de les Dones, com cada 8 de març, les dones de tot el món
fem sentir la nostra veu per tal de recordar que la lluita per la igualtat entre els
homes i les dones és una lluita quotidiana i constant, que ve de lluny i que encara
té molt camí per recórrer.

El 8 de març recordem aquelles que ens han precedit, aquelles que han lluitat pels
drets bàsics dels que gaudim avui, dones anònimes com les treballadores de la
Cotton de Nova York, les sufragistes de Sèneca Falls o les mestres de la 2 a
República. I dones que s'han significat en la vida pública, social, cultural o política
creant referents i ampliant els horitzons i les oportunitats de totes: Francesca
Bonnemaison, Virginia Wolf, Marie Curie, Caterina Albert (amb el pseudònim de
Víctor Català), Maria Mercè Marçal, Margarida Xirgu, Victòria Kent, Frederica
Montseny, Carme Karr i tantes altres.
Però cal seguir avançant i consolidar les fites aconseguides en l'espai públic i en el
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privat, a casa i al carrer. I encoratjar-nos a no renunciar als drets que garanteixen
les nostres llibertats, com el dret al propi cos. Tot just fa un any, omplíem les places
i els carrers sota l'amenaça d'un retrocés de més de 40 anys respecte dels nostres
drets reproductius i sexuals, davant la proposta de reforma de llei de l'avortament.
Avui, la reforma està aturada i les dones podem decidir lliurement sobre la nostra
maternitat.
La nostra, dèiem, és una lluita quotidiana amb dos escenaris imprescindibles: el
públic i el privat. Malgrat els importants canvis que s'han produït al llarg del segle
XX al nostre país, la situació de les dones al mercat de treball continua estant
marcada per la desigualtat i per la doble presència de les dones. Mentre les dones
s'han anat incorporant al treball productiu, a la feina remunerada, la major part dels
homes no han assumit com a pròpies les tasques de cura ni les tasques de
sosteniment de les llars.
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Apostem doncs, des totes les institucions, des dels agents econòmics i socials, i
des de la societat civil per garantir els drets bàsics de les dones i per avançar en la
coeducació i la corresponsabilitat entre homes i dones. Apostem, totes i tots, per
impulsar un canvi cultural que ens porti a establir unes relacions entre homes i
dones lliures de violències i de dominació, unes relacions que ens permetin créixer
en igualtat i llibertat. Comprometem-nos, doncs, i avancem des la complicitat cap a
la construcció de pobles i ciutats més justos i solidaris”.
I ara també abans de començar amb l'ordre del dia fer un petit retorn de la reunió que
vam tenir ahir al Parlament. Sabeu que va tenir lloc la compareixença per a defensar la
proposta de modificació de la llei de creació del municipi que està al Parlament de
Catalunya. Vam poder comparèixer, vam poder explicar la proposta que havíem
presentat al Parlament, vam poder sentir també lel posicionament de cadascun dels
grups i de la Generalitat, i que la conclusió que vam extreure de les quatre hores i pico
que va durar la compareixença la resumeixo breument. Va donar per a molt, però
extret el que crec que te importància o implicació en el futur de la nostra proposta, va
ser treient de positiu que tothom va reconèixer que a Badia hi ha un dèficit de capacitat
fiscal estructural, que a Badia havia que afrontar aquest dèficit des d'una perspectiva
d'una sol.lució estructural objectiva, i que aquesta sol.lució venia donada per la pròpia
modificació de la llei. En el que no va haver recolzament per part de tothom d'una
manera expressa va ser en com es quantifica aquest dèficit. Tots els grups van
recolzar la nostra proposta, tret de Convergència que va plantejar que faria una
alternativa per a millorar la fòrmula proposada, però a hores d'ara no tenim a sobre la
taula quines son aquestes propostes de milllora que volen fer. Fins el 13 de març hi ha
període per a presentar esmenes dels grups, i tant bon punt tinguem les esmenes i
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Només si ens responsabilitzem entre totes i tots del sosteniment de la vida, de la
cura dels més petits i dels més grans, del treball quotidià de totes les llars; només
si trenquem la lògica de la plena disponibilitat laboral dels homes i de les dobles i
triples jornades de les dones; només si repartim els temps i els treballs serà
possible la igualtat entre dones i homes a la vida pública, a la política, al món
associatiu, a l'escena cultural o al mercat de treball. Cal fer un gir, doncs, i cal
moure fitxa des de les nostres vides quotidianes per tal de transformar els nostres
pobles i ciutats.

ACTA DEL PLE

Recordem que el treball domèstics, el treball invisible, no remunerat i realitzat
principalment per les dones, significa aproximadament un 40% del PIB català.

poguem conèixer quina es la proposta que està sobre la taula per a ser analitzada,
també farem retorn com sempre hem fet de totes les novetats que han anat
aconteciendo”.
Una vegada verificada pel Secretari la vàlida constitució del Ple, donat que es
compleix l’assistència mínima d’un terci del número legal de membres, el President
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent
ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S'aprova sense necessitat de lectura l'acta de la sessió ordinària celebrada pel Ple
municipal el dia 29 de gener de 2015 atès que tots els membres del consistori
disposaven del text.
2. DISSOLUCIÓ CONSORCI PER L'OCUPACIÓ I LA PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL
VALLÈS OCCIDENTAL
La secretària dóna lectura de la proposta presentada. Seguidament l'alcaldessa cedeix
la paraula al senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal PXC, que diu: “Gracias, Sra.
Alcaldesa. Decir que desde PXC nos abstendremos, ya que si se disuelve no afecta
para nada a Badia, por lo cual nos abstenemos”.
Seguidament intervé la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal de CiU, que
diu: “Gràcies, senyora Presidenta. Des de CiU votarem a favor, donat que els projectes
que te en marxa Badia no es toquen”.
L'alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal
d'ICV-EuiA, que diu: “Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Realmente no entendemos muy
bien porqué la disolución de este organismo que de alguna manera en los tiempos que
corren, es un organismo de alguna manera importante para intentar buscar soluciones
a las personas que están siendo afectadas más directamente por la cuestión de la
crisis, es el COPEVO. Creemos que esto es...bueno, lo he comentado con la alcaldesa
Ajuntament de Badia del Vallès
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II. CONTROL A L'EQUIP DE GOVERN
1. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia
2. Precs i preguntes

ACTA DEL PLE

1. Acta de la sessió anterior
2. Dissolució Consorci per l'Ocupació i la Promoció econòmica del Vallès Occidental.
(expte. 426/2015)
3. Moció AEB: Envers la Llei de Seguretat Ciutadana (expte. 477/2015)
4. Moció AEB: De suport a la ILP front l'Emergència Habitacional i la pobresa
energètica (expte. 478/2015)
5. Assumptes sobrevinguts

Nombre : 2015-0004 Data : 07/04/2015

I. PART DISPOSITIVA

en la Junta de portavoces previa las medidas de la aplicación de la Ley de entes
locales, pero que yo creo que es un detrimento incluso de nuestro tejido democrático.
Esperemos que las cosas cambien. Si que en principio no afecta a proyectos en
marcha en Badia. En principio no afecta, lo que pasará a ser gestión directa del
Consell Comarcal, pero nuestro grupo en estas cosas pues nos abstendremos”.

L'alcaldessa diu: “Jo només per a aclarir un parell de conceptes. El COPEVO no mor
per fracàs, jo crec que el COPEVO sobretot per a Badia, i per a mostra un botón, crec
que per a nosaltres ha estat molt important i que ens ha donat molt recolzament durant
tota aquesta etapa. Ara mateix tenim una persona que està coordinant un munt de
projectes que es personal de COPEVO i sempre ens ha fet un cop de ma. Jo crec que
el COPEVO mor també per l'intervenció, per l'intervencionisme d'una llei que el que
està fent es posar uns requisits terribles a les administracions, sobretot a determinats
consorcis perquè volen que desapareixien, els consorcis se'ls volen carregar tots, han
posat unes exigències brutals que el que fa es que l'estructures perquè sigui
sostenible i perquè compleix amb la normativa, ha de tenir una estructura enorme que
en molts casos com en el cas, que ja li passarem l'informe perquè vegi els números,
en aquest cas des dels tècnics de COPEVO, inclús des dels propis tècnics de
COPEVO es va decidir que no era necessari un increment de la pròpia estructura, sinó
amb la pròpia estructura que tenia absorbida pel propi Consell Comarcal es podia
continuar treballant amb el compliment de la planificació que s'havia fet aquest
mandat, perquè el que ha fet COPEVO ha estat seguir les línies que s'havien fixat pel
Consell Comarcal en un pla de desenvolupament econòmic. Jo puc coincidir amb
vostè en que determinats con consorcis i macroestructures que van posar en un
moment de vaques grasses i que en molts casos son cementerios de elefantes, però
no es el cas del COPEVO, almenys per a nosaltres. L'anàlisi que fem com a Badia del
Ajuntament de Badia del Vallès
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A continuació pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de
l'AEB, que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Bé el que estem votant avui es la
dissolució del Consorci per a l'ocupació i la promoció econòmica del Vallès Occidental i
clar, ho estem fent en un moment en que els índex d'atur son extremadament elevats.
Potser el raonament que es dóna en l'articulat de la proposta es la llei de reforma de
racionalització i sostenibilitat de les administracions locals. Però en tot cas nosaltres el
que voldríem posar de manifest es que considerem que aquest punt, i més en un
moment con l'actual, aquesta creació de consorcis i d'estructures que es creen en
èpoques de vaques grasses, amb una despesa pública elevada, que tot sovint
serveixen com a cementiri d'elefants de càrrecs públics amortitzats, doncs el que està
passant es que en èpoques de vaques magres esdevenen apart de cars,
extremadament inoperants. Nosaltres voldríem fer una petició a l'equip de govern, si
fos possible, que sol.licitès a l'organisme corresponent, en aquest cas al Consell
Comarcal l'informe amb les conclusions que han diguem generat aquesta proposta de
dissolució del Consorci, si és possible fer-ho des de la via de l'Ajuntament, sinó ja
buscaríem una altra via. En tot cas nosaltres tot lamentant que es dissolgui ja no
l'estructura sinó que lamentant el fracàs de les actuacions que està fent aquest
organisme, nosaltres el que farem serà abstenir-nos”.

ACTA DEL PLE

Pren la paraula la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que
diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. El Consorcio COPEVO como otros que se forman a nivel
comarcal, cuando pasa un determinado plazo de tiempo se disuelven y se forman otro
tipo de ayudas comarcales de consorcios y demás. Queda disuelto, los proyectos que
hay para Badia o los trabajos que hay en ella se siguen manteniendo, y por lo tanto el
compromiso con Badia, con lo cual nuestra postura será la de la abstención”.

II. Relació de Fets
En data 26 de juliol de 2006 es va declarar formalment constituït el Consorci per a
l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental (COPEVO), creat per acord
del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 11 de juliol de 2006, i integrat en
aquell moment per la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments dels municipis de la
Comarca del Vallès Occidental, del Consell Comarcal del Vallès Occidental, de la
Diputació de Barcelona, i de les organitzacions patronals i sindicals de la comarca,
essent els seus objectius: 1) el foment i desenvolupament dels programes, serveis i
actuacions adreçades a millorar l’ocupabilitat i qualificació de les persones, l’anàlisi de
la problemàtica i les necessitats en aquests àmbits, així com al programació, gestió,
justificació i avaluació de les activitats a desenvolupar per tal de donar-hi resposta; 2)
la promoció econòmica, el desenvolupament territorial i la millora de l’entorn competitiu
per a les empreses i les activitats econòmiques; i 3) la cooperació de totes les entitats
consorciades i el suport a les entitats, empreses i institucions que hi col·laboren per
assolir una més gran eficàcia, transparència i eficiència en el desenvolupament de les
polítiques públiques esmentades en els punts anteriors.
Des de la seva constitució, el COPEVO i les entitats d’aquest ens consorcial públic,
han col·laborat estretament en la consecució d’aquests objectius.
En atenció als canvis substancials de la normativa reguladora dels ens locals
provocats per la Llei de racionalització i sostenibilitat de les administracions locals
aprovada enguany pel govern central, del projecte de Llei de governs locals de la
Generalitat de Catalunya, i els que es puguin derivar de l’aprovació de la Llei
d’Ocupació de Catalunya, que poden modificar de forma important l’abast, la
competència i la capacitat de les diferents administracions que actualment intervenen
Ajuntament de Badia del Vallès
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«I. Identificació de l’expedient
Expedient número 426/2015, relatiu a l'aprovació inicial de la “Dissolució Consorci per
l'Ocupació i la Promoció econòmica del Vallès Occidental”.

ACTA DEL PLE

Sotmesa la proposta a votació s'aprova amb 8 vots a favor (7 PSC, 1 CIU) i 9
abstencions (4 AEB, 3 PP, 1 ICV-EUiA, 1 PxC.) el següent acord:

Nombre : 2015-0004 Data : 07/04/2015

Vallès d'aquest organisme a nosaltres ens va preocupar molt quan es va posar sobre
la taula la possible dissolució del COPEVO. Ens va preocupar perquè per a nosaltres
es una eina molt i molt important. Ens va tranquil·litzar de que els convenis que
estaven signats com que el Consell Comarcal es l'hereu dels drets i dels deures del
propi COPEVO els convenis signats continuen en vigor. Ja veurem en el pròxim
mandat el Consell Comarcal què decideix fer o quines son les polítiques d'ocupació i
de planificació econòmica que vol fer el Consell Comarcal, però en aquest cas els
convenis que tenim signats amb el COPEVO es mantenen, amb la qual cosa nosaltres
continuarem igual a efectes pràctics perquè la dona que està aquí continuarà estant
aquí. També ens preocupava el fet de què passava amb el personal d'estructura de
COPEVO perquè tots sabem que de vegades la reestructuració el que terminen per
portar a terme son acomiadaments, però l'estructura l'absorbeix sencera, amb la qual
cosa és un canvi de figura jurídica li passarem l'informe per que vegi totes les dades,
el mantenir com a consorci implicava un increment d'estructura que era innecessària
per la finalitat que complia el consorci, insisteixo no a mort per fracàs almenys des del
nostre punt de vista sinó per una intervenció i una normativa determinada.
Probablement no serà el cas en altres institucions en això podem coincidir.»

Sobre la base dels antecedents esmentats, es proposa en síntesi, i des de la
perspectiva formal, aprovar l’assumpció per part del Consell Comarcal del Vallès
Occidental de les activitats, mitjans i personal que fins a la data d’efectes han estat
exercides i adscrits al COPEVO i, en conseqüència, comportarà l’inici d’un procés que
culminarà amb la definitiva dissolució del Consorci.
III. Fonaments de dret

ACTA DEL PLE

Complimentat l’encàrrec especificat al paràgraf anterior, en data 3 de desembre ha
estat presentada una proposta d’articulació de prestació i continuïtat de serveis
vinculats a les polítiques d’ocupació i promoció econòmica de la Comarca del Vallès
Occidental, proposta que conclou: 1) que els diferents elements socioeconòmics i
territorials existents reafirmen la necessitat de continuar impulsant i liderant des de
l’administració local projectes estratègics de desenvolupament econòmic local al Vallès
Occidental i, alhora, garantir la prestació de serveis i recursos al conjunt de ciutadans i
empreses dels municipis de la comarca; 2) que els diferents elements organitzatius,
jurídics i financers, requereixen un seguit de canvis institucionals que permetin
desenvolupar aquesta tasca amb les màximes garanties jurídiques i econòmiques;
aspectes tots dos que es proposa aconseguir mitjançant la integració dels serveis
vinculats a les polítiques d’ocupació i promoció econòmica que actualment
desenvolupa el COPEVO al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Nombre : 2015-0004 Data : 07/04/2015

en polítiques d’ocupació i promoció econòmica, el Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del
Vallès Occidental va acordar el passat mes de juliol encomanar a les gerències del
Consell Comarcal del Vallès Occidental i del Consorci per l’Ocupació i la Promoció
Econòmica del Vallès Occidental (COPEVO), l’estudi d’aquests canvis socials,
econòmics, organitzatius i legislatius, així com de les seves conseqüències a la
comarca, perquè abans de la finalització de l’any 2014, presentin una proposta
d’articulació de prestació de serveis vinculats a les polítiques d’ocupació i promoció
econòmica de la comarca del Vallès Occidental.

•
Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, (Disposició addicional vigèsima. Règim
jurídic dels consorcis)
•
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres
mesures de reforma administrativa. (article 14)
•
El Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13
de juny, (articles 312 a 324).
•
Estatuts del COPEVO, publicats al BOPB de data 26 de juliol de 2006, i 10
d’abril de 2014, (article 35)
Atenent els antecedents referits anteriorment i el que preveuen els articles 312 i
següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i
demès normativa concordant en l’àmbit del règim local, pel que respecta al
procediment de dissolució dels consorcis, al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la dissolució del Consorci per l’Ocupació i la Promoció
Econòmica del Vallès Occidental (COPEVO), que tindrà efectes en data 30 d’abril de
2015, i determinar la successió universal de l’actiu i passiu i, en general, la reversió de
tots els béns, els drets i les obligacions del Consorci a favor del Consell Comarcal del
Ajuntament de Badia del Vallès
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La normativa aplicable als acords proposats i les actuacions previstes és la següent:

Vallès Occidental.
Segon.- Designar la Comissió Executiva del Consorci, en tant que òrgan
d’administració ordinària del Consorci, com òrgan liquidador.
Tercer.- Delegar al Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès
Occidental per una millor coordinació del procediment, la publicació dels acords de
l’exposició pública, que d’una manera conjunta es realitzarà durant el termini de trenta
dies en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província,
i al tauler d’anuncis del Consorci. Delegar també la resolució de les al·legacions, si es
presenten, i la seva aprovació definitiva.

Tal i com ha indicat l'alcaldessa la secretària llegeix la part dispositiva de la proposta.
Seguidament l'alcaldessa dona la paraula al senyor Jesús Marin representant de la
Plataforma d'afectats per la Hipoteca que diu:
«Muchas gracias señora Alcaldesa y señores concejales. Desde la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca de Badia del Vallès, queremos hacer un comunicado para la
moción en este Pleno, sobre la ILP.
Las viviendas de Badia son de protección oficial, promoción pública, categoría
subvencionada, con un período de protección de 50 años que finalizará el año 2026,
gestionada por Habitatge de la Generalitat , y sujetas a una serie de limitaciones en los
precios y en su adjudicación, destinadas a familias con bajos recursos econòmicos y
que no dispusieran de ninguna vivienda en propiedad.
En nuestro pueblo no existe bolsa de vivienda social, a pesar de que estas viviendas
son viviendas sociales, y debería ser de obligado cumplimiento el control por parte de
la Generalitat. Los bancos se están quedando con nuestras viviendas sin cumplir las
normas que las regulan y que nosotros para poder acceder a ellas tenemos que
cumpir como son. Especulan y han especulado con los precios dando créditos muy por
encima del valor oficial del mercado. Especulan y han especulado con los precios, y
sin embargo se les consiente el derecho de echar a las familias de sus casas. Es
responsabilidad de Habitatge velar por el cumplimiento de la normativa que regula las
condiciones de nuestras viviendas, pudiendo ejercer su derecho de tanteo y de
retracto fijando unas condiciones respecto al uso y la dedicación del inmueble que
asegure su destino que este vinculado a las politicas sociales de viviendas de los
municipios. Así como también ejercer la expropiación forzosa por el incumplimiento de
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3. SUPORT A LA ILP FRONT L'EMERGÈNCIA HABITACIONAL I LA POBRESA
ENERGÈTICA

ACTA DEL PLE

L'alcaldessa diu: «Hi ha un canvia a l'ordre del dia perquè la moció que es va
presentar de suport a la ILP front l'emergència habitacional i la pobresa energètica va
com a proposta d'acord, per la qual cosa passa al punt número 3.
Com que és una moció molt llarga i hi ha una paraula per defensar-la, el que farem és
llegir la part dispositiva.»
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Quart.- Comunicar els precedents acords al Consorci per l’Ocupació i la Promoció
Econòmica del Vallès Occidental .»
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Ajuntament de Badia del Vallès

ACTA DEL PLE

la función social. Tiene herramientas y recursos legales y jurídicos a su alcance para
actuar de oficio tanto en los procedimientos de ejecución hipotecaria, como en la
previa negociación con las entidades financieras, para solucionar los problemas por
impago de las hipotecas y no desahuciar a ninguna familia. Habitatge que ha de
perseguir de oficio la especulación ni ejerce su derecho a retracto ni expropia. En la
actualidad existen en Badia del Vallès cientos quizas miles de famílias que viven con la
amenaza constante de la ejecución hipotecaria con el consiguiente desahucio por el
impago de las hipotecas adquiridas. Hipotecas recordemos, de protección oficial,
promoción pública, categoria subvencionada. Hablamos de hipotecas fraudulentas
gestionada por entidades bancarias y financieras con la complicidad necesaria de
inmobiliarias, notarios y demás agentes involucrados en los procesos de compras de
estas viviendas. Los organismos y administraciones competentes en esta materia, la
materia de la vivienda, que deberían ser quienes hiciesen efectivo el derecho a una
vivienda digna para todas las personas aún siendo conocedores de estas prácticas
fraudulentas, no lo han evitado permitiendo que se violen las leyes establecidas para
las mismas, así como que se vulneren sistemáticamente los derechos fundamentales,
constitucionales e internacionales de la ciudadanía más frágil y vulnerable sobre
vivienda, para quien en definitiva fueron creadas estas viviendas sociales, hecho que
no puede ni debe continuar permitiéndose. Por otra parte, nos encontramos con
familias en situación de pobreza energética. Esta situación se da cuando en un hogar
se encuentran con la incapacidad de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la
energía para sus necesidades básicas,cuando se ve obligado a destinar parte
excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivenda. Desde la
creación de la mesa de pobreza energética en junio del último año el Gobierno ha
copado los medios de comunicación con titulares como – Catalunya garantiza la luz el
agua a las familias más vulnerables, pero la situación que nos encontramos es
totalmente diferente. En muchas familias que mes a mes afrontan con reto principal el
como hacer frente al pago de las facturas del agua, del gas y de la luz. En este
contexto nos indignó que el Conseller d'Empresa i Ocupació Félix Puig, afirmara que la
Generalitat se comprometía a garantizar que a ninguna familia se le interrumpiera el
servicio por problemas económicos, con la presentación de un informe de los servicios
sociales donde se constataba la situación de vulnerabilidad socio económica. La
modificación de la Ley de 22/2010 del código de consumo de Catalunya que fue
aprobada por el Parlamento en el mes de Diciembre, se conocen como medidas para
poder remediar esta situación los siguientes factores: beneficiarse de las ayudas
sociales para afrontar los pagos de las facturas, en el caso de las suministradoras,
aplicar y facilitar la información al consumidor de las tarifas sociales para
consumidores vulnerables, la aplicación del sistema de financiación y de asistencia
para ayudar a mejorar la eficiencia energética de la vivienda. El pasado mes de julio se
presentó en el Parlament de Catalunya la ILP de medidas urgentes para hacer frente a
la emergéncia habitacional y a la pobreza energética, promovida por la PAH, el
observatorio DESC y la alianza contra la pobreza energética. En concreto, la ILP
recoge las siguientes medidas: Mecanismos que otorguen una segunda oportunidad a
las familias sobreendeudadas con gastos vinculados a la vivienda habitual. Alquiler
social para las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentren en riesgo de
deshaucio cuando el propietario sea una entidad financiera o un gran tenedor de
viviendas. Realojo garantizado en caso de deshaucio de personas en situación de
vulnerabilidad con el propietario cuando no sea una entidad financiera o un gran
tenedor de viviendas. Alquiler forzoso de pisos vacios propiedad de entidades
financieras y grandes tenedores de viviendas. Acceso garantizado a servicios básicos,
agua, luz y gas, poniendo fin a los cortes indiscriminados, a los cortes de los hogares
vulnerables.
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L'alcaldessa intervé i diu: “Algun grup vol dir alguna cosa, jo crec que l'exposició ha
estat magnífica.”
L'alcaldessa diu: Algun grup vol afegir alguna cosa? Jo crec que l'exposició ha estat
maginífica. Hi ha paraules en aquest punt?”

ACTA DEL PLE

La admisión a trámite de la ILP significa que sus medidas son perfectamente
aplicables. En realidad muchas de estas medidas son ya compromisos adquiridos por
el Gobierno Español, con tratados internacionales, normativas europeas y la propia
Constitución Española, que debería haberse hecho efectivo desde el inicio de la crisis.
Desde el 2007 hasta la actualidad se han producido alrededor de 570 mil ejecuciones
hipotecarias en todo el Estado Español. Las cifras continúan mostrado como
Catalunya está en primer lugar en el ranking de desahucios con un 23 % del total.
Durante el 2011 193 mil hogares catalanes no pudieron asumir los gastos para
mantener una vivienda a una temperatura adecuada, el próximo invierno se prevee
que unas 300 mil familias o lo que es lo mismo un millón de personas tendrán
problemas para mantener su casa a una temperatura adecuada.
La admisión a trámite de la ILP en el Parlament Catalán puede ser un buen
precedente que permita al resto de las PAH's del estado a iniciar procesos similares en
sus respectivas comunidades autónomas, en virtud de las competencias atribuidas en
vivienda y protección de consumidores. La Declaración Universal de Derechos
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en
el artículo 11 reconoce el derecho de todos a un nivel de vida adecuada para sí mismo
y para su família, incluyendo la alimentación, la ropa y la vivienda, y una mejora
continua de condiciones de existencia. Muchos de estos derechos y de estas
obligaciones se encuentran reflejadas también en la Constitución Española y el Estatut
d'Autonomia de Catalunya. El artículo 47 de la Constitución Española reconoce el
derecho a una vivienda digna, y se vincula a la obligación de los poderes públicos, e
impedir la especulación. Junto al derecho de impedir la especulación, los poderes
públicos deben garantizar que el derecho de propiedad no se ejerza de forma
antisocial, el artículo 33 subordina toda la riqueza sea cual sea la titularidad, al interés
general, esta obligación es especialmente relevante tratándose de entidades
financieras y empresas que prestan servicios económicos de interés general, sobre
todo cuando han estado beneficiarios de ayudas y subvenciones públicas. También el
artículo 5 del Estatut de Autonomia de Catalunya lo dispone, que todas las personas
tienen derecho a vivir libres de situaciones de explotación y maltrato, como lo que de
facto comporta la carencia de una vivienda digna. El sobre endeudamiento o la
imposibilidad del acceso a suministros básicos, como es el agua, la luz y el gas. Y el
artículo 30 de hecho determina que todas las personas tienen derecho a acceder en
condiciones de igualdad a los servicios de interés general, por su parte y al igual que
el Pacto Intermacional de los derechos económicos, sociales y culturales, el artículo
42.3 del Estatut obliga a los poderes públicos a velar por la dignidad, la seguridad y la
protección integral de las personas, especialmente las más vulnerables.
Ya no valen excusas. Los Parlamentos autonómicos también tienen en sus manos la
decisión de acabar con la emergencia habitacional. La población sabrá si hay voluntad
política para acabar con el sufrimiento de las personas, o si se escoge seguir
protegiendo a los bancos y a las grandes corporaciones como son las del agua, la luz
y el gas. Desde la PAH de Badia del Vallès se os pide a todo el consistorio que
mostreis empatia hacia vuestro pueblo, hacia las personas más vulnerables y en
riesgo de exclusión social. Por este motivo solicitamos con total convencimiento que
aprobéis esta moción de la ILP catalana por el beneficio de vuestro pueblo, por el
derecho a la vivienda, contra los desahucios y la pobreza energética. Si se puede.”

L'alcaldessa diu: “Subscribim completament el discurs que has fet, Montse. Donem
pas a la votació”.
Es procedeix a la votació de la proposta, la qual s'aprova per unanimitat.

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

Nombre : 2015-0004 Data : 07/04/2015
Codi Validació: 4ZMFC3F2HTSHC4Z5HF4QNKYHD | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 29

A continuació intervé la senyora Montserrat Montañés, regidora del grup municipal de
l'AEB, que diu: “Gràcies. Jo després d'aquesta maginífica intervenció i de l'exposició
excel.lent de l'argumentari de perquè és necessari aquesta ILP, la veritat es que no
teníem intenció d'intervenir, però si que m'agradaria dir que primer, la pobresa no
necessita adjectius, la pobresa és multifactorial per defecte, per tant no hauríem
d'utilitzar adjectius per a parlar de pobresa energètica perquè quan parlem de pobresa
energètica estem parlant de pobresa i no només energèticament. O sigui la família que
es veu en una situació de pobresa energètica, està en una situació de pobresa
cultural, de pobresa econòmica, de pobresa...perquè la pobresa és multifactorial, i per
tant no hauríem de posar adjectius. D'altra banda quan sentim parlar de pobresa
energètica a mi se m'erisa la pell, perquè parlem de trebes hivernals, parlem d'ara
trebes que ja no tenen terminis, però estem parlant de “pan para hoy y hambre para
mañana”, i estem parlant de titulars i no estem parlant de política, estem parlant de
que hi ha una massa crítica, la gent està demanant la intervenció dels poders públics,
la interevenció dels polítics, i sovint trobem legislacions que aquests polítics fan per a
demanar la calma però que no modifiquen en substància el que la gent està demanant.
O sigui aquestes trebes hivernals que s'han legislat, que ens han recorregut , son
insuficients. I son insuficients perquè al final es l'administració local que està parant
els cops, perquè una família que està en situació de pobresa energètica avui, estarà
probablement en la mateixa situació d'aquí a 6 mesos, amb la dificultat d'haver de fer
front no a una condonació del deute que aquesta família ha generat pels consum dels
subministraments, sinó que haurà d'abonar totes aquelles factures que no ha estat
possible abonar durant l'hivern, amb la qual cosa jo estic d'acord amb el company
d'Iniciativa que ens hem de sumar, però hem de saber molt bé a que ens sumem i que
es el que volem, i el que volem es que no hi hagi pobresa, i el que volem es si hi ha
pobresa, es que hi hagi polítiques socials que vagin a eradicar aquesta pobresa, no
volem polítiques socials de postilla, volem polítiques socials reals i transformadores”.

ACTA DEL PLE

Seguidament l'alcaldessa dóna la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup
municipal d'ICV-EuiA que diu: “Muchas gracias. Me gustaría recordar, porque siempre
estoy pesado en estos temas...en marzo del 2013 este Consistorio aprobó una
propuesta aquí en esta línea en contra de la pobreza energética. Yo creo que esta
iniciativa de legislativa popular donde hay las entidades que ha mencionado el vecino
Jesús Marín y la coordinadora d'Aturats de Catalunya también ha estado en esta
iniciativa. Yo creo que es de sentido común, es de lógica y no es que es para bien , es
que quien no sufre esta...Montse, ¿Quien no lo sufre? Es que yo pienso de que llega
un momento que a veces nos confundimos de enemigo, y el enemigo es uno, lo ha
dicho Jesús. Son las Corporaciones, las grandes empresas de los suministros. Son
gente insensible. Y yo ante esta situación lo que creo es que nosotros ya nos hemos
dotado de alguna manera de esto y no es sólo apoyarla, a lo siguiente a apoyar la
propuesta como hicimos con la renta básica garantizada, como lo hicimos con la renta
mínima garantizada. Aqui en Badia hay personas que están recogiendo firmas en los
centros de trabajo. Ya lo sabeis, estamos recogiendo firmas en los centros de trabajo,
en todos los sitios. Ante una situación como esta, yo creo que lo lógico es hacer piña,
lo normal es unirnos. Unirnos como hemos hecho en otros casos y yo es lo único que
puedo decir, siempre recordar que si nosotros queremos, podemos”.

S'acorda:

Alhora, resulta alarmant el creixement de la pobresa energètica entesa com la dificultat
per fer front a les factures de subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua. Els
preus d’accés aquest subministraments s’han tornat inassequibles per a la població.
Des de 2008, la llum ha pujat un 60% i l’aigua un 66%. El Síndic de Greuges a
l’Informe sobre La Pobresa Energètica a Catalunya d’octubre de 2013 documenta els
impactes socials, sanitaris i medioambientals de la pobresa energètica, i denuncia el
sobreesforç que implica l’acumulació de deutes vinculats al pagament de factures de la
llar. El mateix informe recorda que Segons l’Enquesta de condicions de vida
corresponent al 2011, a Catalunya hi ha 193.000 llars –un 6,9% del total– que no
poden assumir la despesa de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada.
Segons dades de l’Associació Espanyola de Ciències Ambientals, només a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, s’ha passat de 27.359 expedients de suspensió del
subministrament d’aigua el 2011 a 72.039, el 2012. Les dificultats per fer front al
pagament de l’habitatge i la pobresa energètica suposen, fins i tot, la pèrdua de vides
humanes.
El creixement d’aquesta situació d’emergència social i l’escassetat dels ajuts que
reben les persones afectades contrasten amb els ingents beneficis obtinguts per
entitats financeres i empreses de subministraments. Les cinc entitats financeres més
grans de l’Estat espanyol —Santander, BBVA, Caixabank, Popular y Sabadell— van
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Aquest panorama de vulnerabilitat habitacional es veu agreujat per l’existència d’un
mercat privat de lloguer escàs, car i altament especulatiu i per la manca d’un parc
d’habitatge social que permeti reallotjar les famílies afectades. Segons la Conselleria
de Territori i Sostenibilitat, els habitatges de lloguer social no arriben als 30.000 -un 1%
del parc habitacional-, front al 18% de què disposen els països de l’entorn europeu.
L’exigua proporció d’habitatges econòmicament accessibles contrasta amb els 448.356
pisos buits -13% del parc-, que segons l’Institut Nacional Estadística es concentren a
Catalunya. En aquest context, no és d’estranyar que cada cop siguin més nombroses
les ocupacions de pisos buits per part de famílies incapaces de fer front al pagament
de l’habitatge.

ACTA DEL PLE

Aquesta situació d’emergència social és especialment greu en l’àmbit de l’habitatge. El
sobreendeutament hipotecari, de fet, és una de les problemàtiques més punyents.
Catalunya s’ha convertit en una de les Comunitats Autònomes amb major nombre
d’execucions hipotecàries i de desnonaments. Segons dades del Consell General del
Poder Judicial, entre el 2008 i el 2013 es van iniciar 98.040 procediments d’execucions
hipotecàries. En molts casos, aquest procediments comporten no només la pèrdua de
l’habitatge habitual sinó també l’adquisició d’un deute exorbitant amb les entitats
financeres. A la problemàtica de les execucions hipotecàries s’hi afegeixen les
dificultats per fer front al pagament del lloguer. Segons dades judicials, l’any 2013, un
67% dels 16.008 desnonaments que es van produir a Catalunya van estar relacionats
amb l’impagament del lloguer.
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«Exposició de motius
I
Catalunya és una de les Comunitats Autònomes més afectades per la crisi econòmica.
Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, més de 200.000 llars tenen tots els seus
membres a l’atur, de les quals 95.000 no perceben cap ingrés.

Aquests continguts generen diferents tipus d’obligacions per a les administracions
públiques. En primer lloc, han de fer “tots els esforços, fins al màxim de recursos
disponibles” per satisfer-los, atorgant prioritat als “col·lectius més vulnerables”. En
segon terme, han d’assegurar-los no només davant l’administració sinó també front a
abusos provinents de particulars. (Observació General nº3).
Molts d’aquests drets i d’aquestes obligacions es troben recollits també a la Constitució
espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. L’article 47 de la Constitució
espanyola reconeix el dret a un habitatge digne i el vincula a l’obligació dels poders
públics d’impedir l’especulació. Junt al deure de combatre l’especulació, els poders
públics han de garantir que el dret de propietat no s’exerceixi de manera anti-social
(article 33) i subordina tota la riquesa [...] sigui quina sigui la titularitat “a l’interès
general”. Aquesta obligació és especialment rellevant tractant-se d’entitats financeres i
empreses que presten serveis econòmics d’interès general, sobretot quan han estat
beneficiàries d’ajuts i subvencions públiques.
També l’article 5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa que totes les persones
tenen dret a viure lliures de situacions “d’explotació i maltractaments”, com les que, de
facto, comporten la manca d’un habitatge digne, el sobreendeutament o la
impossibilitat d’accés a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas. L’article 30, de
fet, determina que “totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat als
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Segons l’Observació General nº 4 del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals
(DESC) de Nacions Unides, el contingut del dret a l’habitatge comprèn l’accés
permanent a “recursos naturals i comuns, a aigua potable, a energia per la cuina, la
calefacció i la llum”. De fet el dret a l’aigua i al sanejament es troben reconeguts a
l’Observació General nº 15. L’Observació General nº 7, per la seva banda, incorpora
com a contingut del dret a l’habitatge la protecció contra els desnonaments forçosos, i
l’obligació de què els poders públics garanteixin el reallotjament adequat de les
persones sense recursos que es vegin afectades per un desnonament.

ACTA DEL PLE

La Declaració Universal dels Drets Humans y el Pacte Internacional de Drets
Econòmics Socials i Culturals, a l’article 11, reconeix “el dret de tothom a un nivell de
vida adequat per a ell i per a la seva família, incloent-hi l'alimentació, el vestit i
l'habitatge, i una millora contínua de condicions d'existència”.
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tancar 2013 amb un benefici de 7.674 milions. Cal recordar, igualment, que des de que
va començar la crisi les administracions públiques han transferit al voltant de 165.000
milions d’euros a les entitats financeres. L’Informe Emergencia Habitacional en el
Estado Español de l’Observatori DESC i la PAH mostrava com algunes de les entitats
que més desnonen són precisament les que han concentrat la major part d’ajudes
públiques. La Conselleria de Territori i Sostenibilitat ha xifrat en 80.000 els pisos buits
nous a estrenar que resten buits a Catalunya. Aquest diagnòstic es pot estendre també
a les empreses de subministrament energètic. Durant els 3 primers trimestres de 2013,
l’oligopoli elèctric que opera a l’estat espanyol (Endesa, Gas Natural-Fenosa,
Iberdrola, EON Espanya i EDP) va obtenir 7.638 M€ de benefici, el doble que el de les
elèctriques europees. Només Endesa, principal empresa distribuïdora de la llum a
Catalunya, va declarar 1.879 M€ de benefici l’any 2013.
II
La manca de satisfacció de necessitats habitacionals i energètiques bàsiques
contradiu nombrosos compromisos internacionals assumits pel Regne d’Espanya i per
la Generalitat de Catalunya.

1. Les mesures contemplades en aquest article tenen per objecte establir mecanismes
destinats a resoldre el sobreendeutament de les persones físiques i les famílies, i en
especial els deutes derivats de l’habitatge habitual. Mitjançant la regulació d'un
procediment extrajudicial i, si escau, la d'un procediment judicial, per tal de donar
solució a la situació de sobreendeutament en què es trobi la persona física
consumidora per causes sobrevingudes. Aquesta previsió es basa en el fet que el dret
de les persones consumidores té caràcter de dret bàsic i és objecte d'una especial
protecció, conforme preveu l'article 121,1 de la Llei 22/2010 de 20 de juliol, reguladora
del Codi de Consum de Catalunya. Aquest procediments es regularan sens perjudici
del que estableix la legislació hipotecària i concursal.
2. A l'efecte de la present llei, ostentaran la condició de consumidors les persones
físiques que reuneixin les condicions previstes a l’art. 111,2.a de la Llei 22/2010, de 20
de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.
3. Les persones físiques consumidores que es trobin o es puguin trobar en una
situació d’insolvència derivada del pagament de l’habitatge poden iniciar els
procediments regulats. Aquests procediments seran aplicables a totes les persones
físiques residents a Catalunya.
4. La persona consumidora o qualsevol dels creditors podrà sol·licitar un procediment
extrajudicial per la resolució de situacions de sobreendeutament derivades d’una
relació de consum. Aquest es gestionarà per les comissions de sobreendeutament,
subjectes al procediment administratiu, amb àmplies facultats de decisió atorgades
Ajuntament de Badia del Vallès
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Art. 1. Mesures contra el sobreendeutament de persones consumidores relacionat amb
l’habitatge habitual
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Ja en el marc de la legislació autonòmica, la protecció del dret a l’habitatge i l’obligació
d’eradicar-ne els usos anòmals, incloent-hi l’habitatge buit, està contemplada a la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. L’article 4 d’aquesta llei, de fet,
determina que el “conjunt d'activitats vinculades amb el proveïment d'habitatges
destinats a polítiques socials” es configuri “com un servei d'interès general per
assegurar un habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans”. La Llei 22/2010, de
20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, fa el mateix en relació als
subministraments bàsics als seus articles 251 i 252.
III
El Ple d'aquest ajuntament, considerant que al nostre municipi de Badia del Vallès, es
donen unes condicions d'emergència habitacional igual de greus, quan no pitjors per
als col·lectius més vulnerables, va aprovar el 30 de Novembre del 2011 una moció per
declarar Badia del Vallès lliure de desnonaments i en defensa activa del dret a
l'habitatge.
Així mateix, el dia 27 de Febrer del 2013, per les mateixes raons, el Ple de
l'ajuntament va aprovar una moció sobre la pobresa energètica a instàncies de
l'Aliança contra la pobresa Energètica.
Text articulat de la Iniciativa Legislativa Popular que ha estat acceptada a tràmit per la
Mesa del Parlament de Catalunya en data 13 d'octubre de 2014.

ACTA DEL PLE

serveis d’interès general”. Per la seva banda, i a l’igual que el Pacte Internacional de
Drets Econòmics Socials i Culturals, l’article 42.3 de l’Estatut obliga els poders públics
a “vetllar per la dignitat, la seguretat i la protecció integral de les persones,
especialment de les més vulnerables”.

2. Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al
pagament del lloguer podran acollir-se al lloguer forçós de l’habitatge per un mínim de
3 anys, quan aquest sigui propietat de persones jurídiques en les seves diferents
formes, en especial entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltors, entitats de
gestió d’actius, inclosos els procedents de la reestructuració bancària i entitats
immobiliàries.
3. Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al
pagament del lloguer d’habitatges propietat de persones físiques gaudiran dels ajuts
que evitin el desallotjament.
4. Les administracions públiques es comprometran, en qualsevol cas, a garantir el
reallotjament adequat de les persones en situació de vulnerabilitat per poder fer efectiu
el desnonament.
Article 3. Mesures per evitar la pobresa energètica lligada a la situació d’exclusió
habitacional.
1. Les administracions públiques hauran de garantir el dret a l’accés a
subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de les persones en situació de
vulnerabilitat mentre duri aquesta situació i com a mínim durant 3 anys.
2. Com a principi de precaució s’establirà un protocol obligat de comunicació i
intervenció prèvia dels serveis socials per tal d’aplicar els ajuts necessaris per a evitar
el tall de subministrament, en cas que l’impagament sigui per manca de recursos
econòmics de les famílies afectades.
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Article 2. Mesures per evitar els desnonaments que puguin conduir a una situació de
manca d’habitatge.
1. Les persones i unitats familiars que tot i aconseguir la dació en pagament continuïn
en situació de vulnerabilitat es podran acollir al lloguer forçós de l’habitatge executat
durant un mínim de 3 anys.

ACTA DEL PLE

5. En el supòsit que no s’arribi a un acord per la via extrajudicial s’iniciarà un
procediment judicial simplificat en el què es buscaran les fórmules adequades per la
satisfacció dels deutes. Aquest procediment judicial simplificat s’iniciarà per la persona
física consumidora, que aportarà informació completa sobre actiu i passiu, així com
una proposta de pla de pagaments. El jutge, analitzades les circumstàncies del
sobreendeutament de la persona física consumidora, la seva bona fe, les raons per les
quals el procediment extrajudicial no va finalitzar amb acord i el pla de pagament
presentat, podrà instar de nou un acord. En cas que no s’assoleixi acord, si en el
termini de 2 anys no s’han pogut satisfer els deutes ni s’ha acordat un pla de
pagament, s’iniciarà la liquidació dels actius per fer front als deutes. Aquesta liquidació
tindrà una durada màxima d’un any i un cop finalitzada el jutge acordarà la cancel·lació
del passiu no satisfet.
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(incloent la capacitat d’establir un pla de pagaments o de reestructuració del deute) i
subjectes a la revisió del jutge competent. Es regularà reglamentàriament en el termini
de tres mesos el procediment i el funcionament de les comissions de
sobreendeutament. El deutor no podrà sol·licitar la intervenció de la comissió de
sobreendeutament si es troba immers en un procediment judicial concursal, així mateix
l’inici a posteriori d’un procediment d’aquesta naturalesa haurà de ser comunicat a la
comissió que acordarà la finalització del procediment iniciat davant ella.

3. Les administracions públiques establiran els acords o convenis necessaris amb les
companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per tal d’establir
línies d’ajut o descomptes molt significatius en el cost dels consums mínims de les
persones en situació de vulnerabilitat.

Primer. Ratificar els compromisos presos per aquest Ple en les mocions anteriorment
citades per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica.
Segon. Donar suport a la proposta de Iniciativa Legislativa Popular per fer front a
l’emergència habitacional i a la pobresa energètica presentada al Parlament de
Catalunya per l'Observatori DESC, les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de
Catalunya i l'Aliança contra la Pobresa Energètica.
Tercer. Habilitar els espais municipals i oferir els mitjans materials necessaris per a
facilitar la recollida de signatures de la ILP
Quart. Convocar la Taula Municipal sobre Pobresa Energètica i la taula d'habitatge per
proposar l’organització d’actes i accions de difusió i suport a la ILP.
4. MOCIÓ AEB: ENVERS LA LLEI DE SEGURETAT CIUTADANA
La secretària dóna lectura a la moció presentada. Seguidament l'alcaldessa cedeix la
paraula al senyor José M. Iglesias, en representació de la PAH, que diu:
“Muy buenas tardes a todos. Tengo un comunicado...hablo en nombre de la Plataforma
de Afectos por la Hipoteca. Sufrimos un endurecimiento represivo en el que las normas
es tratar a quienes se manifiestan o disienten a palos, con cargas, identificaciones,
multas, detenciones o incluso con peticiones de gravísimas penas de prisión. Las
nuevas leyes y reformas en materia de derechos fundamentales, vienen a poner la
puntilla a lo que ya tenemos. Otra vuelta de tuerca. Recordar las cargas policiales en
acampadas del 15 M, al FON, a los compañeros anarquistas catalanes, los
trabajadores de Coca Cola de Fuenlabrada, los abogados de Euskal Erria Isma,
Miguel y todos los detenidos del 22 M. Los mineros de Serreo, los compañeros del
SAC, de los campamentos de dignidad, todos los detenidos de 14 N y tantos más que
Ajuntament de Badia del Vallès
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Per tot això el ple de la corporació aprova els acords següents:
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Article 5: Despeses destinades a habitatge
1. La Generalitat garantirà que en els supòsits contemplats als articles 2, 3, i 4 les
despeses en matèria d’habitatge i de subministres bàsics no podran comportar més
d’un 30% dels ingressos familiars disponibles.
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Article 4. Mesures per garantir la funció social de la propietat i impulsar la creació
d’habitatge assequible
1. L’Administració decretarà el lloguer forçós a persones o unitats familiars en situació
de vulnerabilitat durant un mínim de 3 anys dels habitatges en mans d’entitats
financeres i agències associades, fons d’inversió i entitats de gestió d’actius que
romanguin en desús o infrautilitzats de manera injustificada durant 2 anys.
2. Aquest procediment s’aplicarà de forma preferent a les entitats financeres i de gestió
d’actius que hagin rebut ajuts públics.

Seguidament l'alcaldessa cedeix la paraula al senyor Raul Ortiz, regidor del grup
municipal PXC, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Desde PXC estamos en contra de
esta ley mordaza que van a hacer. Nosotros desde PXC lo hemos sufrido en muchas
concentraciones y manifestaciones que nos han venido a reventar, y la policía también
nos ha dado. Pero no compartimos del todo el redactado ni la forma de expresar ni
relacionarlo con el franquismo que pensamos que este punto no tiene nada que ver,
Ajuntament de Badia del Vallès
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L'alcaldessa cedeix seguidament la paraula al senyor Juan Carlos Santervás, regidor
del grup municipal de l'AEB, que diu: “Gracias. No me extenderé mucho porque creo
que ha quedado bastante bien expuesto por el compañero de la PAH que ha
intervenido, si que me gustaría...he hecho algo de historia y ha salido varias veces
tanto en la moción como en la intervención de la PAH el tema del franquismo, pero es
importante pensarlo, porque yo recuerdo cuando he hecho algo de historia, que
preguntas a la gente y decían no, si yo cuando Franco iba a mi trabajo, me ponía en
mi casa a ver la tele. En los años 60 había mucho trabajo, en los 70 no, pero bien bien,
yo no se...en cambio ¿Quien se quejaba? una parte importante de la sociedad,
mayoritaria pero no toda la sociedad, se quejaba el que sufría tortura, el que sufría
detenciones, el que estaba en empresas rompiéndose la cara. Esto es un poco
parecido. No quiero decir que estemos en una dictadura ni mucho menos, pero si el
hecho de que hay gente que le cae muy lejos y dice bah, esto tampoco es para tanto,
esto a mi no me afecta, yo me voy a mi casa, vengo a mi trabajo, me quedo viendo la
televisión y esto la gente esta que está exagerando. Pues un poco igual. La gente que
está al pie del cañón cada dia...es una ley que hace mucho daño. Simplemente decir
esto”.

ACTA DEL PLE

no da esto para nombrarlos a todos. A este paso terminaremos sacando los manuales
de hace 50 años.Volveremos a la clandestinidad para luchar y opinar. Ya solamente
les falta sacar al ejército a la calle, nos están expoliando, los salvapatria con todos sus
ahorros en el extranjero ven que se les tambalea el sillón y van a poner la guinda a lo
que ya es una realidad para muchos y muchas. El gobierno saca de un espacio donde
hay tribunales independientes la valoración de estas conductas, y las lleva al ámbito
administrativo, y además cuando el ciudadano quiere defenderse ahí deberá pagar
unas tasas desorbitadas que muchos no podremos pagar. El gobierno del estado está
haciendo caso omiso a las observaciones de organismos internacionales, como el
Comité de derechos humanos de la ONU o el Tribunal Europeo de derechos humanos,
y continua con la tramitación de esta ley contraria a las obligaciones internacionales
contraidas por el estado español en materia de derechos humanos y sin llevar a cabo
ninguna modificación acorde a sus recomendaciones. Esta ley de la patada en la boca
a la democracia es una ofensa brutal contra los derechos civiles, recordando las
peores épocas de la represión franquista, liquidar libertades y convertir derechos
fundamentales en delitos, es lo que esta reforma pretende institucionalizar. Con ello, el
régimen da cobertura legal a la represión ya en marcha, y garantiza la seguridad al
bloque dominante, corruptos, especuladores y explotadores. La Ley de Seguridad
Ciudadana y la reforma penal, son en realidad leyes para la seguridad del régimen.
Las leyes son una mordaza a las protestas sociales. Con la ley de Seguridad
Ciudadana los skratches, las manifestaciones no comunicadas, el uso de imágenes de
la policía o las ocupaciones de entidades públicas o privadas como forma de protesta,
serán objeto de multas desorbitadas, pero juntos vamos a combatir su represión, sus
leyes mordazas, su condena a pagar la deuda y cada uno de sus ataques a
ciudadanos y ciudadanas. Vamos a seguir defendiendo pan, techo, trabajo y dignidad
para todos. Seremos insumisos. Somos la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de
Badia del Vallès y apoyamos la moción de la ley mordaza presentado por la AEB”.

con lo cual nosotros nos vamos a abstener. No estamos a favor...podeis decir lo que
querais, cada uno piensa lo que quiere. La libertad de expresión es poder hablar aquí
y cuando a mi me de la gana...cuando uno quiera, no cuando vosotros querais...”
L'alcaldessa diu: “Silencio, vamos a ver...vamos a ver”.
Senyor Raul Ortiz: “Yo he escuchado a todo el mundo”.

Pren la paraula la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que
diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Badia del Vallès es un municipio atípico pero que
siempre se ha caracterizado por una cosa: Porque aquí siempre hemos vivido y
convivido personas de diferentes colores políticos, diferentes culturas, diferentes
razas, diferentes lenguas y sin ningún tipo de problema, porque nos hemos respetado
todos. En el principio de esta intervención quiero pedir a todos respeto, lo mismo que
yo tengo por todos. Un dar y recibir, simplemente. A nivel personal uno puede tener
opiniones, gustos, diferencias muy diferentes, pero cuando está en un Ayuntamiento
vela ante todo por el binestar, por la seguridad y porque los vecinos del municipio con
el que se ha comprometido tengan unas mejoras en todos los ámbitos importantes,
Ajuntament de Badia del Vallès
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L'alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal
d'ICV-EuiA, que diu: “Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. A ver, libertad de
expresión...relativa. Hay libertad pero claro, control al 100% de todos nosotros, de
todos los movimientos, de todos los ciudadanos. La ley mordaza es esto: control,
control, control y después sanción, sanción hasta que te arrinconan en tu casa o en la
cárcel. No hay nada más. Y ante una situación como esa, pues una ley como esta que
ha sacado el Sr. Fernández Díaz pues claro, lo normal es que todos juntos estemos en
contra. Todos juntos, todos. Todos los que sufrimos la crisis, todos los que padecemos
la crisis. Porque ¿Quien protesta? Los que sufrimos. Los que viven bien, los que
tienen el dinero en Suiza, toda esta gente pues no les hace falta porque utiliza la
policía que pagamos todos para defenderse ellos y atacar a los que protestamos por
nuestros derechos. Yo estoy en una situación como esa y lo normal, como lo hemos
hecho en los diferentes ámbitos, en el Congreso de los Diputados todas las
proposciones que hemos hecho, en el Parlament de Catalunya, como lo hemos hecho
en todos los sitios el grupo municipal al que yo represento condena y está totalmente
en contra de esta ley de seguridad ciudadana denominada ley mordaza de control de
los ciudadanos. Por lo tanto, apoyaremos la propuesta que trae la AEB a aprobación”.
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Segueix el senyor Raul Ortiz: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Sólo quiero decir eso. No
podemos compartir las ideas, pero yo cuando habla el Sr. de la PAH, de la AEB o de lo
que sea, yo me callo y le dejo expresarse, y lo puedo compartir o no. ¿He alzado la
voz? Si, lo reconozco, ¿Por qué? porque ha empezado el barullo y alzo la voz...ya
está, simplemente es mi postura. Estoy en contra de la ley mordaza pero no en el
redactado ni en alguno de los contenidos de la Moción, y simplemente nos vamos a
abstener. Y ya está”.

ACTA DEL PLE

L'alcaldessa diu: “Vamos a ver. Yo puedo entender que determinadas manifestaciones
pueden no sentar bien, dejemos intervenir, que diga lo que quiera porque hay libertad
de expresión y puede decir lo que quiera aunque no estemos de acuerdo, y luego cada
uno dará su opinión al respecto y estará más o menos de acuerdo. Es verdad que no
le hemos dejado continuar. Sin estar de acuerdo con lo que está diciendo, ¿Eh? Que
no estoy defendiendo lo que dice, pero yo creo que tiene derecho a tener la palabra y
a decir lo que considere que tenga que decir”.

A continuació intervé la senyora Montserrat Montañés, regidora del grup municipal de
l'AEB, que diu: “Gràcies. A nosaltres ens agradaria fer un matís en relació a una
exposició que ha fet el company d'Iniciativa. Nosaltres en cap cas hem presentat
aquesta moció pensant que es una llei que el que pretén es eradicar la situacions de
protesta de les famílies i persones que viuen la situació de crisi. Nosaltres la lectura
que fem de la llei mordassa va molt més enllà d'aquest moment històric i de crisi i que
omple pàgines de diaris i de tertúlies. Nosaltres sobre tot presentem aquesta llei i la
presentaríem en aquest context econòmic però també en context de bonança.
Nosaltres el que defensem es la llibertat de poder manifestar-se des d'alló que un sent
que té dret a expressar des de l'expressió pacífica d'aquest pensament i des de la
confrontació amb el poder fàctic que té una manera de fer i de pensar més enllà de
que estigués en un context de crisi. A mi m'agradaria posar en la meva boca unes
paraules d'una cançó d'Ismael Serrano que diu ellos me defienden de ti, de ellos
¿Quien nos va a defender? Nosaltres. Nosaltres ens volem defensar de ellos, i es per
això de que més enllà del context econòmic, presentem aquesta moció”.
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L'alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, primer tinent d'alcalde,
que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. El grupo municipal socialista votará a favor de esta
moción presentada por la AEB. En primer lugar creemos que esta ley, si hiciéramos
una encuesta, seguramente nos daríamos cuenta de que no es necesaria una ley
como esta...no hay manifestaciones en la calle pidiendo que se tenga que reformar o
que se tenga que hacer esta ley. Por lo tanto, las leyes en principio deberían
responder a necesidades sociales, no objetivos que yo creo que estamos ante una
involución ideológica en este país, en este estado en el que no solamente con esta ley
sino con otras leyes y normas, se está pretendiendo que aquello que se hizo en el 78
que ha funcionado medianamente bien durante estos años, se convierta en algo bueno
porque lo que está viniendo es muy malo. Es decir, se está haciendo un recorte en
libertades, en derecho y sobretodo en algo que es fundamental. La ley no amenaza
con penas de cárcel, no es una cuestión de ir a la cárcel por manifestarte, toca algo
que yo creo que va mucho más allá, que es primero a la dignidad de la persona, a la
dignidad del ciudadano y de la ciudadana como tal, a la defensa de unos derechos
básicos que son fundamentales y que no solamente es una cuestión de la
Constitución, es una cuestión de derechos humanos, de libertad, y que sobre todo toca
al bolsillo porque aquel o aquella que un dia esté en un skratche o una manifestación o
en un concierto no autorizado, o sencillamente se mosquee con el guardia de turno
porque no esté de acuerdo con la multa que le estén poniendo, seguramente le valga
más la pena agachar la cabeza, girarse y aceptar esa multa que hacer frente a lo que
le puede venir encima, que es no solamente una multa que no va a poder pagar,
porque en la situación actual creo que son 30.000 euros de multa que te pueden poner
por según qué cosas, creo que nadie de los que estamos aquí presentes le pueden
hacer frente. Yo creo que va más allá a amenazar, a amordazar, a atenazar a una
sociedad que lo que está haciendo en todo caso defenderse contra ciertos ataques,
que nos podrá gustar más o menos las formas, pero que si que es verdad que
estamos en nuestro derecho de protestar, de quejarnos y de patalear. Por lo tanto
votaremos a favor de la moción”.
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Por lo menos que le permitan vivir dignamente. Creo que nuestro compromiso se
demuestra y a la hora de depende qué proyectos, básicamente en el 90% los
apoyamos, los suscribimos, colaboramos. Cuando un partido político al que
pertenecemos erige una ley como la ley mordaza conocida por todos, nosotros a pesar
de tener nuestra opinión personal, debemos votar en contra de esta moción .
Únicamente pedimos respeto y que sigamos conviviendo dentro de esa diversidad”.

S'acorda:
Atès que el Congrés dels Diputats ha aprovat Llei de Seguretat Ciutadana contra la
qual ja s'han pronunciat partits polítics de l'oposició, sindicats, magistrats, advocats
penalistes i nombroses organitzacions socials.
Atès que aquest projecte de llei regula infraccions que es qualificaran com a faltes
lleus, greus o molt greus i que seran sancionades amb multes d’entre els 100 € i els
600.000 €, barrejant des de la inducció al consum de drogues o el comerç d'armes,
amb l'assistència a manifestacions o la celebració d'espectacles que no comptin amb
la deguda autorització.
Atès que vint-i-tres anys després de l'aprovació de la polèmica Llei de Seguretat
Ciutadana 1/92, també denominada “Llei Corcuera”, que el Tribunal Constitucional va
revocar una gran part del seu articulat, el Govern del PP ha presentat una reforma
encara més regressiva pel què fa als drets civils i llibertats ciutadanes, i que substituirà
la llei del 92.
Atès que es tracta d’un text redactat en paral·lel a la reforma del Codi Penal, també de
marcat caràcter restrictiu en drets, i que ve a compensar l'eliminació de la majoria de
les infraccions penals tipificades com a mancades, que amb la nova Llei de Seguretat
Ciutadana passarien a considerar-se infraccions administratives de caràcter molt greu,
greu o lleu.
La discrecionalitat que li atorga a l'administració a l'hora d'establir sancions, l'elevada
quantia de les mateixes, que en el cas de les infraccions molt greus podrien arribar als
600.000 €, i la fixació en la regulació de conductes habituals en les protestes
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Es procedeix a la votació de la moció presentada per l'AEB, la qual s'aprova per
majoria de 13 vots a favor (7 PSC, 4 AEB, 1 ICV-EuiA, 1 CiU) 3 en contra (PP) i 1
abstenció (PXC).

ACTA DEL PLE

L'alcaldessa diu: “Jo només per afegir un parell de coses. Estic absolutament d'acord
qu no es una llei coiuntural diguem-ne per a afrontar una determinada manera
d'afrontar els moviments socials que poden estar creixent per la crisi econòmica, es un
tema ideològic i no ens hem d'endarrerir tant, no hem d'anar cap al franquisme per a
veure com actuen determinats partits polítics en aquest país. Abans ho feien amb la llei
de Acompañamiento de los Presupuestos, que cada any ens trobàvem modificacions
del Codi Penal...la companya Cristina segur que ho sap perquè havíem de mirar totes
les lleis d'Acompanyament de Pressupostos perquè modificàven el Codi Penal com
premeditación y alevosía perquè ningú s'adonés, i ho ha estat fent sempre que han
governat, es un tema ideològic quan un planteja que la convivència i la seguretat es
pot garantir per coacción, miedo y coerción, o quan la convivència i la seguretat es pot
garantir amb educació, respecte i diàleg. Jo crec que son dos maneres d'afrontar una
sol.lució a diversos problemes i nosaltres, ja ho ha dit el company Lancho, votarem a
favor d'aquesta moció”.
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Seguidament intervé la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal de CiU, que
diu: “Gràcies, senyora Presidenta. Des de CiU també votarem a favor, com no podem
tirar enrere els nostres drets. Aquí es fa menció a postulats franquistes, però penso
que en alguns aspectes encara hem tirat més enrere, perdent tots els drets
democràtics adquirits. Ara, apart de la repressió també tenim la sanció. Gràcies”.

ciutadanes, defineixen a aquesta Llei com la “Llei Mordassa”. S'habilita, per tant, un
procediment administratiu que legalitza la criminalització i persecució de les
mobilitzacions i crea un instrument governamental, per impossibilitar drets democràtics
bàsics com la llibertat d'expressió i de manifestació que recull la Constitució com a
drets fonamentals.

Atès que les normes administratives sancionadores que tenen com a finalitat la
protecció de la seguretat ciutadana no s’han d’emprar per a restringir d’una manera
arbitrària i injustificada l’exercici de drets fonamentals vinculats a la participació política
dels ciutadans.
Atès que la democràcia és expressió i la seguretat ciutadana protecció de llibertats
públiques, i no una restricció de les mateixes. El delicte es combat de forma integral,
amb educació, amb promoure una vida digna, amb eliminar les diferències socials,
amb bones polítiques de reinserció i amb unes institucions que treballin en la
prevenció, no en el càstig.
Atès que aquesta Llei, reiterativa a regular conductes que ja tipificava el codi penal, i
creadora d'un nou Estat policial, controlador i limitador de llibertats públiques, és
inadmissible en un entorn democràtic.
Per tot l'anterior, el Ple adopta els següents acords:
Primer.- Exigir al Govern de l’Estat espanyol, la retirada immediata de la Llei de
Seguretat Ciutadana i a la Generalitat de Catalunya la desobediència en el cas que no
es retiri.
Segon.- Mostrar l’oposició a la Llei de Seguretat Ciutadana, que té com a finalitat
restringir d’una manera arbitrària el dret a la manifestació pacífica de les
reivindicacions dels ciutadans, posa en risc l’exercici dels drets i llibertats fonamentals,
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Atesa la plena vigència dels drets fonamentals de llibertat d’expressió, reunió i
manifestació, el dret de comunicar i rebre lliurement informació, el dret a la tutela
judicial efectiva, el dret a les garanties processals, els drets de llibertat sindical i de
vaga, el dret a la intimitat i el dret a la pluralitat política i ideològica, amb prohibició
expressa de tota actuació administrativa discrecional, arbitrària o discriminatòria, i el
rebuig als intents de qualsevol govern de restringir injustificadament l’abast d’aquests
drets i llibertats fonamentals per mitjà d’iniciatives legislatives.

ACTA DEL PLE

Aquesta breu descripció d'algunes conductes que seran regulades per aquesta llei,
ens indica que aquest projecte de “Llei Mordassa”, torna a situar la seguretat ciutadana
en l'òrbita del vell concepte d'ordre públic, molt allunyat de la concepció democràtica
de la seguretat.
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Les conseqüències del nou text proposat pel Govern significaran que l'acampada del
15-M prèvia a les eleccions de 2011, un concert de solidaritat que no compti amb tots
els permisos, participar en accions de la PAH per impedir un desnonament, discutir
amb un agent de l'autoritat perquè es nega a identificar-se o perquè se li recrimina una
actuació il·legítima, despenjar una pancarta en un edifici públic o la difusió d'una
concentració de protesta per una detenció, seran objecte de sancions. A més, en ser
sancions administratives la càrrega de la prova s'inverteix i ha de ser l'acusat el que
demostri la seva innocència en prevaler el testimoniatge d'un agent de l'autoritat.

vulnera els principis de proporcionalitat i seguretat jurídica i envaeix clarament de
competències pròpies del Govern de la Generalitat i dels ens locals.
Tercer.- Mostrar el nostre rebuig a que els funcionaris públics dels cossos policials
siguin instrumentalitzats com a elements de repressió de la protesta social.
Quart.- Mostrar el compromís d'aquest consistori en la defensa dels drets d'expressió i
manifestació a la nostra vila i contra qualsevol forma de sanció que limiti l'exercici
d'aquests drets.

5. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II. CONTROL A L'EQUIP DE GOVERN
1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DE LA 8/2015 A LA
78/2015
La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia:
Núm. 8/15, de 12 de gener, d’incoar expedients sancionadors segons la relació
15001796 a diferents titulars de vehicles, designar instructor i notificar–ho als
interessats perquè en el termini de 15 dies al.leguin el que creguin convenient en la
seva defensa.
Núm. 9/15, de 12 de gener, d’incoar expedients sancionadors segons la relació
15000792 a diferents titulars de vehicles, designar instructor i notificar–ho als
interessats perquè en el termini de 15 dies al.leguin el que creguin convenient en la
seva defensa.
Núm. 10/15, de 13 de gener, d’iniciar expedient de baixa d’ofici al padró municipal per
inscripció indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Mawutor Kwaesi
Amesimeku.
Núm. 11/15, de 13 de gener, de convocatòria de Ple extraordinari pel dia 15 de gener
de 2015.
Núm. 12/15, de 13 de gener, de nomenar interinament el senyor Agustin Collado
Garcia, per a la continuació del projecte d’implantació i desenvolupament de l’eina
GESTIONA, fins el 31 de desembre de 2015.
Núm. 13/15, de 13 de gener, de concessió d’una bestreta de 100,00 euros al senyor
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No hi ha.
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Sisè.- Donar trasllat d'aquest acord als Portaveus de tots els grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats, als Portaveus de tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al Ministeri de l'Interior i a la Conselleria de l’Interior, a les entitats
municipalistes existents i a les entitats socials de la Vila.
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Cinquè.- Exigir la dimissió del Ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, impulsor de
la Llei de Seguretat Ciutadana, de postulats franquistes, i que són inconcebibles en
una democràcia.

Ramón Diez Sorbas, sense interès i a compte de les retribucions de la nòmina de
gener de 2015.
Núm. 14/15, de 13 de gener, de concessió d’una bestreta de 300,00 euros al senyor
José Luis Soto Martínez, sense interès i a compte de les retribucions de la nòmina de
febrer de 2015.
Núm. 15/15, de 13 de gener, de concessió d’una bestreta de 100,00 euros al senyor
Juan Ant. Luque Morales, sense interès i a compte de les retribucions de la nòmina de
gener de 2015.

Núm. 19/15, de 13 de gener, de concessió de llicència urbanística núm. 2014/107, al
senyor Francisco Cordón Gallardo, per a l’arranjament interior de l’habitatge situat a
l’av. Mediterrània, 11, 2n B.
Núm. 20/15, de 14 de gener, d'aprovar I'expedient núm. 28/2014, de generació de
crèdits a partides pressupostàries de l' exercici de 2014.
Núm. 21/15, de 15 de gener, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 20
de gener de 2015.
Núm. 22/15, de 15 de gener, de nomenament interí de la senyora Silvia Camps Soler,
per tal de cobrir la vacant de tècnica de gestió de programes, no abans de l’1 de gener
i fins el 31 de desembre de 2015.
Núm. 23/15, de 15 de gener, de contractar la senyora Lourdes Contreras Fernández i
Sara Cortés Bautista amb la categoria d’agents mediambientals, mitjançant contracte
laboral per obra o servei determinat, no abans del 22 de desembre i fins el 31 de
desembre de 2014.
Núm. 24/15, de 16 de gener, d'inscriure amb caràcter definitiu l'entitat denominada
“Club Boxa Badia del Vallès” al Registre Municipal d’Entitats amb el número EAC
149.15.
Núm. 25/15, de 16 de gener, d’aprovar l’expedient núm. 27/2014 de transferència de
crèdit a diferents partides d’estats de despeses per a l’exercici de 2014.
Núm. 26/15, de 16 de gener, d'aprovar I'expedient núm. 26/2014, de generació de
crèdits a partides pressupostàries de l' exercici de 2014.
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Núm. 18/15, de 13 de gener, d’assignar el senyor Oscar Manuel Chamorro Chamorro
les funcions de cap de la Prefectura de la Policia Local, amb efectes del dia 1 de gener
de 2015 i fins a la reincorporació del titular.
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Núm. 17/15, de 13 de gener, de concessió d’una bestreta de 60,00 euros a la senyora
Naila Ceular Caballero, sense interès i a compte de les retribucions de la nòmina de
gener de 2015.
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Núm. 16/15, de 13 de gener, de concessió d’una bestreta de 300,00 euros a la senyora
Sonia Ollé Campillo, sense interès i a compte de les retribucions de la paga
extraordinària d’estiu de 2015.

Núm. 27/15, de 16 de gener, d’aprovar l’expedient núm. 25/2014 de transferència de
crèdit a diferents partides d’estats de despeses per a l’exercici de 2014.
Núm. 28/15, de 19 de gener, d’aprovació de la liquidació de la taxa per ocupació
temporal de la via pública, tarifa 2.a, terrasses de hostaleria amb taules, cadires,
tendals i d’altres elements per import de 255,00 euros, atesa la sol.licitud del senyor
Santos Alcojor Llavero per a la instal.lació d’una terrassa de bar en l’av. Eivissa, 16.
Núm. 29/15, de 19 de gener, d’aprovar la liquidació de la taxa per ocupació de la via
pública per import de 258,60 euros al senyor Rafael Pérez Pardo, per a la instal.lació
d’atraccions de fira durant les festes de nadal, al parc Joan Oliver.

Núm. 31/15, de 19 de gener, de concessió d’una bestreta de 300,00 euros al senyor
José Luis Soto Martínez, sense interès i a compte de les retribucions de la paga
extraordinària d’estiu de 2015.

Núm. 33/15, de 21 de gener, d’iniciar expedient de baixa d’ofici al padró municipal per
inscripció indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Ana Maria Vila
Peinado.
Núm. 34/15, de 21 de gener, d’iniciar expedient de baixa d’ofici al padró municipal per
inscripció indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Francisco Calala
Estruc.

ACTA DEL PLE

Núm. 32/15, de 19 de gener, d’iniciar expedient de baixa d’ofici al padró municipal per
inscripció indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Jilali Hadmoun.
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Núm. 30/15, de 19 de gener, de concessió d’una bestreta de 100,00 euros al senyor
Jorge Sánchez Pons, sense interès i a compte de les retribucions de la nòmina de
gener de 2015.

Núm. 36/15, de 22 de gener, d’incoar expedients sancionadors segons la relació
15002939 a diferents titulars de vehicles, designar instructor i notificar–ho als
interessats perquè en el termini de 15 dies al.leguin el que creguin convenient en la
seva defensa.
Núm. 37/15, de 22 de gener, de concessió de llicència urbanística núm. 2014/099, al
senyor Emilio Roig Mas, per a l’arranjament interior de l’habitatge situat a l’av. Via de la
Plata, 21, 4t E.
Núm. 38/15, de 22 de gener, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 27
de gener de 2015.
Núm. 39/15, de 22 de gener, d’aprovar i signar un conveni de col.laboració amb la
Diputació de Barcelona, per import de 21.000,00 euros, destinat a finançament del
Programa de Formació i Inserció (PFI).
Núm. 40/15, de 23 de gener, d’iniciar expedient de baixa d’ofici al padró municipal per
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Núm. 35/15, de 22 de gener, de formalitzar i cursar baixa de cotització a la Seguretat
Social, de la senyora Mireia Pereda Beltran atesa la seva renúncia al nomenament, i
del senyor José Antonio Martinez Pedrero per comissió de serveis.

inscripció indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Maria del Rocio
Matillas Aparicio.
Núm. 41/15, de 23 de gener, de convocatòria del Ple de l’Ajuntament pel dia 29 de
gener de 2015.
Núm. 43/15, de 23 de gener, de contractació de la senyora Alba Torres Alemany amb
la categoria de tècnica d’Ocupació, inserció i orientació, mitjançant contracte laboral
per obra o servei determinat, no abans del dia 19 de gener i fins el 30 d’abril de 2015.
Núm. 44/15, de 23 de gener, de concessió a diferent personal de l’Ajuntament d’ajuts
socials.

Núm. 48/15, de 23 de gener, de concessió d’una bestreta de 100,00 euros a la senyora
Montserrat Vargas Moreno, sense interès i a compte de les retribucions de la nòmina
de gener de 2015.
Núm. 49/15, de 26 de gener, d’incoar procediment de responsabilitat patrimonial
motivat per la reclamació de la senyora Concepción Granados Serrano, a causa d’una
caiguda en la via pública.
Núm. 50/15, de 27 de gener, d’autoritzar la renovació de la targeta d’aparcament a la
senyora Blanca Gutiérrez Bascones, modalitat titular no conductor i adjudicar nova
numeració.
Núm. 51/15, de 27 de gener, d’incoar procediment de responsabilitat patrimonial
motivat per la reclamació del senyor Javier Jurado Senciales, pels danys soferts a
causa d’una caiguda en la via pública.
Núm. 52/15, de 27 de gener, d’incoar procediment de responsabilitat patrimonial
motivat per la reclamació del senyor Antonio Fernández López, pels danys soferts a
causa d’una caiguda en la via pública.
Núm. 53/15, de 27 de gener, d’incoar procediment de responsabilitat patrimonial
motivat per la reclamació del senyor José Miguel Garrido Avilés, pels danys soferts el
dia 8 d’octubre de 2014 al poliesportiu.
Núm. 54/15, de 27 de gener, d’incoar procediment de responsabilitat patrimonial
motivat per la reclamació de la senyora Maria Zurita Olea, a causa d’una caiguda en la
via pública.

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

Codi Validació: 4ZMFC3F2HTSHC4Z5HF4QNKYHD | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 29

Núm. 47/15, de 23 de gener, de concessió d’una bestreta de 100,00 euros al senyor
Iván Villén Ortiz, sense interès i a compte de les retribucions de la nòmina de febrer de
2015.

ACTA DEL PLE

Núm. 46/15, de 23 de gener, de variacions de la nòmina de personal corresponents al
mes de desembre de 2014.
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Núm. 45/15, de 23 de gener, d’assignar el lloc de treball codi 300207 ocupat per la
senyora Immaculada Pacheco Comino, a l’àrea d’Alcaldia amb efectes del dia 21 de
gener de 2015.

Núm. 56/15, de 27 de gener, d’incoar procediment de responsabilitat patrimonial
motivat per la reclamació del senyor Mariano Fernández Fernández, pels danys soferts
a causa d’una caiguda en la via pública.
Núm. 57/15, de 27 de gener, d’adherir-se al servei de recepció de factures per via
electrònica (Servei e.FACT) del Protocol del conveni de l’Assumpció de l’assistència a
la Gestió Econòmica Local que ofereix la Diputació de Barcelona.
Núm. 58/15, de 29 de gener, d’autoritzar la senyora Raquel Sánchez Marín per a la
instal·lació d’una terrassa exterior davant el local ubicat al C/ de Menorca, 2 durant el
període del dia 1 de gener fins el 31 de desembre de 2015.
2. PRECS I PREGUNTES

Recientemente nos hemos estrenado con que el equipo de gobierno ha puesto una
campaña cívica que me parece muy bien. Una campaña de educació cívica de
recogida de excrementos de los animales. Es la aplicación de una Ordenanza que
hemos visto que está en vigencia pues hace mucho tiempo, y que lo que diferentes
grupos de la oposición hemos estado recordando en diferentes momentos este
problema cívico que tenemos en la ciudad, y nos llama mucho la atención que que a
dos meses de las elecciones municipales se aplique, se desarrolle esta ordenanza
municipal que está...que hemos dicho en muchas ocasiones que se aplique, incluso
recuerdo que en algunos momentos se hablaba de un tipo de sanciones, pero más
que de sanciones de medidas educativas y cívicas, y ahora se habla incluso que lo
podeis comprobar todos vosotros, que se habla de sanciones económicas y claro, se
me llama mucho la atención. Nos llama mucho la atención a nuestro grupo municipal
que a dos meses de las elecciones municipales pues se aplique esto.

ACTA DEL PLE

2. 1 Campanya educació cívica
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El senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d'ICV-EuiA, fa tres preguntes

Nos encontramos también que en la web municipal hay una serie de Reglamentos
colgados que están en desuso. Y uno de los Reglamentos es del año 96, de usos del
Antonio Machado, que después hicimos otro reglamento de trabajo para utilización de
las instalaciones públicas, y que vemos que ese Reglamento está ahí y puede generar
una determinada confusión, y al igual que este Reglamento está el de aplicación de
utilización del 2001 de la utilización de la implantación del euro, y todos estos
Reglamentos creemos que se tendrían que retirar de la página web porque vemos
que...no se, creemos que no tiene ningún sentido. Todo esto nos ha servido para
hablar con un poco de conocimiento de causa y entonces nuestro grupo municipal
hace un ruego al grupo de gobierno, a la regiduría de Comunicación, para que
descuelgue estos Reglamentos.
No, no, porque estos son Reglamentos en desuso, Sra. Alcaldesa, ahora mismo no los
está utilizando ya nadie ni el uno ni el otro de los que he mencionado.
2.3 Llar Jubilats i Pensionistes
Otra cosa que quería mencionar es que nos han llegado...vosotros recordais que se
Ajuntament de Badia del Vallès
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2.2 Reglaments

El senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l'AEB fa

preguntes:

2.4 Campanya educació cívica
A nosaltres també ens agrada aquesta campanya de recollida de les caques dels
gossos, de les deposicions. El que ens hagués agradat que s'hagués produit fa molt
de temps, però nosaltres no farem cap esment ni crítica que es faci a dos o tres
mesos, mentre hi ha legislatura s'ha de legislar i s'ha de fer política
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L'alcaldessa diu: “Bé, contesto perquè sinó se m'oblidarà. En fin, estoy perpleja. No,
t'explico. El Reglament es va aprovar. La persona que treballa en el Casal no es cap
persona delegada per mí, es una treballadora que està en un Pla d'Ocupació. No te
cap tipus de delegació política perquè es una treballadora. Una altra cosa es que si hi
ha queixes doncs esbrinarem a veure perquè i posarem remei. Però no hi ha delegació
política. Si vostè llegeix el Reglament veuràque l'òrgan que estableix el Reglament per
a decidir el que tè a veure amb la instal.lació es una assemblea que està composada
per membres de l'equip de govern i per membres de la Junta del Casal d'Avis que es
una entitat, o sigui no té res a veure, una cosa es l'equipament i una altra cosa es
l'entitat del Casal d'Avis, que continua funcionant com a entitat, és sobirana i pot
organitzar les seves activitats. El que no té es el pes diguem-ne ni de sancionar ni de
disciplinar perquè això ho hem assumit per a relaxar i que no tinguin enfrontaments
entre els propis membres socis de l'entitat. L'entitat té una Junta i després l'assemblea
de l'entitat escull uns membres que formen part d'aquest que es el que decideix
determinades coses. Jo presideixo i puc delegar en la regidora de Serveis Socials. La
única delegació que puc fer es en un regidor, jo no puc delegar políticament en un
treballador. El treballador té les seves funcions com a treballador...perquè no es
barregin, eh? Vostè ha sentit campanes i ho ha barrejat tot, i per a aclarir-ho només. A
mi també m'han arribat determinats comentaris, a veure què passa i intentarem
sol.lucionar-ho evidentment des d'una perspectiva dialogada i pacífica com sempre
acostumem a fer, però que en cap cas té una delegació política. Vull que quedi molt
clar perquè s'ha pogut entendre que jo enviaba allí un comisario político a decidir o no
se que fer perquè clar aquestes coses es diuen i allí queden i jo vull aclarir que no, que
en cap cas, Sr. Argueta.
Crec que he contestat el tema...mirarem els Reglaments, si son Reglaments que estan
en vigor s'han de continuar penjant en la pàgina web malgrat que siguin de 1814, i si hi
ha Reglaments que estan fora d'ús, doncs ja farem un recull per si els hem de
despenjar, peró si son Reglaments que estiguin en vigor malgrat que no es facin servir,
doncs allà deuen estar perquè ho hem de penjar tot. Millor que sobri que no que falti
informació”.
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aprobó el Reglamento también de utilización y uso de las instalaciones de la Llar de
Jubilats i Pensionistas de Badia del Vallès. Recientemente nos han llegado algunas
quejas de la persona responsable o encargadaelegada por la Sra. Alcaldesa de las
funciones y del trato hacia las personas de la Llar de Jubilats. Entonces mi pregunta
es, ¿Cuales son las funciones de esta persona delegada o encargada o designada por
la presidenta en este caso, de la Llar de Jubilats, porque se comenta pues cosas
incluso podríamos llamar del orden hasta de la limpieza, pero yo en esos temas no voy
a entrar, simplemente mi pregunta es las funciones de esta persona delegada por la
presidenta o responsable en este caso que en el Reglamento era la alcaldesa, no
delegar, y entonces la Junta y cuales son las funciones ahora de la Junta actual de la
Llar de Jubilats i Pensionistes”.

2.5 Amiant
Dit això, fa un mes quan parlavem del tema de l'amiant, vam fer el prec a l'equip de
govern del qual sabem que tindrà una reunió el proper dia 2 de març amb la
Generalitat. Nosaltres vam fer un prec perquè es posés en contacte l'equip de govern
amb el tècnic de l'amiant que ha estat assessorant i explicant una mica quins son els
procediments en diverses reunions a una plataforma veïnal, i ens consta que l'equip de
govern no s'ha posat en contacte amb aquest tècnic i ens sobta, i voldríem demanar
això, per què no ho han fet, si tenen pensat fer-ho o què tenen pensat fer.

Un altre tema que voldríem tenir present o que tinguéssim present es el que nosaltres
entenem la falta d'operativitat de l'anomenada línia verda. Al web de l'Ajuntament
nosaltres vam sol.licitar en el seu dia que ho recordarà ara fa un mes informació sobre
el seu funcionament, i no ens ha arribat aquesta informació, però més enllà de les
qüestions tècniques, es la constatació de que no funciona, i com a veïns si hem baixat
aquesta aplicació, hem mirat com, hem dit doncs miri, aquí hi ha una resta o hi ha una
bossa que està penjat i que no només no hem obtingut resposta sinó que aquella
bossa continua en el seu lloc.
2.8 Llum carrer Sant Pau
Un altre qüestió que també hem comentat repetidament i que semblaba fa un o dos
mesos que la cosa ja estava arreglada, era el tema del llum del carrer de Sant Pau,
que sabem que és Sabadell però es clar, fonamentalment només ho utilitzen badiencs
i badienques i continua a les fosques, i creiem fermament que hauríem de posar un
remei, encara que anem de cara a la primavera-estiu i el dia s'allarga, però...bueno,
posem-hi remei.
2.9 Comunitat propietaris pàrking
I l'últim tema, feia una mica de rubor tornar a demanar, però com es la nostra obligació
ho farem i es tornar a demanar per enèsima vegada elevada al infinit, què passa amb
la constitució de la comunitat de propietaris del pàrking de l'av. de Burgos. I ja està,
gràcies.
Pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, primer tinent d'alcaldessa, que diu:
“Sobre la llamada al técnico especialista, el contacto lo tiene el Servicio mio, o sea la
coordinadora del Àrea tiene la consigna...ahora mismo si se ha puesto en contacto o
no, yo creo que si, porque sino habrá que decir alguna cosa. Pero si que tiene la
consigna y esperamos reunirnos con ellos tal como dijimos en Junta de Portavoces y
Comisión Informativa, cuantas más opiniones fundamentadas tengamos, mejor para
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2.7 Línia verda
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Una altra qüestió que voldríem demanar a l'equip de govern es que després de molts
mesos de treball amb Comissions Informatives o de demanda d'informació per part del
grup municipal de l'AEB, faria referència al pressupost i l'execució de la tarima de la
plaça Major dintre del Pla de Reforma del mercat municipal. No ens l'han ensenyat i no
sabem...bé, volem disposar d'aquesta informació. El pressupost i tot el que es
execució, com està aquest tema. M'imagino que, com hem dit abans, mentre hi hagi
legislatura doncs es legislarà.
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2.6 Informació tarima i reforma mercat
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este tema. O sea, ahí no hay ningún problema.
Sobre la tarima de la plaza Mayor y la ejecución del entorno del mercado, una
puntualización. La información la tienen, porque es una cuestión de Comisión
Informativa, y la información la tienen, la han visto. Es verdad que a lo que yo
comprometí en la última Comisión Informativa era a enviarles el formato digital de
todo el proyecto, pero que lo han visto y han opinado, porque hay discrepancias sobre
el tema de la tarima pero bueno, no nos vamos a poner de acuerdo en todo. Y que
conocen el presupuesto, conocen todo. Eso si. Lo que no lo tienen es en formato
digital. Pero digamos las cosas como son.
Sobre la línea verde me remito a lo que dije en el último Pleno y en Comisión
Informativa creo que alguna vez lo he dicho. Es decir, hemos encargado la memoria
anual, y con la memoria anual y los resultados que tengamos habrá que valorar, que
seguro que no funciona y creo recordar que lo dije en el Pleno, que no funciona todo lo
bien que a nosotros nos gustaría, obviamente. Es una herramienta nueva, es una
herramienta que no solamenten tiene que funcionar tecnológicamente sino que
también en el otro lado tiene que haber que los mecanismos creados para que la
comunicación, la información se canalice correctamente y funcione bien, y como en
todo práctica humana existen errores, existen interferencias, existen cosas que hay
que mejorar diariamente, y esto no es una excepción. Entonces, me remito a mis
palabras, cuando tengamos la memoria, espero que sea antes de acabar esta
legislatura que quedan 87 dias para ser concretos, podamos valorarla y mejorarla,
porque estoy convencido de que no va a ser una...87, no queda tampoco tanto.
Tenemos ahí una cuenta atrás...pero bueno, también es la gracia de esto. Yo estoy
convencido de que va a ser una herramienta que el próximo gobierno municipal va a
continuar usándola.
Sobre la luz de la calle Sant Pau seguimos insistiendo con Sabadell para que la
pongan. Seguimos poniendo sobre la mesa una serie de presiones sobre el
Ayuntamiento de Sabadell y ahora también al de Barberà para que eso se ejecute lo
antes posible.
Y sobre la constitución de la comunidad de concesionarios, me remito a lo que dije en
el último Pleno. Tenemos el Capítulo VI que hay que ejecutar una serie de obras, y
cuando se termine de ejecutar se hará. Yo voy a hacer todo lo posible para que en
estos 87 días el prócimo que venga, el que ocupe esta silla, lo tenga todo con lacito
para que no tenga ningún problema...sea quien sea. Esto va como va.
Sobre el tema de la campaña de recogida de civismo hay una cosa que es real y lo ha
dicho el portavoz Quim. Se gestiona hasta el dia 87. Se trabaja hasta el dia 87 de la
misma manera que desde el minuto 1, con lo cual si queremos poner límites, barreras,
aparte de las legales que hay unas leyes que impiden que algunas cosas durante la
campaña electoral se puedan hacer de la institución, hagámoslo, digámoslo en el
minuto 0 , el dia 13 se constituye el Ayuntamiento, el dia 15 hay un acuerdo de todos
los grupos municipales que salgan que diga mira, 200 dias antes de acabar la
legislatura prohibido hacer ningún tipo de campaña, actividad, gestión nueva que vaya
dirigida a la población. Si nos ponemos todos de acuerdo y jugamos con las mias
reglas perfecto, sino insisto, hay que trabajar hasta el último minuto, hay que hacerlo
bien, con la misma entrega y dedicación que desde el minuto 1 y sobre todo, si hay
algún pero que no tengamos claro, que algo tiene que salir, las Comisiones
Informativas que se explican los distintos proyectos, porque se explican y este se ha
explicadoen diversas ocasiones, pues se pueden poner sobre la mesa las dudas, las
cuestiones, pues oye esto en lugar de sacarlo en febrero porque no se saca en junio.
Bueno. Se puede hablar. Pero en Comisiones Informativas que para eso están y es
una herramienta que todos tenemos”.

L'alcaldessa diu: “Yo para acabar diré una frase que me decía mucho a mi mi padre,
que no quieras para los demás lo que no quieras para ti. Ayer nos removimos mucho
en nuestras sillas cuando oíamos que la propuesta de modificación nos corría prisa
aprobarla en el Parlament porque estábamos a 87 días de las elecciones municipales.
Nos removimos todos en la silla porque era un tema de interés general en el que
estábamos todos de acuerdo y por tanto, lo que no quieras para ti, no lo desees para
los demás”.
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I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, Eva Maria Menor
Cantador alcaldessa aixeca la Sessió sent les dinou hores i trenta minuts, del qual com
secretària municipal dono fe.

