
 

ACTA MÚM. 12/2015

Expte. 2298/2015

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  CELEBRADA  PEL  PLE  MUNICIPAL  DE 
L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 28 D'OCTUBRE DE 2015 A LES 
18:30 hores

Badia del Vallès, vint-i-vuit d'octubre de 2015

El Ple de la corporació quan son les 18:30 hores, 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.

Hi concorren els regidors següents:

Sr. Rafael Moya Camarón PSC
Sra. Montserrat Jiménez Molina PSC
Sr. Josep Martínez Valencia PSC
Sr. Iván Sanz Pérez PSC
Sra. Maria Encarnación Rodrigo Morales PSC
Sr. Antonio Rodríguez Yañez PSC 
Sra. María José Granados Martínez PSC
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo AEB
Sra. María Teresa Carceller Labaleta AEB
Sr. Alvaro José Pacheco Comino AEB
Sra. Ruth Escolà Sánchez AEB
Sr. Miquel Rodríguez Rosillo AEB
Sra. Elisabet Ruiz Romero BeC-E
Sr. José Pérez Jiménez BeC-E
Sra. María Pilar Paz Sierra BeC-E

Assistits per la secretària senyora Carme Coll  Gaudéns que certifica, i  l’interventor 
senyor Raúl López Borras. 

Una vegada verificada per la secretària  la  vàlida constitució del  Ple, donat que es 
compleix l’assistència mínima d’un terci del número legal de membres.

L'Alcaldessa  obre  la  sessió,  excusant  l'assistència  de  la  senyora  Saray  Muñoz 
Contreras que s'incorporarà a la sessió mes tard per motius laborals. Seguidament es 
procedeix a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Per impulsar mesures que puguin aconseguir un acord transatlàntic per al comerç i la inversió entre la 
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UE i els EUA (TTIP) (expte. 2305)

3. MOCIÓ AEB: Per la creació d'alternatives al Parc Joan Oliver

4. MOCIÓ BeC: Sol·licitant a la Generalitat de Catalunya que garanteixi beques de menjador a tots els  
infants en situació de vulnerabilitat

5. MOCIÓ BeC: De rebuig a l'acord comercial d'associació transatlàntica per al comerç i la inversió entre 
la UE i els EUA

6. MOCIÓ BeC: Per donar suport a l'adhesió a la campanya «tancarem els CIE» (Centre d'Internament 
d'Estrangers)

7. MOCIÓ BeC: Sobre l'adaptació dels parcs infantils

8. MOCIÓ BeC: Para la declaración de Badia del Vallès como municipio a favor del trato ético con los 
animales, a favor de sus derechos y contrario al  maltrato animales

9. Assumptes sobrevinguts

II. CONTROL A L'EQUIP DE GOVERN

1. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia de la número 597/2015 fins a la número 659/2015

2. Precs i preguntes

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

S'aprova sense necessitat de lectura l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 
30 de setembre de 2015, atès que tots els membres del consistori disposaven del text.

2.  PER  IMPULSAR  MESURES  QUE  PUGUIN  ACONSEGUIR  UN  ACORD 
TRANSANTLÀNTIC PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ ENTRE LA UE I ELS EUA 
(TTIP)

Per indicació de l'alcaldessa la secretària llegeix la proposta d'acord.

Seguidament  l'alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Josep  Martínez  Tinent 
d'alcaldessa  de  l'àrea  de  Presidència  que  diu:  «Gracias  alcaldesa.  En  1953,  Luis 
García Berlanga dirigia la pel·lícula Bienvenido Mr. Marshal y de todos es conocida 
aquella canción que tatareaba aquel municipio andaluz, «Americanos vienen a casa 
gordos y sanos,  os recibimos americanos con alegría..»  Si  con alegría  sí  que les 
recibimos, pero es que les recibimos con algo más. Les recibimos con un acuerdo 
limpio, un acuerdo claro, y el tratado transatlàntico por el comercio y la inversión entre 
los Estados Unidos y la Unión Europea no lo es, se está convirtiendo en algo oscuro, 
algo misterioso entre los estados miembros y los Estados Unidos y las negociaciones 
estan siendo a puerta cerrada sin fomentar su claridad.  El  silencio también de los 
medios de comunicación, los tentáculos del poder, y los intereses de los lobbies tanto 
americanos  como   europeos,  están  haciendo  que  el  tratado  ponga  en  juicio  los 
poderes públicos. No queremos que este tratado se convierta en un plan Marshal, que 
se ayude mutuamente a pocos europeos y a pocos americanos, y sí que exigimos que 
se negocie de una manera clara.
Donada aquesta obscuritat del plantejament europeu i nord americà instem al govern 
español a que parli i exigeixi que el tractat tingui una sèrie de requisits. En primer lloc, 
que els drets laborals bàsics que es garanteixin,  que no es disposin o que no es 
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tinguin  en  compte  els  drets  laborals  nord  americans,  on  Estats  Units  només  ha 
assignat dos dels vuit convenis fonamentals de la organització internacional del treball. 
Que es garanteixi el medi ambient, i no es permetin actuacions com el fracking que 
posen en lloc el  nostre entorn.  Que es garanteixi  també un entorn judicial  i  no es 
permeti  que els seus acords es deixin en mans arbitrals de procediments arbitrats 
pactats. Que es doni la màxima transparència i informació a les negociacions. Que es 
realitzi un estudi global i sectorial i que la negociació per part del govern en aquest cas 
garanteixi els serveis públics d'interès general. En definitiva el que s'ha de garantir son 
ideals  de  democràcia  i  ideals  socials  que  segurament  des  de  la  nostra  posició 
defensem. Per tot  això el  grup municipal  socialista va posar sobre la  taula aquest 
acord o aquesta proposta d'acord i insta a tots els grups municipals a que donin suport 
a  aquesta  proposta  de  l'equip  de  govern  per  tal  d'adreçar  un  tractat  i  unes 
negociacions clares i sense la posada en lloc dels drets fonamentals bàsics de tots els 
ciutadans i ciutadanes d'Europa. Gràcies.»

Seguidament  l'alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  José  Pérez  regidor  del  grup 
municipal de Badia en Comú que diu: «Gràcies, el grup municipal de Badia en Comú, 
no donarà recolzament a aquesta proposta d'acord de l'equip de govern, i  ho diem 
perquè és una proposta que parla com hauria de ser un acord a nivell teòric, a nivell 
modèlic, sense concretar cap de les seves pretensions, per exemple, quan diu que: - 
és necessari un acord que reguli adequadament les relacions econòmiques entre les 
dues  principals potències del  món sobre les bases del  manteniment i  millora dels 
estàndards de protecció social, laboral i mediambiental europeus i que pugui servir de 
referència en el comerç mundial. Un acord que beneficiï als consumidors i obri noves 
oportunitats a les nostres empreses, en particular les PIMES.-  Per nosaltres aquell 
nivell de concreció d'un acord que no s'està donant, perquè després parlarem del que 
sí que s'està donant i en les condicions que ha parlat precisament el senyor Josep, en 
unes condicions de foscor, d'opacitat, manca de transparència, per aquesta qüestió 
nosaltres pensem que ens genera molts dubtes. A més a més, entenem i quan hem 
llegit  la proposta, entenem que és una proposta que no rebutja de manera directa 
aquest TTIP que s'està negociant ara, a esquenes de la ciutadania i per nosaltres una 
moció o una proposta que parli de la necessitat d'un nou TTIP, d'un nou acord com a 
mínim hauria de fer de rebutjar i de posar amb el sentit més negatiu allò que s'està fent 
en les càmeres més fosques de la Unió Europea. Des de BeC creiem que cal rebutjar 
el  que i  com s'està fent  el  TTIP,  el  que s'està construït,  el  que s'està negociant,  i  
després podrem plantejar-nos si cal, si ens cal un nou acord, si és necessari un acord 
un pas més enllà en el model de globalització, que diriem com una fase superior al  
capitalisme internacional, que és en el fons quan parlem de globalització. A BeC, a 
Badia en Comú el que ens preocupa és el que s'està convertint en una realitat,és a dir 
allò que s'està pactant per passar a plantejar com hauria de ser, un tractat, si és que 
hauria  de  ser,  un  tractat  entre  els  Estats  Units  i   la  Unió  Europea,  i  tal  i  com 
defensarem després a la moció que presentem nosaltres en aquest Ple, per nosaltres 
no és un debat entre Europa i Estats Units, és un debat entre les multinacionals i la  
ciutadania,  perquè  els  mateixos  interessos  tenen  els  lobbies  europeus,  les 
multinacionals europees com les americanes, en contra dels drets laborals, socials i 
col·lectius que tenen els ciutadans tant europeus com americans . A més a més ja des 
d'un punt  de vista ideològic quan un llegeix la moció es veu que la  moció destila, 
emana no? Una proposta on el  pensament liberal  es present contínuament a cada 
frase,  impregna  cada  proposta  d'aquesta  moció,  no  és  que  estem demonitzant  el 
pensament liberal, si no que està mol lluny de la nostra forma d'entendre el mon. I 
malgrat les reserves en determinades qüestions que podem veure en aquesta moció 
de tarannà social  demòcrata, que sí  que es poden llegir  bones intencions,  para el 
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nostre  parer  el  que deixen obertes son moltes incògnites sobre  els  seus resultats 
possibles d'aquest  model  de tractat que no s'està donant,  que és el  que no s'està 
donant.  Per aquestes raons el  grup municipal de Badia en Comú votarà en contra 
d'aquesta proposta presentada per grup del Partit Socialista.»

A continuació l'alcaldessa dona la paraula al senyor Alvaro Pacheco regidor del grup 
municipal de l'Alternativa d'Esquerres per Badia que diu: «Gràcies senyora Alcaldessa. 
Nosaltres per començar volíem dir  que nosaltres creiem que les mocions que ens 
obliguen a nosaltres mateixos a fer coses son més productives i porten a obligar-nos a 
nosaltres  mateixos  a  fer-las  i  creiem que  aquestes  son  les  que  s'han  de  fer.  No 
obstant,  creiem que el  TTIP és una cosa molt  greu que ens preocupa i  molt.  Ens 
preocupa i  molt  perquè parlar  de tractes amb Estats Units un país neo liberal  per 
definició, un país on els drets laborals no existeixen, un país que per no tenir no tenen 
un sistema sanitari digne, creiem que és complicat arribar a cap acord amb aquesta 
gent. Bueno, pensem també que Berlanga es un gran cineasta, que duda cabe, però 
nosltres estem més per el – yankie go home – que per el  - Bienvenido Mr. Marshal - . 
També volem dir que des del nostre grup municipal estem per treballar i per buscar 
acords amb les persones i els grups d'esquerres, anticapitalistes, que volen realment 
un canvi, un canvi real, un canvi del paradigme del capitalisme que estem vivint i un 
canvi per millor, creiem que amb això que dèiem al principi de mocions d'obligar-nos a 
nosaltres mateixos a fer alguna cosa, podríem començar per exemple, per demanar a 
tots i a totes les persones que es presenten a les eleccions de l'estat d'Espanya, que 
deroguin la reforma laboral, que això sí que és una eina que pensem que a curt termini 
pot servir per millorar les condicions laborals dels nostres veïns i veïnes, gràcies.»

L'alcaldessa dona la paraula al senyor Josep Martínez que diu: «Gracias alcaldesa. 
Bueno por contestar un poco al señor Pérez de Badia en Común, crec que no estem 
tant lluny, la reflexió a  que arribo, pot ser la paraula rebuig jo no la he citat en cap 
moment de la meva exposició, si que vosaltres a la següent moció la indiqueu, el que 
si que rebujem son les negociacions actuals i intentem que les negociacions siguin 
diferents, però no neguem que hi hagi una relació entre Estats Units i la Unió Europea. 
Lògicament la facultat de fer fonts de dret, de fer tractats la tenen els poders públics 
per molt que els lobbies pressionin i s'ha d'avalar per això, s'ha d'avalar per joc net.  
Creiem que és possible la negociació neta, intentarem que així sigui, una miqueta per 
el que comentava el company Alvaro Pacheco, per exemple des del Partit Socialista de 
clau Estatal, el senyor Sánchez, Pedro Sánchez, ja ha dit que per a una reforma del 
que va ser la reforma laboral de fa uns anys. I no estic d'acord amb el Plan Marshal i el 
criticava, jo també comparteixo altres películes com la que diu vostè. Gràcies.»

S’aprova amb 8 vots a favor (PSC), 8 vots en contra (AEB i BeC), fent valer el vot de  
qualitat de l’alcaldessa, el següent acord:

«La Unió Europea és la major economia mundial i la primera potència comercial però 
també  és  la  zona  econòmica  on  major  ha  estat  l'impacte  de  la  crisi,  amb menor 
capacitat de creixement i  amb major augment de risc de pobresa i desigualtat. Les 
polítiques  de  austeritat  aplicades,  els  problemes  de  governança  i  la  pèrdua  de 
competitivitat, han estat les principals causes. 
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Per créixer i  sortir  de la crisi  cal  aplicar polítiques que estimulin el  creixement.  La 
política comercial és la principal política d’impuls al creixement sense augmentar la 
despesa pública. 

Al  juny  de 2013  les  autoritats  de  la  Unió  Europea  i  d'Estats  Units  van iniciar  les 
negociacions per aconseguir un Acord Comercial i  d’inversions (TTIP per les seves 
sigles en anglès), que donaria lloc a la major àrea de lliure comerç del món, ja que els 
intercanvis entre ambdues parts representen més del 40% del comerç mundial, amb 
una població de 820 milions de persones i una economia equivalent al 60% del PIB 
mundial. 
 
L’objectiu de les negociacions és estimular el comerç i la inversió entre la UE i els EUA 
eliminant  barreres aranzelàries i  no  aranzelàries,  així  com aconseguir  l’establiment 
d’uns  adequats estàndards  de regulació  que serveixin  de referència  en el  comerç 
mundial. 

D’altra  banda,  el  TTIP  també  té  una  gran  importància  geopolítica.  El  recent  cim 
d'Àsia-Pacífic  ha  demostrat  el  lideratge  global  de  Xina  que  ha  aconseguit  un 
recolzament  al  seu Pla per liberalitzar el  comerç  a Àsia.  Europa i  Estats Units no 
poden quedar-se enrere, necessiten recuperar el lideratge en el nou escenari mundial.

Des que van començar les negociacions s’han celebrat deu rondes de les quals els 
Governs dels Estats Membres són puntual i degudament informats. No obstant això, la 
política informativa per part del Govern d'Espanya brilla per la seva absència malgrat 
ser imprescindible per donar resposta a les legítimes preocupacions ciutadanes. És 
necessari  que els  ciutadans a Espanya coneguin la  situació de les negociacions i 
poder tenir un debat seriós i rigorós sobre l'impacte del TTIP.

Encara queda molt per negociar i, per tant, encara no existeix un Acord. La posició 
definitiva  ha  de  fixar-se  quan  es  conegui  el  text  i  a  la  vista  del  resultat  de  les 
negociacions.  Defensem el  procés de negociació, però en cap cas acceptarem un 
Acord amb els Estats Units que suposi un perjudici per als interessos de la ciutadania 
europea  i  que  suposi  un  pas  enrere  en  els  estàndards  europeus  de  protecció 
mediambiental, social i laboral que gaudim i que són innegociables. 
És necessari un Acord que reguli adequadament les relacions econòmiques entre les 
dues principals  potències del  món sobre  les bases del  manteniment  i  millora  dels 
estàndards de protecció social, laboral i mediambiental europeus i que pugui servir de 
referència en el comerç mundial. Un acord que beneficiï als consumidors i obri noves 
oportunitats a les nostres empreses, en particular les PIMES.
 
Per tot això, s'aproven els següents acords:

Únic.  Instar  al  Govern,  en  el  marc  de  les  negociacions  per  aconseguir  un  Acord 
Transatlàntic per al Comerç i la Inversió entre la UE i els EUA (TTIP) a:

Primer.  Defensar  la  màxima  transparència  i  informació  en  tot  el  procés  de 
negociacions,  garantint  un  debat  informat  capaç  de  donar  resposta  a  les 
preocupacions  ciutadanes,  per  la  qual  cosa  el  Govern  haurà  de  comparèixer  al 
Congrés  després  de  cada  ronda  de  negociació  per  informar  sobre  l’estat  de  les 
negociacions del TTIP.
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Segon. Realitzar, amb caràcter urgent, un estudi d’impacte global i sectorial del TTIP al 
nostre país, com s’ha fet en altres països europeus.

Tercer.. Que garanteixi la total exclusió de la negociació dels serveis públics d’interès 
general  (com,  l’aigua,  la  salut  i  l’educació),  actuals  i  futurs i  dels  serveis  d’interès 
econòmic general, independentment que es financin de manera pública o privada.

Quart.. Garantir la ratificació i la implementació efectiva per part dels Estats Units de 
totes les normes laborals essencials de la OIT (Oficina Internacional del Treball) i que 
aquests drets laborals prevalguin en tot l’acord subjectes a una clàusula de resolució 
de controvèrsies de caràcter obligatori, supervisada per la societat civil i els sindicats.

Cinquè. Garantir que el sistema actual del ISDS (el mecanisme de resolució de litigis 
entre inversor i Estat, per les seves sigles en anglès) es substitueix per un nou sistema 
que  estigui  subjecte  a  principis  i  supervisió  democràtics,  on  jutges  professionals  i 
independents  abordin  els  possibles  casos  de  manera  transparent,  en  audiències 
públiques,  i  que  inclogui  un mecanisme d’apel·lació.  Un  sistema  que  garanteixi  la 
consistència de les decisions judicials, respecti la jurisdicció dels tribunals de la Unió 
Europea  i  dels  Estats  membres  i  on  els  interessos  privats  no  puguin  afeblir  els 
objectius  de  política  pública,  acabant  amb  els  tribunals  secrets  i  la  participació 
d’àrbitres  que  decideixen  respecte  a  la  resolució  de  qualsevol  litigi  entre  Estats  i 
inversors. 

Sisè. Garantir que s’inclogui una clàusula específica sobre la protecció de les dades 
personals.
 
Setè. Traslladar els presents acords al Govern de l'Estat.

3. MOCIÓ AEB: PER LA CREACIÓ D'ALTERNATIVES AL PARC JOAN OLIVER

La secretària llegeix la proposta d'acord.

Seguidament  dona  la  paraula  a  la  senyora  Teresa  Carceller  regidora  del  grup 
municipal de l'AEB que diu: «Gràcies. En primer lloc voldríem agrair les aportacions 
fetes per el partit Socialista a aquesta moció. Amb aquesta moció el que es proposa 
acordar és prioritzar en les properes setmanes de l'habilitació de nous espais de jocs 
infantils  i  la millora dels ja  existents en les proximitats al  parc Joan Oliver,  perquè 
creiem que des de l'equip de govern no s'ha previst donar una alternativa vàlida al 
Parc Joan Oliver, tenint en compte la gran afluència de gent que te aquest parc i la 
durada prevista de les obres que son uns set mesos. La moció també demana que es 
compti amb la reubicació dels espais de jocs infantils que s'han desmuntat del Parc 
Joan Oliver, per tal de millorar l'estat dels altres espais de joc infantil dels parcs que 
estan més propers al parc Joan Oliver sense  ….  els que estan mes lluny, ja que 
creiem que  per  falta  de  manteniment  d'aquests  espais  de  joc  s'han  deixat  caure. 
També demanem que es senyalitzi  a  les entrades habituals al  parc Joan Oliver la 
situació d'aquests espais substitutoris, així com informar-ne a la web municipal, a les 
escoles i a les llars d'infants de les situacions dels mateixos. Gràcies.»
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Seguidament l'alcaldessa dona la paraula a la senyora Elisabet Ruiz regidora del grup 
municipal de BeC que diu: «Badia en Comú es mostrarà favorable en aquest acord per 
els següents motius : Perquè per una banda proposa una solució ràpida per habilitar 
espais de jocs infantils centrals al nostre municipi. En segon lloc és una proposta que 
va en la línia de reutilitzar els elements que estiguin en bon estat d'ús, i en tercer lloc,  
des de BeC recordem que caldria acompanyar aquesta reinstal·lació de jocs infantils, 
gronxadors i elements adaptats progressivament per garantir els drets de tots els nens 
i les nenes a gaudir d'uns espais de jocs infantils en igualtat de condicions. Gràcies.»

L'alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya Tinent d'alcaldessa de l'àrea de 
Territori que diu: «Gracias alcaldesa. En primer lugar agradecer que se hayan recogido 
las aportaciones que hemos hecho a la moción, y siguiendo un poco el hilo argumental 
de la moción, decir que tal como se plantea aquí el priorizar en las próximas semanas 
la reutilización de una zona, ya comenté en la comisión informativa que hemos pedido 
presupuesto de habilitar una zona aquí junto al Ayuntamiento al lado de correos para 
habilitar un parque infantil provisional, que es la zona que creemos más cercana al 
parque Joan Oliver y es una zona de influencia con los dos centros escolares Jota y 
Sardana  y  Seguidilla  y  Muñeira  y  al  lado  de  la  plaza  Mayor,  es  un  sitio  que 
consideramos que está a un paso de todo y nuestra idea es implementar una zona ahí, 
estamos pendientes del presupuesto y de plazos de entrega de los materiales para 
tomar una decisión.
Con respecto a la  reubicación de los juegos del  parque Joan Oliver,  ya  lo  hemos 
hablado en comisión informativa que en principio los juegos que estén bien, que se 
puedan reutilizar,  se reutilizaran en el parque Joan Oliver, y los que no se puedan 
reutilizar  en el  parque Joan Oliver se utilizaran como elementos de recambio para 
otros juegos de otra ciudad que se puedan adaptar o se puedan aprovechar. También 
están mirando de valorar otros juegos que si se pudieran arreglar para reutilizar pero 
eso tenemos que tener en cuenta que algunos ya esta descatalogados, cuesta más 
arreglarlos y  los futuros arreglos  que poner  otros juegos nuevos,  pero  también lo 
estamos mirando.  Y señalizar en las entradas al  parque Joan Oliver  las próximas 
zonas lo haremos cuando tengamos definido si al final hacemos la actuación de aquí 
en esta zona, ya señalizaremos en el parque, en la página web y en diferentes sitios, 
donde están las zonas habilitadas.  Recordar  también que en dos semanas,  como 
mucho tres, tendremos habilitado el nuevo parque que va ha quedar en la zona de 
asfalto  del  parquing  de  Mediterráneo,  que  como  ya  sabeis  hay  nuevos  juegos 
infantiles, con juegos adaptados, y también será una mejora y un parque que sobre 
todo  para  la  gente  que  vive  en  la  zona  de  Mediterráneo  de  la  ciudad  que  eran 
propensos a subir al parque Joan Oliver tendrán una zona habilitada, la otra zona que 
es más aquí en el centro intentaremos compensarla con esta zona que hemos hablado 
antes. Por todo esto daremos apoyo a la moción.”

S’aprova per unanimitat, el següent acord:

Atesa la llarga durada de les obres de remodelació del Parc Joan Oliver.

Atesa  la  centralitat,  les dimensions,  la  proximitat  a  les  escoles i  la  gran afluència 
habitual de famílies amb infants amb que comptava el Parc Joan Oliver.

Atès  que  no  hi  ha  cap  espai  en  condicions  proper  que  pugui  substituir  la  funció 
d'aquest parc temporalment.
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Atès que,  a  jutjar  per  la  resposta  del  govern,  no s'ha  entès la  proposta  que vam 
realitzar el passat mes de setembre en el mateix sentit i no la vam plantejar amb prou 
claredat.

El grup municipal de l'Alternativa d'Esquerres per Badia (AEB-CAV-PA) proposa al Ple 
l'adopció dels següents acords:

Primer. Prioritzar en les properes setmanes l'habilitació de nous espais de joc infantil i 
plantejar  com  a  projectes  a  sotmetre  al  procés  de  participació  ciutadana  per 
l’elaboració del quadre d’inversions, la millora de parcs infantils existents. Espais com 
els indicats al mapa serien interessants. Sense perjudici que altres parcs de la ciutat 
requereixin remodelació i millora.

Segon. Comptar amb la reubicació dels jocs que s'han desmuntat al Parc Joan Oliver.

Tercer. Senyalitzar a les entrades habituals al Parc Joan Oliver la situació d'aquests 
espais substitutoris,  així  com informar-ne a la  web municipal i  a les escoles i  llars 
d'infants del municipi.

4.  MOCIÓ  BeC:  SOL·LICITANT  A  LA  GENERALITAT  DE  CATALUNYA  QUE 
GARANTEIXI  BEQUES  MENJADOR  A  TOTS  ELS  INFANTS  EN  SITUACIÓ  DE 
VULNERABILITAT

La secretària llegeix la proposta d'acord.

Seguidament l'alcaldessa dona la paraula a la senyora Pilar Paz regidora del grup 
municipal  de  BeC  que  diu:  «El  sentido  de  esta  moción  es  la  de  reclamar  a  la 
Generalitat de Catalunya sus obligaciones en la financiación de las becas comedor, 
como dice en uno de los párrafos, que -malgrat el agreujament de la situació social la 
partida pressupostària que dedica la Generalitat a les beques menjador porta quatre 
anys congelada. - La Generalitat no ha adaptado la inversión en becas comedor a las 
necesidades reales de la ciudadania a raiz de la crisis, condicionando la cobertura de 
las necesidades básicas a la disponibilidad presupuestària y no al revés. Desde Badia 
en Comúm defendemos que la economia debe estar al servicio de las personas y no 
las personas al servicio de la economia, es una cuestión de modelo y de prioridades 
políticas no de financiación. Desde el Gobierno de Consell Comarcal, donde el PSC 
está  presente en la  figura  de su presidencia se  está trabajando en un cambio  de 
gobierno  en  la  gestión  de  las  ayudas  de  las  becas  comedor  y  creemos  que  el 
Ayuntamiento de Badia ha de ponerse en la cadena de reivindicación que desde el 
mundo municipal se está iniciando sobre esta cuestión.
También comentar  que el  Consell  Comarcal  hará  una aportación extraordinária  de 
100.000 euros para complementar las ayudas de comedor para el tramo variable.
En estos momentos hay todavia 1.306 niños, a dia de hoy, y niñas que no tienen una 
ayuda a pesar de cumplir los requisitos. A día de hoy en el Vallès Occidental se han 
otorgado 9.455 ayudas, de ellas 7.987 son del 50 % , 337 del 100 % y el resto 1.134 
del tramo variable. Esta es una moción que refuerza el acuerdo por unanimidad del 
Parlament de Catalunya del 3 de julio del 2013. En la Diputación de Barcelona también 
se aprobará una moción en esta misma linia desde los grupo de Entesa, ERC, PSC, 
CUP y PP, gracias.»
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L'alcaldesa dona la paraula a la senyora Maria José Granados regidora de Benestar 
Social que diu: «Gracias señora Alcaldesa. Desde el Partido Socialista de Catalunya 
trabajamos con el objetivo de que todos los niños y niñas de Badia que lo necesiten 
obtengan su beca de comedor, por ello consideramos importante y adecuado luchar 
junto al Consell Comarcal quienes en los próximos días se reunirán con la Generalitat 
para pedir un cambio de modelo en la adjudicación de esta becas. Un cambio que 
asegure la beca comedor a aquellas familias que cumplan los requisitos y que no 
dependa  de  la  cantidad  anual  que  dediquen  a  esta  partidas  la  Generalitat  de 
Catalunya.
En Badia desde Servicios Sociales se asume y compensa un gran número de becas, 
asegurándonos de que ningún niño que lo necesite se quede sin su beca, siendo uno 
de los municipios que más becas de comedor compensa, nuestros niños tienen su 
beca de menjador desde el primer dia, o al menos se intenta, si no es el primer dia la  
primera semana, però ningún niño susceptible de percibir la beca se ha quedado sin 
beca en Badia del Vallès porque el Ayuntamiento lo compensa. Así pues no pensamos 
que sea una lucha particular, no pensamos en que el PSC se ponga la medalla en 
defender públicamente a la totalidad de las becas comedor sin aportar los criterios a 
seguir,  sino  que  consideramos que para  lograr  este  objetivo  lo  más adecuado  es 
sumar fuerzas con los demás municipios de la Comarca, por esto nuestro voto es en 
contra a la moción de Badia en Común, no por el contenido sino por las formas de 
conseguir el objetivo. Gracias.»

L'alcaldessa intervé i  diu.  «Yo un poco por complementar la  información.  Nosotros 
cuando se planteó esta moción y así lo manifestamos en Junta de Portavoces y lo 
pusimos encima de la mesa, nos planteamos que se perseguía con esta moción, y 
podían ser tres cosas concretas: Una resolver el problema concreto que existe ahora 
mismo a nivel comarcal de estos 1306 niños que, ninguno es de Badia, que estan en 
el  aire por el  tema de la variabilidad. Dos, plantear un nuevo sistema de becas al  
Parlament  de Catalunya con una baremación.  O tres,  hacer  un titular  de que nos 
preocupa  mucho  el  tema  y  queremos  reivindicar  o  iniciar  una  cadena  de 
reivindicaciones.  Desde  la  perspectiva  de  resolver  el  problema  concreto  ya  lo  ha 
comentado la  regidora  se está haciendo a través del  Consell  Comarcal,  hubo una 
reunió y se informó, y usted también lo  sbe porque es Consellera Comarcal,  para 
aunar fuerzas a nivel comarcal y exigir a la Generalitat que se cubrieran estas becas, 
por tanto el primer efecto de la moción no es necesario porque el problema concreto 
se está resolviendo desde la via que corresponde que es el Consell Comarcal. Dos 
plantear  un  nuevo  sistema  de  becas,  desde  nuestra  perspectiva  esta  moción  es 
incompleta, porque si  lo que planteamos es un nuevo sistema de baremación para 
determinar  que  vulnerabilidad  es  la  que  debemos  tener  en  cuenta  a  la  hora  de 
determinar un sistema de becas, la moción es incompleta porque si que podríamos 
hablar de plantear al Parlament de Catalunya un nuevo sistema de baremación, por 
tanto  el  segundo  objetivo  que  se  puede  pretender  con  esta  moción  tampoco  lo 
consigue, tercero manifestar o hacer titulares de que nos preocupa mucho el tema, 
nosotros planteamos que más allá de titulares o como planteaba muy bien la regidora 
del Partido Socialista de quien se cuelga la medalla o quien defiende más el tema de 
las becas de comedor, pues yo creo que hay que remangarse y ponerse manos a la 
obra  y  ver  de  que  manera  conseguir  el  efecto  inmediato  en  el  territorio  es 
complementar todas aquellas becas que desde la perspectiva del Consell Comarcal o 
desde  la  perspectiva  de  la  Generalitat  no  llegan.  Por  tanto  nosotros  hemos 
considerado no dar apoyo a esta moción, no porque no estemos de acuerdo con el 
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contenido, que estamos plenamente de acuerdo con todo lo manifestado en la moción, 
sinó porque no consideramos que sea pertinente ni útil en ningún caso lo planteado 
por esta moción y así lo manifestamos en la Junta de Portavoces y pedimos la retirada 
porque  era  un  tema  que  se  estaba  trabajando.  Simplemente  por  aclarar  que  no 
estamos en desacuerdo con el contenido pero si con la manera, ni con la operatividad 
de la propia moción.”

L'alcaldessa dona la paraula a la senyora Pilar Paz regidora del grup municipal de BeC 
que diu: “Es cierto que desde el Consell Comarcal se está trabajando el tema, pero 
claro  el  tema  de  los  baremos,  criterios  y  tal  que  vienen  estipulados  desde  la 
Generalitat será a partir del curso que viene. Osea este curso lo que estamos aquí 
defendiendo y apoyando es que se habiliten las partidas ya y que esos niños que a día 
de hoy aún están sin becas de comedor es una forma de hacer presión para que se 
las concedan ya. Y se, por supuesto, estoy al tanto de lo que se está trabajando, lo de 
la reunión con Rigau y todo esto. La idea de esta moción es esta, Y recordar también 
que en muchos ayuntamientos esta misma moción y algunas incluso con adaptaciones 
del Partido Socialista se están aprobando y se están apoyando, incluso compañeros 
vuestros, gracias.”

L'alcaldessa  diu:  «De  acuerdo,  si  estamos  de  acuerdo  con  el  contenido  pero 
evidentemente  la  presión  ya  se  está  haciendo  a  nivel  comarcal  que  es  a  quien 
corresponde.»

No s’aprova amb 8 vots en contra (PSC) i 8 vots a favor (AEB i BeC), fent valer el vot  
de qualitat de l’alcaldessa, el següent acord:

«Ateses les creixents dificultats de moltes famílies de la nostra ciutat per oferir una 
alimentació adequada, diversificada i de qualitat als seus fills i  filles per problemes 
econòmics,  derivats  tant  de  l'atur  creixent  com  de  les  retallades  en  els  diferents 
programes de garantia de rendes (RMI, prestació contributiva d'atur, Prepara...)

Atesa l'existència d'una situació significativa de malnutrició infantil reconeguda tant per 
entitats  socials  (com  Creu  Roja  o  Càritas)  com  per  diverses  instàncies  de  la 
Generalitat: segons l'IDESCAT (estadística oficial) 50.000 catalans menors de 16 anys 
no  poden  menjar  carn  o  peix  cada  2  dies  per  privacions  materials,  esment  a  la 
problemàtica en diversos pactes recentment signats com el pacte contra la pobresa o 
el pacte per la infància, diverses crides per part de la presidència del Consell Assessor 
de la Generalitat per Polítiques Socials i Familiars, reiterats informes elaborats per la 
Sindicatura de Greuges...

Atès que la funcionalitat dels menjadors escolars ha anat evolucionant. Fa uns anys 
era  bàsicament  un  recurs  per  millorar  es  oportunitats  educatives  i  er  facilitar  la 
conciliació  laboral-familiar.  Ara  també  es  planteja  com  una  eina  per  garantir  la 
suficiència alimentària dels infants vulnerables en un entorn socialment normalitzat.

Atesa  la  responsabilitat  competencial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  en  aquesta 
matèria : art. 166 de l'EAC de Serveis Socials, Voluntariat, Menor i Promoció de les 
Famílies  i  Decret  160/1996  que  regula  el  servei  escolar  de  menjador  als  centres 
docents públics.

Atès que, malgrat i l'agreujament de la situació social, la partida pressupuestària que 
dedica la Generalitat a les beques menjador porta 4 anys congelada.
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Atès que aquesta combinació de necessitats creixents i recursos congelats ha implicat 
un enduriment de la situació exigida als usuaris i usuàries per accedir al sistema de 
beques.

Atès que aquest canvi de criteris implica una important reducció del nombre de beques 
i suposa també deixar d'atendre infants que s'atenien els recursos anteriors. Alhora cal 
esmentar  que  els  canvis  introduïts  per  la  Conselleria  han  implicat  una  pèrdua  de 
cobertura que deixa fora dels sistema a gairebé la meitat de famílies que realitzen la 
sol·licitus de beca.

Atès  que  l'Ajuntament  de  Badia  del  Vallès,  malgrat  no  tenir  responsabilitats 
competencials al respecte, ha anat complementant de forma important el sistema de 
beques del nostre municipi amb una aportació durant l'exercici 2014 de 165.066,56€ i 
de 201.594€ a data d'avui de l'exercici 2015.

Atès l'acord del Parlament de Catalunya pres per unanimitat de 3 de juliol de 2013 
(Moció 34/X del Parlament de Catalunya, sobre la pobresa infantil  i  les beques de  
menjador “b) Garantir, per mitjà d’un pla de xoc de garantia alimentària i una partida  
pressupostària oberta, que per al curs 2013-2014 cap infant no es queda sense una  
beca de menjador per limitacions pressupostàries. L’accés a la beca dependrà dels  
barems econòmics  i  socials  actuals  de  la  família  de  l’infant.  Pel  que  fa  als  ajuts  
d’urgència social, s’ha d’incrementar el suport als ens locals per tal d’atendre els casos  
de famílies que, tot i que reben una beca de menjador, no poden fer front al pagament  
de  la  part  que  els  correspon).en  el  sentit  d’una  major  dotació  pressupostària  per 
garantir que cap nen o nena del nostre país que ho necessiti es quedi sense beca de 
menjador per limitacions pressupostàries.

És  per  això  que  reivindiquem  que  no  pot  havent  cap  nen  o  nena  amb  dèficits 
alimentaris

És per tot això que el Grup Municipal BADIA EN COMÚ proposa al Ple de l’Ajuntament  
l’adopció dels següents: acords:

Primer.- Exigir a la Generalitat de Catalunya que habiliti les partides pressupostàries 
adients  per  tal  que  es  puguin  atorgar  pel  curs  2015-2016  les  beques-menjador 
necessàries  per  atendre  les  sol·licituds  avaluades  pels  serveis  socials,  per  tal  de 
garantir un àpat equilibrat al dia a tots els infants en situació de vulnerabilitat.

Segon.- Traslladar l’anterior acord al Govern de la Generalitat, a la Mesa del Parlament 
de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal, a la 
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.»

5.  MOCIÓ  BeC:  DE  REBUIG  A  L'ACORD  COMERCIAL  D'ASSOCIACIÓ 
TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ ENTRE LA UE I ELS EUA.

La secretària llegeix la proposta d'acord.
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L'alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez regidor del grup municipal de Badia 
en Comú que diu: «Gràcies senyora alcaldessa. El motiu del grup municipal de Badia 
en Comú per presentar aquesta moció contraria al TTIP serà els …. Como podemos 
ver nos volvemos a encontrar otra vez hablando de lo mismo que hablamos al principio 
lo que pasa es que nuestra exposición de motivos en nuestra moción va directamente 
a decir, no a lo que se está haciendo. A nuestro entender este tratado a lo que nos 
está llevando es a un acuerdo de comercio e inversiones, lo que nos está llevando es 
a tres cosas, que juntas en conjunto son un gran retroceso como sociedad, no como 
sociedad europea, también como sociedad catalana, española, en este sentido no? 
Primero es el tema de la cooperación reguladora, es decir, el hecho de ir a equilibrar 
leyes que seguro que son siempre a la baja, es decir los criterios rigurosos en temas 
medio  ambientales,  laborales,   producción  ambiental,  social  siempre  van  a  ser 
negociados a la baja nunca van a ser negociados a la alta, es precisamente porque 
favorecen a aquellos que les interese que determinadas leyes son siempre negociados 
a la baja. En segundo lugar lo que pretende en el fondo  es una gran liberalización de 
los servicios públicos y  todas aquells  personas que entendemos que los servicios 
públicos sirven para equilibrar  y para la  equidad y la  justicia  social  nos hemos de 
posicionar contra cualquier tratado o posibilidad de que estos servicios públicos se 
conviertan en el eje de la diana, en el centro de la diana. Y en tercer lugar, y antes ha 
salido  aquí  constituye  indirectamente  la  privatización  de  la  justicia,  quienes 
descubrimos estos famosos ISDS hace unos meses pues la verdad es que no dió 
hasta un poco de pánico, realmente que tú puedas jueces en tribunales que luego van 
a dictar sentencias que va ha ser siempre a tu favor, me parece que el concepto de 
justicia queda aquí no solamente como muy relegado en tercer plano sino que debería 
ser  empezado,  el  ejemplo  nos  lo  daba  hace  unos  meses  el  eurodiputado  Ernest 
Urtasun  cuando  nos  hablaba  del  caso  de  Argentina,  de  un  intento  de 
remunicipalización del agua y resulta que aparece un contrato, la empresa que era una 
multinacional tenía este contrato, ocurre o recurre a un tribunal de este tipo privatizado 
y al  final  les ocurre  que el  gobierno  de Argentina,  en este  caso  Buenos Aires,  el  
Ayuntamiento de Buenos Aires tenia que pagar una indemnización multimillonaria a la 
empresa. Estos son los motivos por los cuales nosotros estamos viendo que este TTIP, 
lo que se conoce, es un autèntico retroceso. A más quienes defienden que el TTIP 
puede significar un incremento de la economía, del progreso, incluso diciendo que va a 
ser un avance para pequeñas y medianas empresas, nosotros ponemos ya el principio 
de  duda  de  entrada,  se  están  negociando  ya  por  parte  de  grandes  Lobbies 
profesionales, grandes multinacionales que no van a favorecer ni mucho menos a las 
pequeñas y medianas empresas porque en el fondo a nivel local, en muchos casos 
ellas son sus grandes competidores. Y es que lo terrible de todo vamos a volver a ver 
que en esta cuestión de sigue negociando con un tratado entre empresas, de lobbies, 
a nivel oscuro, a nivel completamente oscuro en los cuales a pesar de que se filtren 
determinadas noticias nunca son ni tan siquiera contrastadas o contrastables. Y esto 
se ve en el Parlamento Europeo, hay como una doble división, hay la izquierda, la 
izquierda europea, el grupo de los verdes que está diciendo oportunamente cuidado 
con  el  TTIP que  esto  puede  suponer  un  grave  deterioro  de  todas  las  relaciones 
sociales, laborales y medio ambientales. Por otra parte los grupos más conservadores, 
algunos partidos  socialdemócratas  liberales,  están  defendiendo  el  TTIP como una 
posibilidad de generar riqueza y progreso. Por todos estos motivos, por las dudas que 
genera  y  de  la  manera  que  se  está  haciendo  el  TTIP  creo  que  deberíamos 
posicionarnos en contra de este tratado en concreto. Que se tuviera que empezar de 
nuevo, si  es que fuera necesario este tipo de documento. Y como colofón al  tema 
ahora leeré literalmente la descripción que nos hizo Ernest Urtasun, Eurodiputado, que 
pudo consultar en una sala habilitada que hay allí en el Parlamento de Bruselas estos 
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documentos que se estan negociando, y la descripción que hace dista mucho de ser 
una cuestión como para darle una mínima oportunidad, y dice Ernest: - me han quitado 
el bolígrafo, me han quitado cualquier papel sobre el que pudiera escribir, y me han 
quitado el móvil,  (a la entrada, luego se lo devolvieron) . Luego firmas un documento 
de confidencialidad de catorce páginas y un funcionario saca los documentos que el 
Eurodiputado ha pedido con antelación. El tiempo máximo de consulta son dos horas, 
y durante ese lapso de tiempo un funcionario te controla permanentemente.- Si en 
estas  condiciones  son  en  las  que  nuestros  eurodiputados,  las  personas  elegidas 
democráticamente  por  toda  la  ciudadania  europea,  han  de  consultar  este  tipo  de 
documentos que están firmando este tratado, si son estas las circunstancias, yo creo 
que por un principio de precaución cualquier persona demócrata debería decir no a 
este TTIP. Gracias.”

L'alcaldessa dona la paraula al senyor Josep Martínez Tinent d'lcaldessa de l'àrea de 
presidència que diu: «Gracias alcaldesa. Bueno volvemos otra vez a lo mismo. Creo 
que no estamos tan lejos porque los acuerdos son muy parecidos, los que presentan 
ustedes y los que presentamos nosotros. Nosotros también decimos no a como se 
está haciendo el tratado, però no decimos no al vínculo que pueda existir entre los 
estados por un tema económico siempre y cuando se garanticen unos principios éticos 
unos principios sociales y democráticos en la negociación. Esperemos también que el 
Gobierno  que  salga  el  20  de  diciembre,  negocie  con  total  claridad  este  tipo  de 
cuestiones a nivel internacional, y esperemos también que tomen las medidas desde 
un punto de vista estatal y europeo que garantice la justicia social de todos y cada uno 
de nosotros.  En definitiva  no vamos a apoyar esta moción que ustedes presentan 
porque  ya  lo  hemos  hecho  previamente  y  porque  las  diferencias  son  mínimas. 
Gracias.»

No s’aprova, amb 8 vots en contra (PSC) i 8 vots a favor (AEB i BeC), fent valer el vot 
de qualitat de l’alcaldessa, el següent acord:

«Atès  que  l'acord  comercial  entre  la  Unió  Europea  i  els  Estats  Units,  l'Acord 
Transatlàntic de Comerç i Inversió, TTIP, va molt més allà del comerç ja que l'acord 
tindrà un impacte ampli i irreversible en molts aspectes de la nostra vida quotidiana. 
Especialment en la salut, l'alimentació, el treball, la seguretat dels productes, el medi 
ambient,  els  drets  laborals  i  les  polítiques  de  privadesa.  Fins  i  tot  podria  canviar 
profundament  la  manera  en  què  usem  les  institucions  democràtiques  per  establir 
regulacions en tots aquests camps, assaltant, per tant, els drets de la ciutadania.

Atès la falta de transparència que està caracteritzat les negociacions del TTIP, és una 
vulneració en el dret de tot ciutadà a saber el que s'està negociant en el seu nom. El 
mandat de negociació que el Consell de la UE va donar a la Comissió encara està 
classificat com un document secret. 

Atès el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una àmplia varietat de 
sectors, es veuria encara més afectades per l'establiment d'un Consell de Cooperació 
Regulatòria (CCR) entre els EUA i la UE. El concepte bàsic que persegueix aquest 
organisme és simple: abans d'elaborar la nova legislació (en alguna de les matèries 
afectades  pel  TTIP,  com  la  matèria  ambiental  o  de  consum,  drets  laborals  o 
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preocupacions agrícoles, etc) un organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE i de 
representants  d'empreses,  tindran  l'oportunitat  d’"analitzar"  prèviament  possibles 
impactes  d'aquesta  legislació  en  els  interessos  dels  seus  negocis.  Els  lobbies 
empresarials,  per  tant,  podran  coordinar  estratègies  per  bloquejar  els  esforços 
legislatius, fins i tot abans que s'engeguin.

Atès que els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del treball de 
l'Organització Internacional  del  Treball  (OIT),  inclosa la Convenció sobre la  llibertat 
sindical i el dret de negociació col·lectiva. L'agenda de negociació del TTIP mostra que 
no hi ha cap ambició d'avançar en major protecció dels drets laborals. 

Atès que el TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de l'aplicació 
de conceptes com el "reconeixement mutu" dels estàndards i altres estratègies, poden 
tenir  indirectament  el  mateix  efecte,  encara  que  sense  canviar  formalment  cap 
reglament  de  la  UE.  Sobre  la  base  del  "reconeixement  mutu",  les  empreses 
transnacionals podrien utilitzar les seves empreses subsidiàries en l'altre continent per 
aprofitar els avantatges de les diferències en la regulació. A la pràctica, s'anul·laria de 
manera efectiva el  dret de regular i  es fomentaria un dúmping desregulador sense 
precedents.

Atès  que  un  dels  efectes  del  TTIP seria  el  debilitament  de  les  normes  europees 
establertes per als serveis d'interès públic. Creiem que és un atac inacceptable a les 
clàusules socials i ambientals en la contractació pública, la protecció de determinats 
sectors econòmics que són essencials i  la defensa de béns públics, que tindrà un 
impacte molt negatiu a les polítiques desenvolupades a l’àmbit local.

Atès  que  les  negociacions  comercials  recentment  concloses  del  Tractat  de  Lliure 
Comerç Canadà-UE (ZETA) ja  van en aquesta  línea,  el  TTIP promouria la  carrera 
mundial d'acords comercials bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha estat una 
força  impulsora  des  de  l'any  2005,  soscavant  el  multilateralisme  comercial.  De  la 
mateixa  manera,  EUA evita  el  multilateralisme allà  on hagi  estat  desafiat  i  ara vol 
formar un club exclusiu amb la UE. 

Atès que la  firma d’aquest  tractat  pot  esdevenir  una desregulació  per  la  porta del 
darrera  que  afectaria  directament  a  matèries  tant  sensible,  com la  salut,  el  medi 
ambient o els serveis públics, entre ells els serveis que presta el món local, amb una 
clara  voluntat  de  privatitzar  i  laminar  competències  i  capacitats  a  les  institucions 
públiques. 

Per tot això, el Ple adopta els següents acords:

Primer.-  Declarar  a  aquest  Municipi  de  com a Municipi  insubmís  i  oposat  al  TTIP, 
defensant els serveis públics bàsics per a la solidaritat i redistribució social.

Segon.- Sol·licitar del Ministeri d'Administracions Públiques del Govern de la Nació el 
seu suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels anomenats 
serveis socialment útils.

Tercer.- Sol·licitar del Ministeri d'Economia la suspensió de les negociacions del TTIP i 
altres acords comercials similars, amb la finalitat d'aconseguir:

● que mecanismes com el  ISDS no siguin inclosos en aquest  ni  cap altre tractat.

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

● defensar l'actual política reguladora de la UE i dels seus Estats de manera que no 
es perdin competències en matèries de legislació social,  protecció al  consumidor i 
medi ambient.
● que el tractat no es limiti a objectius merament econòmics, i que se li doni la mateixa 
importància  i  siguin  tractats  d'igual  forma  en  l'acord,  els  objectius  socials  i  els 
ambientals.
● que s'acabi l'actual falta de transparència de les negociacions, es faci pública tota la 
informació i s'obri un debat públic en la UE i els seus respectius parlaments nacionals.
● que els serveis públics i la propietat intel·lectual siguin exclosos de l'acord.

Quart.- Traslladar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió Europea, 
així com als grups parlamentaris del Parlament europeu, del Congrés i el Senat de 
l’Estat espanyol.»

6. MOCIÓ BeC: PER DONAR SUPORT A L'ADHESIÓ A LA CAMPANYA «TANCAREM 
ELS CIE» (CENTRE D'INTERNAMENT D'ESTRANGERS)

La secretària llegeix la proposta d'acord.

L'alcaldessa dona la paraula a la senyora Elisabet Ruiz regidora del grup municipal de 
BeC que diu: «Des de Badia en Comú volem donar la darrera informació al respecte 
dels CIE de Zona Franca, que reforça el  plantejament d'aquesta moció presentada 
avui en aquest Ple. Els CIE de Zona Franca , Barcelona, tancaran les seves portes el 
proper dia 30 d'octubre, però la raó no és la que tots desitgem, mes aviat és per a la 
realització d'unes obres de millora. La incertesa de que passarà després ens brinda 
una oportunitat única per aconseguir que no torni a obrir mai més. Després d'anys de 
denunciar la vulneració de drets humans que s'han comes, de trencar l'opacitat que 
regnava, de judicialitzar els casos de tortura, després que el CIE acabes amb la vida 
de Mohamed Lidriza Larik, després de que milers de persones es mobilitzessin fins a 
les seves portes exigint que es clausurés aquests centres de la vergonya. Després 
d'interposar  desenes  de  queixes  als  jutges  de  control  per  exigir  canviar  unes 
condicions d'estància que trepitgen la dignitat de qualsevol persona. Després de que el 
Parlament de Catalunya s'hagi posicionat en una Resolució històrica a favor del seu 
tancament. Ara el  dia 30 d'octubre el  CIES de Barcelona tancarà les seves portes, 
però torno a dir que no per la situació que nosaltres desitgem. Des de Badia en Comú 
celebrem la notícia del seu tancament ja que entenem que cal entendre'l  emmarcat en 
un proces social majoritari perquè el CIE de Barcelona i tots els CIES existents a tot el  
territori espanyol desapareguin de la nostra societat i acabin sent un mal record de la 
nostra  història.  Fruit  d'aquest  mandat,  d'aquesta  expressió  social  de  rebuig,  el 
Parlament de Catalunya va aprovar el passat mes de juliol una moció per instar al 
Govern Espanyol al tancament d'aquest centre. Totes les forces polítiques catalanes a 
excepció del  PP i  Ciutadans van votar a favor,  la  Resolució deia textualment:  -  El 
Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat ha exigir al Govern de l'Estat 
per a que inicii  en el  menor temps possible un procés que condueixi  al tancament 
progressiu  dels  Centres  d'Internament  d'Estrangers,  habitualment  anomenat  CIE. 
Atesa la directiva europea 2008/115 del  Parlament Europeu, del  Consell  del  16 de 
desembre, relativa a normes i procediment comuns als estats membres per al retorn 
dels  nacionals  de  països  tercers  en  situació  irregular,  no  prescriu  l'assistència 
obligatòria durant aquest temps que duri el tancament ja sigui provisional o definitiu a 
Catalunya no es privarà de llibertat a cap persona per la situació administrativa. Sense 
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dubte  es  tracta  d'una  notícia  pels  drets  humans,  tot  i  que  és  insuficient.  Volem 
denunciar i manifestar que el Ministeri de l’Interior està deportant persones sense que 
passin pel CIE, aprofitant la detenció de 72 hores, sense assistència lletrada i sense la 
possibilitat que un jutge revisi  la seva odre d’expulsió, que pot ser de 4 ó 5 anys. 
Volem  que  el  CIE  no  es  torni  a  obrir,  però  també  volem  que  cessin  totes  les 
deportacions que realitzen sense cap mena de garantia. Així mateix, el tancament del 
CIE  de  Barcelona,  pot  suposar  un  trasllat  de  persones  pendents  de  procediment 
d’expulsió  a  altres  CIES  de  l’Estat  que  si  romanen  encara  oberts,  tot  i  que  les 
condicions de vida són igualment deplorables. Això suposarà, que a més de la privació 
de la llibertat, la deslocalització del seu entorn social i familiar i agreujarà encara més 
la seva situació. En aquest sentit, exigim que el tancament s’extengui a tots els CIES 
de  l’Estat  espanyol.  A  partir  d’avui  treballarem,  us  animem  a  treballar  plegats  i 
plegades perquè el CIE de Barcelona no es torni a obrir, perquè cap més veí sigui 
privat de la llibertat pel seu lloc d’origen. Volem advertir que la possible reapertura del 
CIE, que és del Ministeri de l’Interior, preveu pel mes de febrer de 2016, es realitzarà 
sota un nou mandat del Govern de l’Estat. Serà doncs el nou govern format després 
de les eleccions generals, el 20 de desembre, el responsable de respectar el mandat 
social de què el tancament del Centre d’Internament d’Estrangers sigui definitiu. Des 
de la Plataforma de “Tanquem els CIES”, ens convoquen a una gran mobilització el 
proper 30 d’octubre, a les sis de la tarda, a les portes del CIE de Zona Franca. El CIE 
de Barcelona, tanca. De tots nosaltres depèn que no torni a obrir mai més. Gràcies”.

L'alcaldessa  dona la  paraula  al  senyor  Josep Martínez,  regidor  del  grup municipal 
socialista, qui diu: “Gracias, alcaldesa. Bueno, fíjense que grandes textos jurídicos que 
recogen  derechos humanos reconocen  la  libertad,  y  por  ejemplo,  el  art.  13  de la 
Declaración universal de derechos humanos, que reconoce que toda persona tiene 
derecho  a  circular  libremente,  o  el  art.  17  de  la  Constitución  Española,  derecho 
fundamental,  que  reconoce  la  libertad  y  la  seguridad  de  todos.  Nos  encontramos 
delante de un internamiento preventivo de estas personas, y de una privación clara de 
la libertad de cada uno de ellos, que vienen a nuestro país con el único objetivo de 
tener un futuro mejor y se quedan privados de libertad.  Ya el  grupo parlamentario 
socialista, ya aprobó y también dio apoyo durante el pasado verano, a un conjunto de 
propuestas para revisar este modelo de centro de internamiento, de CIE, y que las 
personas que vienen del extranjero, porque eso de situación irregular me suena muy 
mal, se les dote de un conjunto de herramientas para poder vivir en nuestro país, sin 
cortar su libertad y respetándose en todo momento sus derechos fundamentales. Por 
todo ello, pedimos al Gobierno y al Ministerio del Interior que analice y tome medidas 
sobre todos estos CIE, especialmente el de Barcelona. Demanem al Govern que d’una 
manera progressiva, tanqui els CIES i reguli el seu procediment migratori, sobre tot el 
centre de la Zona Franca. Que garanteixi actualment i fins que es tanqui, l’assistència 
sanitària,  el  reconeixement  mèdic  d’entrada  i  sortida,  habiliti  els  espais  adequats 
d’estància, habiliti  sales de visita sense restriccions, garanteixi l’assistència jurídica, 
garanteixi també l’assistència lingüística, cultural i educativa i que revisin també els 
protocols d’actuació, així com l’aforament del centre i que separin els interns penats, 
d’aquells que no estiguin penats. Per tot això, des de Badia volem manifestar la nostra 
queixa  a  tots  aquests  que col·loquen tanques i  concertines,  i  que restringeixen la 
llibertat de les persones que venen de fora per un futur millor i així doncs aquest grup 
municipal socialista, lògicament votarà a favor de la moció presentada. Gràcies”.  

S’aprova per unanimitat el següent acord:
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El passat dissabte, 20 de juny, diferents organitzacions convocaven una mobilització 
popular a les portes del Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) Barcelona a la Zona 
Franca. Aquesta concentració reclamava el  tancament del CIE i formava part  de la 
campanya  “Tancarem  els  CIE”  que  interpel.la  tot  el  teixit  associatiu,  ciutadanes  i 
ciutadans de Catalunya, per seguir construint conjuntament el camí irreversible cap al 
tancament d’aquestes centres de la vergonya.

A  la  concentració  ens  vam  trobar  diversos  treballadors  i  treballadores  públics  i 
membres de diverses organitzacions de la nostra ciutat i vam decidir que demanaríem 
al nostre ajuntament l’adhesió al manifest de la campanya, així com, la sol.licitud a les 
administracions competents del tancament d’aquest tipus de centres.

No entenem ni acceptem l’existència de llocs on es poden retenir, fins a dos mesos,  
persones que no han comès cap delicte, sinó tan sols una falta administrativa, i fer-ho 
amb menys garanties que en una presó. Un espai on es vulneren de forma sistemàtica 
els Drets Humans,; un lloc on ningú va poder evitar que persones com tu, el Jonathan, 
l’Idrissa, el Mohamed i l’Alik, hi perdessin la vida o decidissin posar-hi fi.

El CIE és un espai totalment opac, al qual les organitzacions i institucions que vetllen 
pels  Drets  Humans  no  poden  accedir  ni  exercir  cap  control,  on  els  abusos  i  les 
agressions per part dels policies a les persones retingudes són freqüents, i on no es 
garanteix el dret a la tutela judicial per tal de poder denunciar aquestes situacions.
Tot això passa al CIE de Barcelona però també a la resta de CIE de l’estat espanyol. I 
és per això que no els volem, ni  aquí ni  enlloc. L’existència d’un CIA a Barcelona 
suposa un dramàtic retrocés en el compliment dels Drets humans a la nostra ciutat i al 
nostre país: efectivament, els CIE són incompatibles amb els drets humans i amb la 
igualtat de les persones.

Hi ha moltes més raons per tancar el CIE de Barcelona, però una sola de les anteriors 
ja és suficient per fer-ho i no volem ser-ne còmplices. Per tot això demanem:

1.- L’adhesió de l’Ajuntament de Badia del Vallès a la campanya “Tancarem els CIE” i a 
realitzar  accions  de  difusió  de  la  campanya  a  la  nostra  ciutat  així  com actes  de 
conscienciació de la ciutadania en col.laboració amb les entitats locals.

2.- Sol.licitar a les institucions competents, (Generalitat de Catalunya, Ministerio del 
Interior) i d’altres entitats municipalistes (Federació de Municipis, Àrea Metropolitana 
de Barcelona)  de contribuir  al  tancament  progressiu  d’aquest  tipus de centres i  el 
respecte pels drets humans.

3.- Comunicar aquest acord al Ministeri de l’Interior, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya,  a  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya,  a  l’Àrea  Metropolitana  de 
Barcelona i al representant del grup de persones proposants.

7. MOCIÓ BeC: SOBRE L'ADAPTACIÓ DELS PARCS INFANTILS

La secretària llegeix la proposta d'acord.

L'alcaldessa dona la paraula a la senyora Elisabet Ruiz regidora del grup municipal de 
BeC que diu: “Gracias, señora alcaldesa. BeC presenta esta moción con el objetivo de 
poner sobre la mesa la necesidad de hacer cumplir una normativa que ya la hemos 
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hecho nuestra, no? En el punto 1.1 de la normativa municipal de Diseño, instalación y 
mantenimiento de áreas de juego infantil nos dice, lo digo en catalán porque está en 
catalán: “Els accessos o els llocs s’adaptaran perquè puguin ser utilitzats per tots els 
nens  i  nenes,  especialment  aquells  que  tenen  discapacitats.  Aquests  tipus  de  joc 
s’aniran distribuint gradualment i de manera equitativa per tota la ciutat”. Doncs el que 
pretén BeC és precisament això, que estigui dintre dels dissenys, dels plantejaments, 
de totes les noves zones de joc al nostre municipi. I que no hagi de ser recordat o  
recordada cada vegada, o bé pels veïns, o bé pels grups municipals. És a dir, que el  
que volem es que sigui una norma de fet, que cada vegada que es dissenyi un nou 
parc o se’n rehabiliti un de nou, un altre, el fet és que sigui incorporat jocs adaptats en 
cada projecte. El joc ha de ser concebut com quelcom inclusiu i igualitari. Tots els nens 
i  les nenes tenen  dret  a  jugar  i  a  compartir  jocs  amb altres  nens i  nenes en  les 
mateixes condicions. Aquesta és la màxima intenció i principal objectiu per presentar 
aquest moció, i com no obrir un debat de com hauria de ser el disseny dels parcs 
infantils, la programació del seu manteniment, i la implicació de la ciutadania per la 
seva millora o conservació. Gràcies.»

L'alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya Tinent d'alcaldessa de l'àrea de 
Territori que diu: «Gracias alcaldesa. En primer lugar agradecer las aportaciones que 
habéis  recogido  de  esta  moción,  pero  si  me  gustaría  antes  de  dar  nuestro 
posicionamiento, aclarar una serie de cosas que ya las he puesto de manifiesto en 
Junta de Portavoces, pero me gustaría hacer incidencia. En esta moción ustedes se 
basan  en  una  orden  ministerial  del  2010,  de  1  de febrero,  que es  un documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de espacios públicos urbanizados. Esto no es ninguna normativa específica 
de parques,  sino  es  una  norma más global  que se  refiere  a  más ámbitos.  Como 
ustedes dicen, en el artículo 8 Sectores de juegos, punto 2, se habla de los elementos 
de juego ya sean fijos o móviles de carácter  temporal  o permanente permitirán la 
participación, interacción y desarrollo de habilidades por parte de todas las personas 
considerándose las franjas de edades a que esten destinados, dentro del artículo 8 no 
creo que el  punto 2 sea nada relevante y  sí  el  número 5, que dice:  -  junto a los 
elementos de juego se preservaran áreas donde sea posible inscribir un círculo de un 
metro y medio de diámetro para permitir la estancia de personas en sillas de ruedas,  
dichas áreas en ningún caso coincidirán con el ámbito de paso del itinerario peatonal 
accesible.- Refuerza más el tema de la accesibilidad, que el tema de los juegos que 
queda  recogido  como  muy  ambiguo.  Pero  también,  en  esta  Orden  Ministerial,  en 
cuanto a la disposición transitoria del régimen de aplicación, estamos hablando de una 
Orden Ministerial que en su punto número 2 dice que: - en relación con los espacios 
públicos  urbanizados  ya  presentes  a  la  entrada  en  vigor  de  esta  orden,  los 
documentos de contenido técnico serán de aplicación a partir del 1 de enero del año 
2019. Una Orden Ministerial que es de obligado cumplimiento a partir del año 2019.

Añadir  más,  decirle  que  no  existe  legislación  autonómica  en  la  regulación  de  los 
parques, pero sí una serie de normas europeas que se han trasladado en unas UNES, 
UNE la 1176 de la 1 a la 7 y la UNE 1177, que están recogidas en nuestra normativa 
municipal. Igual que usted ha leido una parte de la normativa municipal, yo le voy a 
leer otra parte de la normativa municipal, que esta en la web, donde se recoge que 
todas estas normativa en el municipio no serán de aplicación en la áreas de juego 
existentes, pero sí en las de nueva construcción, o en las que sean remodeladas en 
más del 50 % de su composición y/o extensión. La reforma tanto del Parc Joan Oliver,  
como el de la av. Mediterráneo que se están reformando actualmente, ya recoge la 
instalación de juegos infantiles adaptados. Pero pese a todo si algún vecino o alguna 
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vecina por sus situaciones específicas necesita que se adapte algún parque o algún 
juego  en  concreto  no  duden  que  lo  vamos  a  hacer  de  manera  inmediata,  en  el 
momento en que tengamos cualquier petición. Y bueno, con respecto a la normativa 
que hacen referencia del Colegio Oficial de Ingenieros técnicos agrícolas, y peritos 
agrícolas de Catalunya,  las prescripciones que allí  se  hacen ya  se recogen en la 
normativa municipal. Pese a todo, no obstante como estamos a favor de trabajar por 
adaptar nuestros parques, para que puedan disfrutarlos plenamente nuestras hijas y 
nuestros hijos nos abstendremos para que esta moción se pueda llevar adelante.”

L'alcaldessa pren la paraula i diu: “Yo por ampliar un poco, nuevamente nos hemos 
entramos con el mismo debate que en las anteriores mociones, y era que plantea una 
moción,  puede  plantear  resolver  un  problema  concreto,  puede  plantear  un  marco 
jurídico que no exista, o puede plantear que nos preocupa mucho el tema, en cuanto al 
tema del  problema concreto creo que hay otros foros  para debatir  y de hecho lo 
estamos  haciendo,  porque  todos   los  proyectos  de  reforma  se  presentan  en  las 
comisiones informativas y se debaten con la ciudadanía, por tanto, foros para plantear 
propuestas concretas que resuelvan problemas concretos existen. Dos, plantear una 
normativa municipal que no exista podría ser otro de los objetivos de la moción, pero 
en este caso la normativa municipal es mucho más amplia y mucho más concreta que 
la que ustedes han citado y sirve de base argumental para la moción, por tanto sólo 
nos queda por descarte, el tercer planteamiento y es decir que nos preocupa mucho 
este tema. En este caso por no manifestar nuestro posicionamiento contrario a todas 
las mociones que ha presentado Badia  en Común,  todo y que consideramos que 
responden a lo mismo en este caso nos vamos a abstener porque entendemos que 
compartimos  el  planteamiento,  pero  si  que  no  podemos  votar  a  favor  porque 
consideramos  que  esta  moción  no  cumple  con  los  tres  requisitos  que  a  nuestro 
parecer debería tener una moción que se presenta al Pleno municipal.”  

S’aprova, amb 8 vots a favor (AEB i BeC) i 8 abstencions (PSC), el següent acord:

“Los niños y niñas necesitan espacios de juego donde compartir su tiempo sin importar 
cuáles sean sus capacidades y en el que aprendan a vivir en igualdad, sin que las 
diferencias sean un obstáculo.

Los niños con necesidades especiales son niños con ciertas disfunciones físicas o 
psicomotrices que los hacen diferentes a los demás. Estos requieren de cuidados y en 
su  mayoría  de  un  trato  exclusivo.  Es  por  ello,  que  así  como  todo  niño  necesita 
recrearse, los niños especiales también requieren de recreación y diversión que es 
parte fundamental para su desarrollo. 

En la Declaración de la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización 
de  las  Naciones  Unidas  se  lee:  “El  niño  debe  disfrutar  plenamente  de  juegos  y 
recreaciones,  los cuales deben estar  orientados hacia los fines perseguidos por la 
educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce 
de  este  derecho".  (Principio  7  de  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño. 
Organización de las Naciones Unidas, 1989)

Los niños con necesidades especiales son muchas veces los grandes olvidados, al no 
tener voz propia como colectivo. Sin embargo, padres y madres de estos menores 
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manifiestan  abiertamente  y  de  manera  continuada  la  importancia  y  necesidad  de 
espacios de juegos inclusivos.

El objetivo deseable sería que la mayor parte de los parques infantiles de nuestro 
municipio  contaran  con  criterios  de  accesibilidad  universal,  juegos  y  columpios 
adaptados, donde pudieran jugar juntos todos los niños y niñas, independientemente 
de sus capacidades.

Además, la reivindicación de la mejora de la accesibilidad en los parques infantiles 
permite concienciar a la sociedad y a los gestores públicos sobre la necesidad de la 
accesibilidad universal y el diseño para todos a través de una propuesta ampliamente 
apoyada y percibida como algo necesario por la sociedad.

En la Orden Ministerial VIV/561/2010 por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados se especifica lo siguiente:

Artículo 8. Sectores de juegos.
(…)  2.  Los  elementos  de  juego,  ya  sean  fijos  o  móviles,  de  carácter  temporal  o 
permanente,  permitirán la  participación,  interacción y desarrollo  de habilidades  por 
parte  de  todas  las  personas,  considerándose  las  franjas  de  edades  a  que  estén 
destinados.

Hoy en día estas condiciones no se cumplen en nuestros parques infantiles.

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Cataluña ha 
publicado una normativa técnica destinada a la accesibilidad en los Parques Infantiles 
en la que,  aunque la descripción que hace sobre el tema es muy breve, se inicia un 
acercamiento  a  las  necesidades  de  accesibilidad  de  estas  áreas.  En  el  texto  se 
pueden leer algunas prescripciones interesantes como las siguientes:

- El entorno debe ser seguro y accesible
- Debe disponer de “juegos infantiles adaptados”
- Debe permitir que los niños con y sin discapacidad jueguen juntos

Por  todo  lo  expuesto,  el  Grupo  Municipal  de  Badia  en  Común  propone  al  Pleno 
Municipal la adopción de los acuerdos siguientes:

1.    Valorar la posibilidad de ir instalando progresivamente columpios y juegos 
adaptados en las zonas de juegos infantiles de nuestra localidad, así como 
hacer los accesos universales.

2.    Instalar este tipo de columpios y juegos en los próximos parques y zonas 
de juegos infantiles que se creen o reformen en nuestro municipio. Así como 
crear los accesos adaptados y universales.»

8. MOCIÓ BeC: PARA LA DECLARACIÓ DE BADIA DEL VALLÈS COMO MUNICIPIO 
A FAVOR DEL TRATO ÉTICO CON LOS ANIMALES, A FAVOR DE SUS DERECHOS 
Y CONTRARIO AL MALTRATO ANIMAL
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La secretària llegeix la proposta d'acord.

L'alcaldessa dona la paraula a la senyora Elisabet Ruiz regidora del grup municipal de 
BeC que diu: «Desde Badia en Comú pensamos que la moción que se presenta hoy 
complementa y amplía bastante la Ordenanza Municipal de Control i Tinença d'animals 
domèstics del  11 de mayo de 2014,  que sustituye al  anterior  reglamento,  por  eso 
seguimos pensando que el debate en esta sala de plenos de este tema es necesario 
para seguir mejorando y ampliando los acuerdos y ampliaciones en la lucha contra el 
maltrato animal  y  la  defensa de sus derechos como seres vivos.  Creemos que la 
moción  impulsa  medidas  no  contempladas  en  la  Ordenanza  Municipal  sin  ser 
contradictoria con la misma. Sabemos que muchas de las cosas que se recogen en la 
moción ya se cumplen, pero queríamos ampliar un poco más. Proponer el impulso de 
campañas para mejorar la formación en estos temas entre agentes de Policía Local, el 
personal  de  centros  educativos  y  la  ciudadanía  interesada,  para  fomentar  la 
sensibilización y la conciliación de los vecinos contra el maltrato animal y el abandono, 
así como la promoción de la adopción. La propuesta pasaría por establecer, jornadas 
de  formación  y  de  sensibilización  de  la  promoción  de  la  adopción  y  contra  el 
abandono,  en  este  tema  también  se  propone  impulsar  jornadas de sensibilización 
contra el maltrato animal y visitas escolares a los centros de acogida que colaborarían 
con  el  Municipio.  Propone  la  constitución  de  un  consejo  municipal  específico  de 
protección animal como órgano municipal participativo en el cual debatir y modificar las 
actuaciones para conseguir la mejora de resultados en la defensa de los derechos de 
los animales así como la convivencia entre personas y animales. Si bien la Ordenanza 
recoge  en  el  artículo  5  en  el  punto  ocho,  la  prohibición  de  –  exhibirlos  de  forma 
ambulante como reclamo – la moción propone ir un poquito más allá cuando habla de 
pedir  la  publicación  en  los  espacios,  medios,  plataformas  de  titularidad  pública 
municipal, de publicidad, de actividades de cualquier tipo que suponga la violencia, 
exhibición, explotación de animales incompatibles con su dignidad y derechos. Por 
estos  motivos,  pensamos  que  la  moción  amplía  algunas  lineas  que  marca  la 
ordenanza de 2004 y por ello pedimos el voto favorable de los grupos municipales 
presentes en este Ayuntamiento, muchas gracias.”

L'alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya tinent d'alcaldessa de l'àrea de 
Territori qui diu: «Bueno pues en esta moción, más de lo mismo, como antes. Si al final 
lo  que  se  quiere  es  modificar  la  ordenanza,  pues  hagamos  una  propuesta  para 
modificar  la  ordenanza,  no  una  moción  para  nombrar  a  Badia  no  se  que  cosa. 
Básicamente, decir que todo lo que se plantea en la moción ya está recogido en la 
ordenanza.  También  se  habla  en  la  moción  del  procedimiento  sancionador,  que 
también  aparece  en  la  ordenanza.  La  moción  entre  otras  cosas  también  pide 
pronunciarse en contra del toro de la Vega, que no se que tiene que ver con todo el  
resto del tema de la moción. Y por su puesto que estamos en contra del Toro de la 
Vega,  pero  no sólo  del  Toro  de la  Vega,  sino contra  todo festejo  donde cualquier 
animal sea el  centro de la ira o del lamentable espectáculo que se da en muchas 
ocasiones.  Con  respecto  a  los  protocolos  de  gestión  y  recogida  de  animales 
abandonados, decir que ya está actualizado desde abril de 2015, y entre otras cosas 
este  protocolo  recoge  como  actuar  con  animales  abandonados,  o  animales 
abandonados heridos, si tienen o no tienen chip. Porque aunque en la moción también 
se pide dotar a la policía de un lector de chips, ya hace tiempo que la policía tiene 
lector de chips. Y ya lo hemos dicho en la comisión informativa pero vuelve a salir.  
Gracias  al  contrato  que  tenemos  en  vigor  ahora  con  la  nueva  empresa,  hemos 
mejorado  en  todo  el  tema  del  protocolo  de  recogida  de  los  animales.  La  nueva 
protectora que está en el contrato “Help guau”  tiene una respuesta inmediata que no 
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era la que teníamos antes con un servicio de 24 horas de lunes a domingo, los 365 
días del año, si entran en su página web lo verán que ellos ya lo anuncian. Impedir 
publicar en espacios, medios y plataformas de titularidad municipal, pues claro que ya 
lo hacemos, o es que han visto algún anuncio en la página web o en el informativo de 
Badia donde atentemos contra los animales, faltaría más. Con respecto confeccionar 
un censo de colonias de gatos, ya se hace con la Asociación de Amigos de animales y 
plantas. Realizar una campaña de castración masiva de gatos, pues también se hace 
con esta asociación. Por todo esto no vemos necesario la aprobación de esta moción y 
vamos a votar en contra. Si lo que queremos es cambiar el reglamento, cambiar la 
ordenanza, pues vamos a cambiar la ordenanza, y debatamos en otro sitio el nuevo 
reglamento o la nueva ordenanza, pero no esta moción. Gracias.”

L'alcaldessa dona la paraula a la senyora Elisabet Ruiz regidora del grup municipal de 
BeC que diu: “Como bien pone en la moción al igual que en la anterior propone revisar 
las ordenanzas municipales y actuar con los protocolos de gestión y recogida desde el 
Consell Municipal creado en otras para esta finalidad. En cuanto a lo del chip, bueno 
ya sabemos que se cumple, que eso ya está, ya lo he dicho, hay cosas que sí se 
cumplen y otras que no, pero parecer ser que a pesar de tener un lector no siempre se 
pasa el lector, tenemos aquí el caso de alguna vecina que se le escapó el animal en 
una época de petardos y parece ser que no se le pasó el lector del chip, algo pasa. Y 
si de verdad están de acuerdo con esta moción y con todo lo que en ella pone, no 
entiendo  porqué  el  partido  PSC  tiene  sistemáticamente  la  manía  de  decir,  sí,  sí 
estamos de acuerdo con todo lo que pone pero por eso lo vamos a votar en contra, es 
un poco contradictorio, no? Es muy contradictorio y luego por último el tema de la 
asociación de amigos de animales y tal , también tengo noticias de que es insuficiente, 
que muchas veces ellas mismas y ellos mismos tienen que poner dinero de su bolsillo 
para poder castrar a los gatos, a las colonias de gatos que son cada vez más masivas, 
y que todo es mejorable y por eso creemos de la necesidad de esta moción porque 
entre otras cosas también plantea concienciación, trabajando con los más pequeños 
haciendo excursiones, haciendo salidas hacia los centros de recogida de animales. 
Creo que es una labor educativa que eso no lo contempla  tampoco en lo que ya 
teníamos en nuestra normativa. Por lo tanto creemos que sí que es necesaria y por 
eso la hemos llevado adelante. Gracias.”

L'alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Josep  Martínez  Tinent  d'alcaldessa  de 
Presidència i regidor de Seguretat Ciutadana que diu: «Simplemente por aclara una 
cosa, por lo que se refiere al protocolo de actuación cuando hay algún abandono de 
algún perro, lógicamente nosotros compartimos incluso celebramos la sentencia de 
hace unos días que hubo en Palma de Mallorca que condenan a una persona y la 
meten en la carcel por agredir a su caballo. Pero básicamente lo que ustedes recogen 
son cosas que ya están, es decir, nosotros cuando nos encontramos o la Policía Local 
cuando se encuentra un perro abandonado le hace una foto, le pasa el lector de chip, 
llama a la protectora, la protectora mira el titular, se pone en contacto, si no es posible 
se  vuelven  a  poner  en  contacto  con  la  Policía  Local,  a  los  30  minutos  viene  la 
protectora, se llevan al animal, si el animal está herido se lo llevan al veterinario, y el 
veterinario y  la  protectora  se ponen de acuerdo.  Es decir,  volvemos otra  vez a lo 
mismo son cosas que ya están, y son cosas que se hacen desde mayo, porque otra 
vez plantearlas. Gracias.”
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L'alcaldessa dona la paraula a la senyora Elisabet Ruiz que diu: “Sólo quería decir que 
es desgarrador pasar por delante de la Policía Local y escuchar durante horas, horas 
llorar al animal, sí, sí, sí, sí señor, horas llorar el animal y no tener los medios, y ver la 
habitación tan pequeña donde están, que no está lo suficientemente bien adecuada 
para albergar al animal hasta que lo vengan a recoger los servicios de recogida de los 
animales,  es un poco,  creo que podemos mejorarlo,  todo es mejorable,  y  todo es 
dignificable. Gracias.”

El señor Josep Martínez pren la paraula i diu: “Simplemente por finalizar, repito, desde 
mayo ningún animal está más de media hora porque la protectora viene a recogerlo. Si 
usted ve que en algún momento hay un perro o un gato dentro de las instalaciones de 
las dependencias policiales y lleva mucho tiempo comuniquenoslo, pero le digo que 
desde mayo no, y está en un cuarto porque atendiendo a criterios técnicos por razones 
higiénico sanitarias tiene que estar el  animal cerrado en un sitio y no puede estar 
deambulando  por  dentro  de  las  instalaciones  policiales,  solamente  queria  recalcar 
esto. Gracias.”

L'alcaldessa diu: “En cualquier caso no creo que sea un tema para el que haya que 
montar un consell de participació con su reglamento y demás, creo hay otros temas en 
Badia que preocupan más, y que tienen que regularse en unos foros de participación, 
yo creo que este tipo de mociones están más encaminadas a municipios que tienen 
mayoritariamente animales o bien en casas o en huertos o incluso caballos, creo que 
en Badia lo que ustedes piden creo que es desproporcionado a la problemática que 
existe.  Y decir  contradictorio,  contradictorio  también  es  presentar  una  moción que 
todos los puntos que se piden ya están regulados, también eso es contradictorio.”

No s’aprova amb 8 vots en contra (PSC) i 8 vots a favor (AEB i BeC), fent valer el vot  
de qualitat de l’alcaldessa, el següent acord:

“La ciudadanía de Badia del Vallés ha demostrado a lo largo de la historia que tiene 
sensibilidad con el sufrimiento animal y la defensa de sus derechos como seres vivos. 
Badia declaró hace tiempo ser una ciudad libre de circos con animales y, en esta línea, 
ahora desde el grupo municipal de Badia en Comú (BeC) proponemos dar un paso 
más al frente.

Desde Badia en Común proponemos que Badia del Vallés sea pionera en el cuidado y 
respeto de los derechos de los animales en el Vallés Occidental.

Vivimos en una sociedad en la que, la defensa de aquellos colectivos especialmente 
débiles o frágiles tendría que ser prioritaria entre los objetivos de la ciudadanía y sus 
instituciones, entre los que los animales, como seres sensibles al dolor y al sufrimiento 
físico y psíquico, con el  derecho natural  a vivir  de acuerdo con sus características 
biológicas, deberían ser defendidos y protegidos por el conjunto de la sociedad y sus 
instituciones.

En la medida en que los seres humanos podemos hacer juicio de valor sobre nuestros 
actos, estamos obligados moralmente a tratar de evitar el dolor ajeno, sea humano o 
animal.
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Desde Badia en Comú (BeC) entendemos que es obligación y responsabilidad de las 
instituciones fomentar los valores de respeto hacia la naturaleza y los seres vivos, el 
cuidado del medioambiente en todas sus vertientes, la educación basada en el respeto 
y la convivencia con nuestro entorno. Por tanto, creemos que es imprescindible sumar 
esfuerzos y energías, para trabajar conjuntamente por el bienestar animal y la defensa 
de sus derechos,  actuando como una sociedad con profundos valores animalistas, 
igualitaria y avanzada.

El Grupo Municipal de Badia en Comú (BeC) solicita al pleno el compromiso de este 
ayuntamiento en reconocer como propia la declaración universal de los derechos de 
los animales y su intención de fomentar estos valores condenando e impidiendo las 
prácticas que supongan maltrato o vejación de los animales en nuestro municipio.

En mérito a lo expuesto, el grupo municipal de Badia en Comú (BeC), solicita al pleno 
la adopción de los siguientes ACUERDOS:

1.  El  pleno  de  este  ayuntamiento  declare  a  Badia  del  Vallés  “Municipio  contra  el 
maltrato animal”, así como, “localidad amiga de los animales, a favor del trato ético y 
de sus derechos y contrario al maltrato animal”.

2. Declarar el municipio de Badia del Vallés contrario a la práctica de cualquier tipo de 
actividad, espectáculo o práctica deportiva que implique violencia contra los animales y 
que les pueda ocasionar estados de ansiedad, miedo, maltrato, sufrimiento o cualquier 
otro daño físico o psicológico.

a. En este apartado solicitamos que Badia del Vallés se pronuncie contrario “El Toro de 
la Vega”, por su crueldad violenta contra el animal.

3.  Aprobar  la  creación  del  Consejo  Municipal  Específico  de  Protección  Animal 
(Comisión  Técnica)  con  la  finalidad  de  ser  un  órgano  consultivo  de  participación, 
información, control, realización de un plan de acción local y asesoramiento contra el  
maltrato animal y la defensa de sus derechos en nuestro municipio.
Este consejo municipal desarrollará su propio reglamento de funcionamiento, estando 
integrado  en  sus  inicios  por  miembros  de  los  grupos  políticos,  asociaciones  y 
entidades vinculados a la protección animal de nuestro municipio.

4. Ofrecer, en colaboración con la empresa encargada de la recogida y custodia de 
animales de compañía, las asociaciones animalistas y el consejo Municipal Específico 
de  Protección  Animal  campañas  para  mejorar  la  formación  en  estos  temas  entre 
agentes  de  la  policía  local,  el  personal  de  centros  educativos  y  la  ciudadanía 
interesada,  fomentar  la  sensibilización  y  concienciación  de  los  vecinos  contra  el 
maltrato animal y el abandono, así como promoción de la adopción.

5. Promover desde el ayuntamiento, en colaboración con el consejo escolar municipal 
y  los centros educativos del  municipio,  jornadas de  sensibilización contra  maltrato 
animal y visitas escolares a la protectora de animales.

6.  Impulsar  campañas  a  favor  de  la  tenencia  responsable  de  los  animales  de 
compañía.

7. Revisar las ordenanzas municipales para que sean más estrictas con el abandono y 
maltrato animal, así como vigilar por el cumplimiento de estas.
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8.  Actualizar  los  protocolos  de  gestión  y  recogida  de  animales  abandonados  o 
silvestres especialmente Gatos, Perros, Palomas o Animales exóticos.

9. Realizar un censo de las colonias de los gatos silvestres cumpliendo la normativa 
catalana Decreto Legislativo 2/2008 de 15 de abril,  por el  que se aprueba el  “Text 
Refós de la Llei de Protecció dels Animals de Catalunya”.

10. Realización de una campaña de castración masiva de los gatos silvestres de las 
colonias de nuestra ciudad.

11.  Dotar  a  la  Policía  Local  de  un  lector  de  chip  de  animales  de  compañía  que 
utilizaran con los animales abandonados o perdidos y que permitirá  informar a las 
personas propietarias de los animales antes de proceder a su recogida.

12. Impedir la publicación en los espacios, medios y plataformas de titularidad pública 
municipal  de publicidad de actividades de cualquier  tipo  que suponga la violencia, 
exhibición, o explotación de animales incompatibles con su dignidad y derechos.

13. Dar conocimiento de estos acuerdos a las asociaciones animalistas del municipio, 
al Consell municipal d’educació así como a la ciuadanía en general a través de medios 
de comunicación y de la página web municipal.

9. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No hi ha.

II. CONTROL A L'EQUIP DE GOVERN

1.  DONAR  COMPTE  DE  LES  RESOLUCIONS  DE  L'ALCADIA DE  LA NÚMERO 
597/2015 FINS A LA NÚMERO 659/2015

La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia:

Núm. 597/15, de 16 de setembre, d'inscriure al curs de caporal de policia local de 
l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que tindrà lloc del 9 de novembre a l'11 de 
desembre de 2015, al senyor Diego Casas Ruiz.

Núm. 598/15, de 16 de setembre, de concedir a diferent personal de l’Ajuntament ajuts 
socials.

Núm. 599/15,  de 16 de setembre,  de concedir  una bestreta de 500,00 euros a la 
senyora Sandra Mota Nogales, a compte de les retribucions de la paga extraordinària 
de nadal 2015.

Núm. 600/15, de 16 de setembre,  de disposició de les vacances de la  funcionària 
interina, senyora Sonia Rico Mainer.
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Núm. 601/15, de 16 de setembre, de concedir a la funcionària interina, senyora Sonia 
Rico Mainer, el gaudi del permís de lactància de forma compactada, a partir del 9 i fins 
el 29 de setembre, i tres hores pendents pel proper 29 de febrer de 2016.

Núm.  602/15,  de  16  de  setembre,  d’imposar  a  cadascun  dels  infractors  que  es 
relacionen a la proposta de sanció núm. 15041020, la sanció per l’import especificat, 
amb motiu de la infracció a les normes sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària.

Núm. 603/15, de 16 de setembre, d’incoar expedients sancionadors a les persones 
indicades a la relació núm. 15040705, com a titulars o conductors dels vehicles amb 
els quals es van cometre les presumptes infraccions. 

Núm.  604/15,  de  17  de  setembre,  d'aprovar  i  presentar  al  Servei  d'Ocupació  de 
Catalunya el projecte denominat «Millora de les competències laborals de persones 
beneficiàries de la renda mínima d'inserció a través de tasques de jardineria urbana a 
Badia del Vallès».

Núm. 605/15, de 17 de setembre, de convocar sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local, per al 18 de setembre de 2015.

Núm.  606/15,  de  17  de  setembre,  de  contractar  dins  del  projecte  «Programa 
complementari  de foment de l'ocupació local en el  marc del Pla Xarxa de Governs 
Locals  2012-2015»  de  la  Diputació  de  Barcelona,  al  senyor  Jorge  Antonio  Núñez 
Serrano.

Núm. 607/15, de 17 de setembre, d'extingir el contracte de treball laboral temporal del 
senyor Eric López Piñero, amb data 8 de setembre de 2015, i practicar la liquidació 
corresponent.

Núm.  608/15,  de  21  de  setembre,  d’imposar  a  cadascun  dels  infractors  que  es 
relacionen a la proposta de sanció núm. 15042305, la sanció per l’import especificat, 
amb motiu de la infracció a les normes sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària.

Núm.  609/15,  de  21  de  setembre,  d'ordenar  que  la  mesa  de  contractació  es 
constitueixi el dia 21 de setembre, a les 11 hores, per a l'obertura i qualificació de la 
documentació  de  les  proposicions  presentades  per  a  la  contractació  del  servei 
d'accions formatives a persones aturades dins del projecte ProBadiaLab.

Núm.  610/15,  de  22  de  setembre,  de  nomenar  al  Sr.  José  Ignacio  Abad  Ostalé 
interventor accidental de l'1 al 12 d'octubre, ambdós inclosos.

Núm. 611/15, de 22 de setembre, de trametre a les entitats financeres les condicions 
de la concertació d'una operació de crèdit a curt termini, sota els criteris de prudència 
financera, per a que presentin les seves ofertes.

Núm. 612/15, de 22 de setembre, de concedir la targeta d'aparcament individual per a 
persones amb disminució al Sr. José Arquero González.

Núm. 613/15, de 22 de setembre, de reconèixer al treballador Sr. Ángel Aparicio Cruz, 
un trienni amb efectes de l'1 de juny de 2015.
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Núm. 614/15, de 22 de setembre, de convocar sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local per al 25 de setembre de 2015.

Núm. 615/15, de 24 de setembre, de variacions de nòmina del mes de setembre.

Núm. 616/15, de 24 de setembre, d'aprovar l'expedient núm. 14/2015, de generació de 
crèdits. 

Núm. 617/15, de 24 de setembre, de nomenar al Sr. Rafael Moya Camarón, tinent 
d'alcaldessa de l'Àrea de Territori, com a representant en la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la sostenibilitat.

Núm. 618/15, de 24 de setembre, d'incoar expedient d'ordre de manament, per tal que 
el  senyor  Matías  Atienza  Carrascosa,  que  no  gaudeix  de  la  preceptiva  llicència 
d'ocupació de via pública, procedeixi a la retirada de la xurreria ubicada al pàrquing del 
mercat municipal.

Núm. 619/15, de 25 de setembre, de convocar sessió ordinària del Ple per al 30 de 
setembre de 2015. 

Núm. 620/15, de 25 de setembre, d'iniciar expedient de baixa d'ofici per la inscripció 
indeguda dels senyors Priscila Natalia Mba Nguema i Longinos Eseng Nguema Bilogo.

Núm. 621/15, de 25 de setembre, d'iniciar expedient de baixa d'ofici per la inscripció 
indeguda del senyor Esteban Fernández Sánchez.

Núm. 622/15, de 25 de setembre, de suspendre la relació funcionarial amb el Sr. Ángel 
Moltó Sierra, per finalització del període màxim d'incapacitat temporal,  amb efectes 
des del dia 17 de setembre de 2015.

Núm. 623/15, de 25 de setembre, d'autoritzar la renovació de la reserva d'aparcament 
per a persones amb discapacitat a la Sra. Irene Salazar Ramos.

Núm. 624/15, de 25 de setembre, de renovar i procedir a una nova numeració de la 
targeta d'aparcament individual del senyor Sergio Blanco Pous.

Núm. 625/15, de 25 de setembre, d'autoritzar la renovació de la reserva d'aparcament 
per a persones amb discapacitat al senyor Sergi Blanco Pous.

Núm.  626/15,  de  25  de  setembre,  d'aprovació  d'assistència  al  curs-taller  «La 
construcció del cas en el treball en red: una perspectiva interdisciplinar» de diferent 
personal de l'ajuntament.

Núm. 627/15, de 25 de setembre, de concedir a la treballadora Sra. Gloria Amigó Aso 
la reducció d'un terç de la jornada de treball per la cura del seu infant a partir de l'1  
d'octubre de 2015, amb el dret a percebre el 80% de la retribució.

Núm. 628/15, de 25 de setembre, de reconèixer a la treballadora Sra. Khadija Danouni 
Jaramillo el període de carència de 6 mesos, i per tant, concedir el plus d'assistència, 
amb efectes de l'1 de setembre de 2015.
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Núm. 629/15, de 25 de setembre, de concedir a diferent personal de l’Ajuntament ajuts 
socials.

Núm. 630/15, de 25 de setembre, de concedir a diferent personal de l’Ajuntament ajuts 
socials.

Núm. 631/15, de 28 de setembre, de concedir al senyor Iván Gómez García la llicència 
per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.

Núm. 632/15, de 28 de setembre, d'esmenar l'error material del padrons del mercat no 
sedentari dels anys 2011 i 2012, respecte la parada núm. 60, de 8 metres lineals a 6 
metres lineals, i a nom de la senyora Judit Yartz Franco.

Núm. 633/15, de 29 de setembre, d’incoar expedients sancionadors a les persones 
indicades a la relació núm. 15043415, com a titulars o conductors dels vehicles amb 
els quals es van cometre les presumptes infraccions. 

Núm. 634/15, de 30 de setembre, d'imposar al Sr. Manuel Montero Ruiz, la sanció 
extrema consistent en l'expulsió definitiva com a soci de la Llar del jubilat i pensionista 
per considerar que és una infracció administrativa de caràcter molt greu.

Núm. 635/15,  de 30 de setembre,  d'imposar  al  Sr.  José Carlos Criado Salido  una 
sanció de 90€ per una infracció lleu a l'ordenança municipal de convivència i ús de la 
via pública, d'acord amb el què es disposa als articles 4t i 6.7

Núm. 636/15, de 30 de setembre, d'autoritzar la renovació de la reserva d'aparcament 
per a persones amb discapacitat a la Sra. Dulce Nombre Morales Rodríguez.

Núm. 637/15, de 30 de setembre, de donar d'alta en el Padró municipal d'habitants, 
per  les  causes  que  en  cada  cas  s'acrediten,  a  les  persones  relacionades  en  el 
document annex.

Núm. 638/15, de 30 de setembre, de convocar sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local, per al 2 d'octubre de 2015.

Núm. 639/15, de 30 de setembre, de donar per resolta la situació administrativa de 
comissió de serveis del Sr. Miguel Sánchez Laguna, acordada mitjançant Decret núm. 
475-2015, de 30 de juny.

Núm. 640/15, de 30 de setembre, de justificar la subvenció per import de 27.328 euros, 
al  Servicio  Español  para  la  Internacionalización de  la  Educación i  al  Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Núm. 641/15, de justificar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per 
import de 21.000 euros per l'actuació del Programa de Formació i Inserció (PFI)

Núm.  642/15,  de  2  d'octubre,  de  nomenar  a  la  Sra.  Rosa  Caballero  del  Castillo 
secretària accidental dels dies 1 a 4 d'octubre de 2015 i a la Sra. Dolors Gómez Couto 
tresorera accidental dels dies 1 a 18 d'octubre de 2015, ambdós inclosos.
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Núm. 643/15, de 3 d'octubre, d'adjudicar a l'entitat BBVA, S.A. la concertació d'una 
operació  de  crèdit  a  curt  termini  per  import  d'1.500.000,00  euros  amb  unes 
determinades condicions. 

Núm.  644/15,  de  5  d'octubre,  d'iniciar  expedient  de  baixa  d'ofici  per  la  inscripció 
indeguda del Sr. Djilali Eddaidj en el padró municipal d'habitants.

Núm. 645/15, de 6 d'octubre, d'aprovar les baixes de les liquidacions corresponents a 
la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal 
en les activitats i instal·lacions detallades.

Núm. 646/15, de 6 d'octubre, d'aprovar l'assistència al «Taller de gestió de situacions 
de crisi  en l'àmbit  directiu»,  organitzat  per l'Institut  de Seguretat  de Catalunya,  del 
senyor Óscar Chamorro Chamorro.

Núm. 647/15,  de 7 d'octubre,  de convocar sessió ordinària de la  Junta de Govern 
Local, per al 9 d'octubre de 2015.

Núm. 648/15,  de 7 d'octubre,  d'extingir  el  contracte  de treball  laboral  temporal  del 
senyor Miquel Rodríguez Díaz, amb data 6 d'octubre de 2015 i practicar la liquidació 
corresponent. 

Núm.  649/15,  de  7  d'octubre,  d'aprovar  la  liquidació  complementària  del  mes  de 
desembre de 2014 d'accidents de treball, per un import de 689,24 euros.

Núm. 650/15, de 7d'octubre, de suspendre la relació contractual amb el treballador 
senyor Juan José Laguna Benito, per passar a situació d'invalidesa permanent en grau 
d'absoluta,  amb efectes des del  3  de setembre de 2015,  amb reserva del  lloc de 
treball.

Núm. 651/15, de 7d'octubre, concedir un avançament reintegrable, per import de 400 
euros, al treballador Sr. Ramón Díez Sorbas, i a descomptar 50 euros mensuals durant 
els mesos d'octubre de 2015 a maig de 2016. 

Núm.  652/15,  de  7  d'octubre,  d’incoar  expedients  sancionadors  a  les  persones 
indicades a la relació núm. 15044584, com a titulars o conductors dels vehicles amb 
els quals es van cometre les presumptes infraccions. 

Núm. 653/15, de 9 d'octubre, de renovar i procedir a una nova numeració de la targeta 
d'aparcament  individual,  modalitat  titular  conductor,  a  la  Sra.  Belinda  Sánchez 
Sánchez.

Núm.  654/15,  de  9  d'octubre,  de  concedir  un  avançament  reintegrable  de  la  part 
generada, a compte de la paga extra de Nadal 2015 i per import de 787,30 euros, a la 
funcionària, senyora Rocío Matillas Aparicio.

Núm. 655/15, de 13 d'octubre, d'adjudicar a l'entitat Banco Popular Español, S.A., la 
concertació d'una operació de crèdit a curt termini per import d'1.500.000 euros.

Núm. 656/15,  de 13 d'octubre,  de deixar sense efecte la  resolució  d'alcaldia núm. 
2015-0643 de data 3 d'octubre, referent a l'adjudicació a l'entitat Banco Bilbao Vizcaya 
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Argentaria, S.A., de la concertació d'una operació de crèdit a curt termini per import 
d'1.500.000 euros.

Núm. 657/15, de 13 d'octubre, d'aprovar l'expedient núm. 16/2015 de generació de 
crèdits.

Núm. 658/15, de 13 d'octubre, de prendre coneixement de la renúncia a percebre les 
assistències acordades en sessió plenària de 30 de juny de 2015,  presentada pel 
senyor Joaquim Jesus Duran Redondo, regidor d'aquest ajuntament.

Núm. 659/15, de 13 d'octubre, d'aprovar l'expedient núm. 15/2015 de generació de 
crèdits”.

L'alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de l'AEB 
que  diu:  «Voldríem  informació  sobre  la  657  de  13  d'octubre  d'aprovar  l'expedient 
16/2015  de  generació  de  crèdits  en  base  a  uns  21.000  euros  de  programes  de 
formació i inserció se poden transmetre via correu electrònic o en la propera comissió 
informativa, gràcies.»

Seguidament l'alcaldessa dona la paraula a la senyora Elisabet Ruiz regidora del grup 
municipal de BeC que diu: «Nosaltres voldríem informació sobre la 609/2015 del 21 de 
setembre d'ordenar que la mesa de contractació es constitueixi el dia 21 de setembre 
a les 11 hores per l'obertura  i  qualificació de la  documentació de les proposicions 
presentades per a la contractació del servei d'accions formatives a persones aturades 
dins del projecte ProBadiaLab. Nosaltres preguntem Decret del 21? el mateix dia 21? 
és un error? 

D'altra  banda,  també  voldríem  informació  sobre  la  número  604/2015  del  17  de 
setembre  per  aprovar  i  presentar  al  Servei  d'Ocupació  de  Catalunya  el  projecte 
denominat «Millora de les competències laborals de persones beneficiaries de la renda 
mínima d'inserció a través de tasques de jardineria urbana a Badia del Vallès. En que 
consiste este proyecto? Ya nos pasaran información sobre esto no?

Y la 640/2015, del 30 de setembre de justificar la subvenció per import  de 27.328 
euros,  al  Servicio  Español  para  la  internacionalización  de  la  Educación  i  al 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Gracias.»

L'alcaldessa diu: «La 657 informarem per correu senyor Duran. Respecte de la 609 no 
se si hi ha algún error, ja mirarem si hi ha algún error de dates. La 604 son els plans 
d'ocupació que jo crec que s'haurà informat en alguna comissió informativa, no obstant 
això, li passarem el projecte. Y respecte a la 640, crec que és el Comenius.

Dona la paraula al señor Ivan Sanz Tinent d'alcaldessa de l'àrea d'acompanyament a 
les  persones  que  diu:»Gracias  señora  alcaldesa,  correcto  la  resolución  640  hace 
referencia al Comenius que es uno de los dos programas europeos que tenemos en el 
àrea de acompañamiento a las personas. Trata de detectar de manera preventiva, en 
este caso el paro juvenil. Es un convenio que se tiene desde Cerdanyola y Badia con 
Portsmouth   unos  de  los  centros  de  Portsmouth,  la  idea  es  poder  compartir  las 
herramientas que ellos tienen a nivel de municipio para poder prevenirlo y a la vez 
crear un aplicativo que permita que los diferentes referentes de los alumnos puedan 
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acceder a la base de datos y puedan ver que otras actividades llevan a cabo. Por 
ejemplo una alumna que esté en el colegio que además haga ballet y ademas haga 
inglés el  referente de cada actividad podrá  acceder y  podrán enviarse de manera 
confidencial con los demás referentes y de esa manera poder prevenir este fracaso 
escolar o si no fracaso, dificultad que pueda tener en el centro y en cambio si que se 
pueda alentar el ballet o el inglés, de todas formas más información está colgado en el 
expediente de justificación reciente.”

L'alcaldessa  dona  la  paraula  a  la  senyora  Elisabet  Ruiz  que  diu:  “Volia  demanar 
disculpes perquè el coneixia per les seves sigles però no per el nom sencer i per això 
he preguntat, disculpa, gràcies.»

L'alcaldessa diu: «No passa res, per això estem.»

2. PRECS I PREGUNTES

S'obre el torn de precs i preguntes dels regidors i les regidores, i l'alcaldessa dona la 
paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de l'AEB.

A) PREGUNTES

El senyor Quim Duran intervé i pregunta:

1. La primera pregunta, més que pregunta diria consideració fa referència a la pòlissa 
de crèdit, la concertació d'una operació de crèdit a curt termini per import d'1.500.000 € 
,  que  ha  concertat  l'Ajuntament  amb  el  Banco  Popular  finalment.  Sabem  que  la 
concertació d'aquesta operació de crèdit a curt termini no te costos per l'Ajuntament si 
no  la  fa  servir,  si  no  la  utilitza,  això  vagi  d'entrada.  Entenem o  podem  arribar  a 
entendre que des dels serveis tècnics i des de l'equip de govern s'hagi decidit o s'hagi 
propiciat  aquesta  operació  ni  que  sigui  per  prudència  comptable,  però  si  us  plau 
informin a la oposició. Fa un parell de dies ens enviava un correu electrònic conforme 
el  Departament  de Governació ja  havia autoritzat  el  traspàs de la  Generalitat  dels 
serveis no obligatoris per valor de 3.008.000 si no recordo i que faltava el vist i plau 
d'Economia, per tant això respecte a la pòlissa de crèdit.

2. La segona consideració, també prec fa referència al parquing de la Santander, l'AEB 
considera que ha estat una oportunitat perduda, i ha estat una oportunitat perduda per 
fer  les  coses  be,  perquè  vostès  únicament  han  d'autoritzar  l'obra  i  bueno  buscar 
l'empresa mitjançant el concurs corresponent, sinó que també han de fiscalitzar com 
es fan les coses. Vostès han de fiscalitzar que l'empresa farà be la seva feina amb 
l'arranjament del jardí. Vostès han de fiscalitzar si existeix o no existeix una barana just 
al costat de l'establiment Mármara. Vostès han de mirar si aquelles escales que s'han 
construït estan ben construïdes o son escales desiguals on qualsevol persona amb un 
problema o de mobilitat o qualsevol persona gran i a més a més sense la barana el  
risc  de  caure  a  la  via  pública  és  bastant  gran,  son  escales  asimètriques  i  algú 
d'aquesta casa hauria de tenir cura d'aquestes obres perquè finalment és una obra 
pública. També vostès haurien de fiscalitzar que els plàstics sobrants que existeixen 
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doncs es retiren adequadament per part de l'empresa o vostès haurien de fiscalitzar 
que l'empresa  adjudicatària retalla les teles dels arbustos que s'hi posen. Per tant, 
estem davant  d'un  acabat  deficient,  d'un  projecte  que nosaltres  entenem deficient 
d'entrada, i que evidentment considerem que falta control per part de vostès com a 
responsables últims i instem a que facin el que han de fer reclamant a l'empresa els 
acabats que pertoquen.

3.  La  tercera  consideració  fa  referència  al  Parlament  de Catalunya però  també fa 
referència a Badia, avui som dimecres i fa dos dies, fa 48 hores, es va  encetar crec 
recordar que és la onzena legislatura del Parlament de Catalunya en democràcia, i 
nosaltres entenem que des del dia 1 que el Parlament està constituït l'Ajuntament de 
Badia  com a institució  ha d'encetar sense cap mena de dilació tota la  maquinària 
institucional per a la constitució de la comissió derivada dels acords de finals de juliol 
d'aquest mateix 2015 a fi de que Badia tingui finalment el finançament que es mereix i 
no el que es va derivar de manera provisional al mes de juliol.

4. La quarta consideració que volem fer es respecte al proces de selecció del nou 
tècnic d'esport. Es va demanar diferent informació en dues comissions informatives. 
En una el regidor Pérez? Que va transmetre la informació al regidor d'esports i també 
a la comissió de Serveis Centrals que és qui finalment com a responsable de recursos 
humans a de donar l'explicació. Llavors, en aquella comissió informativa vostès van 
parlar de que aquesta contractació del nou tècnic d'esports es tractava d'un procés 
transparent, però nosaltres volem saber com es va, perquè no ho han fet a dia d'avui, 
com es va realitzar aquest procés de contractació del nou tècnic d'esports.

5. I finalment anem a parlar d'un clàssic, potser podem dir que és més clàssic que un 
Barça – Madrid. I ja no sabem com dir-ho ni com demanar-lo, perquè ho hem fet en 
moltíssimes ocasions en aquest Ple municipal, i si, si, estamos en ello, però la cosa no 
avança.  I  ens referim a un tema que vostès han de donar  una solució  immediata 
perquè clama el cel, que és la obligatorietat que vostès tenen de constituir la comunitat 
de propietaris del parking de l'av. De Burgos. Des del 2007 vostès tenen la obligació 
d'instar a la constitució d'aquesta comunitat de propietaris, entenem que la resta de 
ciutadans de Badia no han de pagar amb els recursos públics el que és un ús privatiu 
dels propietaris d'aquestes places de parking.»

B) RESPOSTES

L'alcaldessa diu: «Bé passaré a contestar algunes:

1. En referència a la pòlissa de crèdit, crec recordar i a més em recordo de les seves 
paraules,  no se si  en una Junta de Portaveus formal  o ho vaig fer  en una reunió 
informal  no ho recordo,  però si  que abans de l'estiu  jo  mateixa vaig plantejar,  em 
recordo perfectament per la seva resposta, no se si en aquella reunió hi era també la 
portaveu  de  Badia  en  Comú,  però  abans de l'estiu  jo  vaig  plantejar  que era  molt 
probable que féssim una pòlissa de crèdit, vaig comentar que no era competència del 
Ple però que li passava la informació als portaveus i vostè mateix em va dir que no era 
necessari, que vostè plantejava que la mobilització era una eina, mobilitzar-nos per 
aconseguir el pagament de la Generalitat era una eina molt més adient que el tema de 
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la pòlissa de crèdit. Jo vaig informar abans de l'estiu, si que es veritat oi? Dons el tema 
de que no estiguin informats no és del tot cert perquè jo mateixa ho vaig informar en 
una Junta de Portaveus. Després es va materialitzar, perquè no és una acord de Ple, 
és va materialitzar per via Decret d'alcaldia i en el moment en el que es va fer es va 
notificar i es va comunicar a la comissió informativa. Però vostès com a portaveus dels 
seus grups sí que tenien la informació abans de l'estiu.

Respecte del tema del parking del carrer Santander li donaré la paraula al regidor.

2. Respecte al Parlament de Catalunya. Jo ja me reunit amb el Diputat del PSC senyor 
Pol  Gibert,  espero  que  vostè  hagi  fet  el  mateix  amb  els  regidors  de  las  CUP. 
Evidentment  per  constituir  la  comissió  paritària  de  la  pròpia  Llei  ha  d'haver 
representants del  govern  i  que jo  sàpiga a dia  d'avui  no tenim govern  si  vostè te 
coneixement  de  que tenim govern  doncs m'ho  fa  saber,  llavors  jo  ràpidament  em 
posaré en contacte amb el govern que existeixi, però comprendrà que fer una pregunta 
d'aquest tipus en un moment polític com el que estem vivint, jo crec sincerament que 
és una falta de respecte davant de tot el procés que hem fet tots plegats . I no es 
preocupi que jo ja he parlat amb el senyor Pol Gibert, primer el que l'he manifestat és 
la preocupació per no tenir la resolució dels pagaments que finalment ja l'ha tenim. 
Perquè jo sí que he tingut converses amb els representants de govern que no son 
consellers però sí que son Secretaris Generals i Directors Generals del Departament i 
hem aconseguit finalment el document que ens preocupava força, ja ho tenim, hem 
donat un pas més endavant, i ara estem perseguint a Tresoreria, dia rere dia, aquí 
tenim a l'Interventor que em consta que truca cada dia al Departament d'Economia per 
fer pressió, i si no aconseguim el pagament farem les gestions judicials que vam fer 
també  al  2012,  no  pateixi,  per  aconseguir  el  pagament.  I  després  evidentment 
constituït el govern, i arribada una tranquil·litat parlamentària no se de quin tipus ni en 
quin escenari polític ens trobarem, no se si dins del procés constituent tindrà cabuda el 
procés  constituent  del  finançament  de  Badia,  espero  que  sí  però  jo  no  tinc  cap 
esperança de que ara mateix estigui dins de l'agenda política almenys del principal 
grup del Parlament que és Junts pel Sí. De tota manera no pateixi que jo estic a sobre 
i espero que la resta de grups també ho estiguin davant de les seves representacions 
parlamentaries que jo no ho dubto i per tant no faré esment davant del Ple com ho fan 
altres, perquè jo no ho dubto.

3. Respecte al punt número quatre el  tema del procés de selecció crec que es va 
informar a la Comissió Informativa no obstant això demà mateix poden venir venir a 
veure l'expedient sense cap tipus de problema.

4.  Respecte al  tema del  parking demà mateix tindrà la  resposta, demà mateix,  de 
constitució, de preu públic, de constitució de la comissió que es formi, convocarem als 
propietaris en els propers dies, i tingui el meu compromís ferme de que abans de que 
acabi l'any el tema estarà resolt. Ho pot apuntar.

El  Tinent  d'alcaldessa  de  Territori  senyor  Rafael  Moya  contesta  les  següents 
preguntes:

1.  Con respecto al tema de parking. Me sabe muy mal llegar a este punto del Pleno 
donde  se  diera  esta  información  cuando  yo  en  la  comisión  informativa  y  con  los 
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miembros de los grupos que llevan los temas de urbanismo estoy hablando casi cada 
día, que cuando tengan alguna duda o alguna consulta que me quieran saber me lo 
pueden decir en cualquier momento, no hace falta que esperen a llegar a este punto 
del pleno, porque si es así si queréis lo hacemos para todo, y si queréis que el sitio 
donde se hagan las preguntas y se respondan sea aquí, pues lo hacemos aquí, a mi 
no  me  importa.  Luego  con  respecto  a  las  cuatro  puntualizaciones  que  hacia  con 
respecto al jardín, es cierto que la hidro siembra no ha funcionado en alguna zonas, yo 
la semana que viene me reúno haremos una visita in situ con los responsables de la 
obra del parking, en el  parking, porque han venido y no ha estado ningún técnico 
presente  y  han  ido  haciendo  algunas  cosas  pero  vamos  ha  hacerlo  in  situ  para 
controlar lo que ha quedado pendiente de hacer que no se haya hecho,el tema del 
jardín si que es una cosa que se tiene que hacer. El tema de la barandilla, bueno la 
tenemos hecha igual que tenemos otra barandilla hecha para poner en la plaza Mayor, 
pero  la  máquina  perforadora  que  es  la  que  tiene  que  hacer  los  agujeros  para 
instalarlas la tenemos reparándola , porque no lo vamos a hacer con una máquina de 
picar, lo vamos a hacer con una máquina que ya lo hace el agujero con la medida del 
tubo que va a la barandilla. Está hecha y si queréis venir a la brigada os la enseño 
pero no está instalada.

El tema de los plásticos, bueno pues igual que lo del jardín, han recortado algunos 
plásticos pero es cierto que no han hecho todo lo que tenían que hacer, igual que el  
tema de las telas de los arbustos. Yo la semana que viene tendré una visita con ellos 
allí  y no se, si queréis os informo en el próximo pleno o en la comisión informativa, 
como queráis.”

La Tinenta d'alcaldessa de Serveis Centrals senyora Montserrat Jiménez respon les 
següents preguntes:

1.  Yo con el  permiso de mi  alcaldesa le  voy a pedir  poder  puntualizar  también al 
respecto de la pregunta del señor Duran sobre la póliza de crédito o la manifestación 
al fin y al cabo sobre la póliza de crédito, para ampliar la información me gustaría decir 
que del total del importe que nos tiene que pagar la Generalitat que son 3 millones 
ocho mil euros, a día de hoy estamos con un pendiente de cobro de 2.256.000 euros, 
me gusta escuchar por parte del señor Duran que se entiende el sentido de la póliza 
de crédito, me ha parecido entender, o deduzco de sus manifestaciones. También ha 
aclarado el señor Duran que no tiene costos si no se usa. Si se usa, la totalidad del  
1.500.000 de euros de la póliza de crédito, si hiciéramos uso de la póliza entera, el  
costo total de ese uso seria alrededor de unos 7.000 euros, o sea estamos hablando 
de hacer uso de 1.500.000 de euros en el caso de que la ciudad lo necesite con un 
coste de 7.000 euros, porque las comisiones y los intereses, las comisiones son 0 y 
los intereses son muy bajos, por eso podemos tirar adelante esa concertación de la 
póliza de crédito y garantizarnos así poder atender las necesidades de la ciudad por la 
cuestión que estamos padeciendo de impago de la Generalitat. Nosotros tenemos esa 
necesidad transitoria de tesorería osea que puntualmente esperamos, tenemos esa 
necesidad de dinero, que tenemos que garantizar los servicios públicos y pensamos 
que la mejor manera era esta, concertar esta póliza de crédito mediante un concurso. 
Calor  el  tema  está  en  que  pasará,  usted  ha  mencionado  la  resolución  que  hace 
escasamente 48 horas hemos recibido de la Generalitat de Catalunya, pero que en 
ningún caso entramos en la previsión de pagos, no tenemos fechas de cobros del 
dinero que nos deben, y como muy bien ha manifestado la alcaldesa, nosotros en 
cuanto estemos plenamente seguros de que ha pasado el año y no han movido ficha, 
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y  no  han  hecho  el  ingreso  que  tenían  que  hacerle  a  Badia,  nosotros  vamos  a 
movilizarnos por supuesto y vamos a hacer lo que haga falta, pero mientras tanto hay 
que subsistir, y es la manera de garantizar que todo esto pueda seguir adelante, una 
de las formas era esta.

2. Respecto al proceso de selección del técnico de deportes, lo comentamos en la 
comisión  informativa,  están  elaborando  un  pequeño  informe,  por  supuesto  fue  un 
proceso de selección con total transparencia, yo mañana os paso la información, como 
dice la Alcaldesa, tenéis a vuestra disposición todo el expediente, donde podréis ver 
todas las entrevistas que se han hecho por parte de recursos humanos acompañados 
por el técnico, los curriculums que se han enviado por parte del servicio de ocupación 
y  todos  los  que  hemos  recibido,  podréis  ver  la  baremación  que  se  hizo  de  los 
candidatos y la apuesta por el mejor candidato, en cualquier caso la contratación del 
técnico de deportes que sí expliqué en la comisión de 22 de septiembre, en la pasada 
comisión  informativa,  no,  en  esta  de  octubre  no,   en  la  comisión  informativa  de 
septiembre, de hecho les pasé la información también por correo electrónico de la 
comisión,  yo  expliqué  que  se  había  producido  esta  contratación  del  técnico  de 
deportes, una contratación de funcionario interino por máxima urgencia, es una de las 
fórmulas  que  existen  en  el  Ayuntamiento  para  cubrir  necesidades  urgentes,  esta 
necesidad  la  conocemos,  sabemos  que  ha  habido  un  cambio  en  el  cartapacio, 
sabemos que hay una área nueva, teníamos a una técnica haciendo muy bien su 
trabajo en el área de deportes pero que en su momento pensamos que está mejor 
ubicada  en el  área de participación,  en la  nueva  área  de Presidencia  que hemos 
creado y es por eso que cubrimos esa plaza de manera urgente, eso no obsta para 
que en un futuro una plaza pueda se sacada a concurso si tiene que serlo sin ningún 
problema, pero de manera urgente debíamos cubrir ese puesto y por eso hicimos ese 
proceso. Yo mañana les paso los detalles de la contratación, les he mandado un mail 
que me consta  que ha leido  el  señor  Pacheco,  donde informaba que el  resto  de 
información que les había hecho llegar de la comisión informativa se lo pasaría a lo 
largo de esta semana, si hace una hora efectivamente, no, no hace una porque hace 
una  estábamos  aquí  sentados,  pero  en  cualquier  caso  yo  les  he  pasado  la 
información, y no dude que tiene el expediente a su disposición, si desde hace diez 
días  tenía  esta  duda  pues  seguimos  con  el  expediente  a  su  disposición  señor 
Pacheco. Gracias.”

Un cop contestades les preguntes l'alcaldessa obre torn de paraules i la dona a la 
senyora Teresa Carceller regidora del grup municipal de l'AEB que diu: “Senyor Moya, 
vostè  diu  que li  dol  haver-se d'escoltar  aquí  les preguntes que li  fem referents al 
parking del carrer Santander, i m'ho crec perquè la veritat és que la comunicació que hi 
ha entre nosaltres és bona i és afectiva i jo no tinc cap queixa, però no puc acceptar 
que digui o insinuï que no s'ha preguntat en la comissió informativa de territori, perquè 
sí que vaig preguntar i la resposta va ser que havien d'haver vingut aquesta empresa 
aquest mes però que finalment no van venir. I a mí em dol haver-me d'enterar perquè 
fem la pregunta ara a precs i preguntes de tota la informació que acaba de donar, que 
no va dir a Comissió de Territori, a mí això també em dol, llavors, sempre hi han els  
canals, enviar-lo per mail, dir-lo a la comissió, el que vostè cregui pertinent, perquè la 
comunicació  com he  dit  abans és  bona  i  fluida,  jo  no  tinc  cap  queixa  en  aquest 
aspecte, llavors no se, només era això. Dir-ho que al cap i a la fi, preguntar-ho aquí, és 
una manera de fiscalitzar la feina que vostès fan igual que vostès haurien de fiscalitzar 
les feines dels senyors que venen a fer les obres, ja està gràcies.»
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El  senyor  Quim Duran  regidor  del  grup  municipal  de  l'AEB pren  la  paraula  i  diu: 
«Gràcies,  anem a pams.  Sobre el  tema de la  pòlissa  de crèdit,  nosaltres no hem 
qüestionat almenys aquí la necessitat o la conveniència o no de demanar-la, sinó al fet 
que no se'ns hagi informat adequadament. Es cert el que diu la senyora Alcaldessa 
quan diu que d'una manera informal,  jo recordo una Junta de Portaveus abans de 
l'estiu,  ens  comunica  que  vostè,  estan  ,el  govern  està  valorant  la  possibilitat  de 
demanar una pòlissa de crèdit, i evidentment nosaltres li diem que abans de demanar 
una  pòlissa  de  crèdit  l'AEB  com  te  a  veure  amb  el  finançament  i  vostè  sap 
perfectament  que  si  algú  a  treballat  cols  a  cols  amb  vostès  per  la  proposta  de 
modificació de la Llei de finançament hem estat nosaltres, juntament amb la resta de 
grups evidentment,  per  tan  vostès  ens ho comenta  de manera  informal  i  per  tant 
nosaltres entenem i es això el que qüestionem avui que després quan a de prendre 
efectivament la mesura ens ho comuniqui i ho deixaríem aquí. Jo ho deixaria aquí.

Pel que fa als representant públics i al Parlament, vostè sap perfectament que s'ha 
adreçat amb ells com a regidors i no son els representant públics al Parlament no son 
regidors son Diputats, vostè a fet referència a un nom que desconeixem i nosaltres 
entenem que a qui li pertoca engegar el procés per a la negociació de la nova Llei de 
finançament de Badia és a l'alcaldessa, vostè representa la institució i a més a més ho 
hauria d'haver fet de bracet amb tots nosaltres i evidentment si la legislatura comença 
el 26 d'octubre doncs escolta somi, dit això. El tema aquest del parking, vostè parla de 
compromís ferme i diu que m'ho apunti, jo li dic que sí jo m'apunto el que és important i 
tant de bo el fet que m'ho apunti faci que el seu compromís sigui ferm, perquè portem 
des de 2007 demanant la constitució de la Comunitat de Propietaris, però bueno si el 
fet  de  que  ho  trèiem  avui  serveix  perquè  demà,  que  curiosament,  demà  ho  tirin 
endavant escolta jo firmo. Si ho hem de fer d'aquesta manera perquè vostès demà ho 
facin efectiu l'AEB firma.

Pel que fa a l'aseverament que ha fet respecte a les regidores de l'AEB, que parlen 
amb vostè senyor Moya a diari, doncs sí que parlen amb vostè a diari, això significa 
que treballen dia a dia, i si finalment com hem comentat anteriorment perquè vostès ho 
facin millor la seva feina, doncs vostès han de fer la seva feina de fiscalització i el 
govern de la ciutat i nosaltres el que hem de fer és la nostra feina que entre d'altres a 
part de fer propostes realistes per a la ciutat, en el que consisteix la nostra feina és en 
fiscalitzar l'acció de govern de Badia del Vallès, gràcies.»

L'alcaldessa pren la paraula i diu: “Torno al tema pòlissa de crèdit. Competència de 
l'alcaldia, Resolució d'alcaldia, a mí la Llei m'obliga a comunicar-la en aquest Ple avui. 
Jo  abans  de  l'estiu  li  comunico  a  vostè  que  jo  com  Alcaldessa  ho  faré  i  no  és 
competència del Ple, és competència de l'alcaldia i assumeixo la responsabilitat, però 
jo perquè crec en el debat polític, jo informo als portaveus de que ho faré, vostè diu la 
seva  opinió  i  jo  faig  el  que  considero  que  haig  de  fer,  però  informats  estaven. 
Resolució d'alcaldia que es posa en coneixement d'aquest Ple i es posa a la comissió 
informativa, l'obligació nostra d'informar com a govern era avui, és la nostra obligació 
com a membres del Ple. I nosaltres hem informat abans de l'estiu, per cortesia perquè 
creiem que és un tema prou important com per a fer-lo com a temes de tràmit, i per 
això vaig informar i després vam informar a la comissió informativa per dir que es feia  
aquesta  Resolució  d'Alcaldia,  que  és  una  competència  de  l'alcaldia,  no  és  una 
competència del Ple i jo vaig informar a l'oposició abans de l'estiu o sigui que no em 
digui que és un tema que no s'hagi informat, un altre cosa és que vostès no estiguin 
d'acord però no diguin que no s'ha informat perquè s'ha informat, perquè precisament 
a la  mateixa  Junta  de Portaveus jo  vaig comentar  que era  un tema de Resolució 
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d'alcaldia que no era un tema que havia d'anar al Ple però que es faria. O sigui que no 
digui que no s'ha informat això no li consento perquè es va informar, i la senyora Eli  
Ruiz que estava allí present està fent així amb el cap, perquè es va informar.

Després,  l'altre  tema, lo  del  tema de la  Llei  es que no se com calificar-ho, en un 
moment en el que s'acaba de constituir la legislatura abans d'ahir, en el que el tema 
polític està com està, vostè vingui a retreure'm que no he fet tot el que haig de fer pel  
tema del finançament  del municipi, vostè a vingut amb mi de la ma però qui s'ha currat 
la proposició de modificació del finançament, i tant, i tant, i tant que sí, el redactat de la 
proposta de modificació, el redactat de l'exposició de motius, tota la feinada prèvia, per 
això em sembla molt lleig per part seva, perquè jo no ho he dit mai en aquest Ple, em 
sembla  molt  lleig  per  part  seva  que vostè  tregui  en  aquest  Ple  a  tres  dies  de  la 
constitució del Parlament un tema d'aquest tipus, em sembla molt lleig i li dic amb totes 
les lletres, és un tema lleig, perquè si anem de la ma, anem de la ma, i vostè si és un 
tema que s'ha treballat conjuntament, vostè no ha d'esperar a aquest Ple per dir-me a 
veure que fem, com ho fem, i si comencem, em sembla molt lleig , i és una falta de 
respecte a aquesta institució, a tota la feina que hem fet tots plegats i sobre tot en a 
mi, a nivell personal, és una falta de respecte, si us plau.»

L'alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya Tinent d'alcaldessa de Territori qui 
diu: «Para seguir con el tema del parking de Santander, yo la información esta que le 
comento la he tenido esta mañana, porque a través de una visita que ha hecho la 
técnica de Medio Ambiente al parking, aunque parezca que no vamos a verlo, vamos a 
verlo,  ha  detectado  que  hay  cinco  árboles  que  se  están  agrietando  y  que 
probablemente  los  tenga  que  cambiar  la  empresa  que  los  ha  puesto.  De  todas 
maneras nosotros le estamos dando un margen de confianza a la empresa, nosotros 
siempre tenemos la baza en estas obras de las garantías, la empresa hasta que no 
pasa un tiempo prudencial no cobra la garantía que deposita en la obra, si no hace 
todo lo que tiene que hacer para eso están las garantías.”

L'alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Quim  Duran  que  diu:  “Gràcies  senyora 
Alcaldessa, pòlissa de crèdit. Vostè pot estirar tant el fil com vulgui, l'AEB te tot el dret 
del mon a manifestar que considera que la forma d'actuar que vostè ha tingut, o que el  
govern a tingut no és l'encertada, i ja està, ja està.

Per la resta, no falti a la veritat, el que vostè afirma no és cert, vostè acaba de violar 
allò que tots els partits que estaven representants en aquest consistori va fer en tota la 
legislatura  anterior,  en  que  quedem és  un  treball  conjunt  o  necessita  posar-se  la 
medalla. Vostè ha treballat la modificació, i tant, i el Partit Popular que ara no hi és hi  
era, i el partit Convergència i Unió que ara no hi és, hi era, i Iniciativa per Catalunya 
que ara no hi és o sí, hi era, i nosaltres hi érem, per tant és un treball de tots és un 
treball  de  totes,  i  vostè  es  posa  nerviosa  i  diu,  s'encén  i  nosaltres  tenim  dret  a 
encendre'ns si volem quan vostè diu coses en les que falta a la veritat, vam aconseguir 
un acord de mínims sota mínims, vam aconseguir que tots anéssim a la una i si us 
plau l'únic que li demanem, vostè pot fer les consideracions que vulgui sobre si fa dos 
dies, sobre la situació política a Catalunya és la que és, com s'atreveix a demanar això 
en aquest  moment,  doncs be,  com a portaveu del  principal  partit  de  l'oposició  en 
aquest  consistori,  l'hem  de  dir,  som-hi,  el  Parlament  està  constituït  des  del  26 
d'octubre, doncs som-hi i ja està, gràcies.»
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L'alcaldessa diu: «Evidentment sempre hem parlat en primera persona del plural i la 
meva intenció és continuar parlant en primera persona del plural, vostè és el que ha 
parlat en segona persona del singular, atribuint-me la responsabilitat sencera de no 
haver engegat el procés parlamentari en aquesta legislatura. El que ha obert el meló, 
el que ha parlat en segona persona del singular ha sigut vostè. Jo demano disculpes 
perquè és veritat que la unitat que ha presidit aquest procés, però si ho fem en primera 
persona del plural ho fem per tot, no per només el que a l'AEB li interessi, perquè si  
vostès son els primers que parlen en segona persona del singular  com acaben de fer 
en aquest Ple, perquè m'han fet un retret, no han fet una pregunta innocent, perquè 
una pregunta innocent en un procés que parlem en primera persona del plural  es fa a 
Junta de Portaveus, o es fa en moltes converses que hem tingut vostè i jo, que hem 
tingut moltes, moltíssimes, de molts temes, si vostè ho fa en un plenari, ple de públic, i  
fen-me un retret a mi de no haver fet el que havia de fer en el moment de constitució 
del Parlament de Catalunya, vostè és el  primer que està trencant aquesta primera 
persona del plural, i jo demano disculpes per haver-ho fet i espero que vostè faci el 
mateix amb la intervenció primera que ha fet i que ha motivat el meu malestar, i crec  
que és un malestar molt  just  perquè crec que va ser vostè el  que ha posat sobre 
d'aquesta taula i  no he estat  jo,  el  retret  personal  davant  d'aquesta alcaldessa en 
segona persona del singular. Jo demano disculpes per haver trencat la cortesia en 
aquest tema que crec que és molt important però li demano que vostè faci el mateix. 
Gràcies.»

El senyor Duran diu: “Per al·lusions, no tinc cap problema en demanar-li disculpes si 
és el que vol, en el sentit de que nosaltres, jo particularment, podríem haver fet aquest 
prec,  que  és  un  prec,  es  a  dir,  instem  al  govern  a  que  engegui  la  maquinària  
institucional,  en tot  cas si  en algú moment ho he plantejat  en segona persona del 
singular no tinc cap problema en demanar-li disculpes, creiem que el futur de Badia 
està molt per damunt de vostè i està molt per damunt de l'ego d'un servidor, moltes 
gràcies.»

L'alcaldessa diu: “Evidentment està molt per damunt de mi i per tant, no només a les 
meves esquenes.»

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, Eva María Menor 
Cantador alcaldessa aixeca la Sessió sent les vint hores i trenta minuts, del qual com 
secretària municipal dono fe.
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