
 

04/2015

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 18:30 HORES

Badia del Vallès, vint-i-set d'abril de 2016

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

Sr. Rafael  Muñoz Contreras PP

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

Una  vegada  verificada  pel  Secretari  la  vàlida  constitució  del  Ple,  donat  que  es  compleix 
l’assistència  mínima  d’un  terci  del  número  legal  de  membres,  abans  d'obrir  la  sessió 
l'alcaldessa  llegeix  la  declaració  acordada  en  Junta  de  Portaveus  sobre  fets  ocorreguts  a 
Sabadell.

«En els darrers mesos s’han produït un seguit d’actes violents i d’apologia feixista a Sabadell:  
pintades  i  vidres  trencats  al  Casal  l’Obrera,  amenaces  i  agressions  a  joves  d’esquerres  o 
pintades feixistes al Centre Cívic de Gràcia.

Aquest tipus d’atacs suposen un greu trencament de la convivència en democràcia de diferents 
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posicions polítiques oposades. Són el germen d’un pensament totalitari que hem d’impedir que 
proliferin als carrers de les nostres ciutats i pobles.

Atès que davant de fets com aquests les autoritats públiques, els partits polítics i la societat civil  
hem  de  condemnar  enèrgicament  els  comportaments  feixistes,  totalitaristes,   racistes  i 
xenòfobs. Creiem que des de les institucions cal  lluitar contra la repetició i proliferació dels  
mateixos. 

Atès el compromís dels grups polítics amb representació a l’ajuntament de Badia del Vallès  de 
defensar amb fermesa el lliure exercici deis drets i de les llibertats de tothom amb l’objectiu de 
que tothom puguem gaudir de la nostra ciutat, i que no tolerarem  l’incivisme que s'expressa de 
forma individual dificultant la convivència o el que s'expressa de forma col·lectiva, tot incitant a 
l'exclusió i la xenofòbia 

La Junta de Portaveus acorda:

Primer. Condemnar rotundament els atacs de grups d’ideologia feixista, totalitària, xenòfoba i 
homòfoba ocorreguts la setmana passada  al municipi veí de Sabadell.

Segon. Reclamar la  il·legalitzable com a associació o partit polític dels grups responsables 
d’aquest atacs violents.

Tercer.  Desenvolupar els reglaments i ordenances municipals per tal de perseguir i impedir per 
part d’aquest tipus de grups qualsevol expressió ofensiva per a la dignitat humana, racistes, 
xenòfobes, sexistes, homòfobes, d’apologia o incitació a la violència, o que atemptin contra els  
principis de la convivència democràtica. 

Quart. Mostrar el suport del Ple d’aquest ajuntament a la manifestació unitària antifeixista que 
va tenir  lloc el passat  diumenge 24 d’abril a Sabadell.

Cinquè. Instar al Departament d’Interior del Govern de la Generalitat a investigar a fons les  
activitats de grups feixistes o d’extrema dreta a Catalunya, i els seus vincles amb d’altres grups  
europeus d’extrema dreta de tarannà violent per tal d’evitar aquestes actuacions.

Sisè. Instar al Govern de l’Estat a introduir en el Codi Penal, la tipificació com delicte dels actes 
d’apologia del franquisme, el feixisme o el nazisme.

Setè.  Traslladar  aquest  acords  a  l’ajuntament  de  Sabadell,  al   Conseller  del  Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Justicia del govern de l’Estat.»

L'alcaldessa comunica que hi ha un tema d'urgència relatiu a la defensa de l'Escola Pública, 
que sotmet a votació. S'aprova per unanimitat la inclusió de l'acord a l'ordre del dia.

Seguidament es procedeix a la deliberació dels assumptes inclosos en el següent ordre del dia: 

I. PART DISPOSITIVA

1. Acta de la sessió anterior
2. Presa de possessió Regidor Sr. Rafael Muñoz Contreras (expte. 998/2016)

3. Ampliació, delegació de competències de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs  i  altres  
ingressos de dret públic en la Diputació de Barcelona (expte. 144/2016)

4. Aprovació interessos de demora CESPA, S.A. (expte.. 815/2016)

5. Moció BeC: De rebuig als atacs feixistes ocorreguts a Sabadell (expte. 1026/2016)

6. Moció BeC: Per demanar al Departament de Salut que enceti el «Projecte Sanitari: Patologia ambiental  
per a professionals de la salut pública (expte. 1028/2016)

7. MOCIÓ AEB: De suport als Ajuntaments investigats per l'Audiència Nacional i al Dret a  decidir  (expte. 
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1047/2016)

8. Assumptes sobrevinguts

II. PART DE CONTROL A L'EQUIP DE GOVERN

1. Donat compte de les Resolucions de l'Alcaldia

2. Precs i Preguntes

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  a  la  senyora  Eli  Ruiz,  qui  diu:  “Gràcies  senyora 
alcaldessa. Només volia dir que havia un petit error a la recollida de l’acta que era la paraula, 
ara no me’n recordo.... que era la paraula impropis, impropios, en lugar de en propios. Era 
impropios,  cuando hablábamos  del  tema  de  los  resíduos  dejados,  abandonados  en  la  vía 
urbana, son impropios, no en propios. Gracias”.

Un  cop  recollida  l’esmena,  s'aprova  sense  necessitat  de  lectura  prèvia  atès  que  tots  els  
membres de la Corporació disposaven del text, l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el  
dia 30 de març de 2016.

2. Pressa de possessió regidor senyor Rafael Muñoz Contreras

I. Identificació de l'expedient

Expedient núm.998/2016 , relatiu a: Presa de Possessió del Regidor Rafael Muñoz Contreras

II. Relació de Fets

Mitjançant credencial expedida amb data 12 d'abril de 2016, per la Junta Electoral Central s'ha 
produït l'acreditació expressiva de la designació com a regidor de l'Ajuntament de Badia del 
Vallès del senyor Rafael Muñoz Contreras.

III. Fonaments de dret

Atès que el  senyor Rafael  Muñoz Contreras ha manifestat  no estar  afectat  per  cap de les  
causes d'incompatibilitat previstes en els articles 202 i 203 de la Llei orgànica de règim electoral  
i la resta de legislació concordant.

De conformitat amb el que disposa l'apartat 8 de l'article 108 de la Llei Orgànica del Règim 
Electoral  General  que ha estat  modificat  per  la llei  posterior  de l'any 1991, exigeix  que al  
moment de presa de possessió dels  càrrecs i  per  adquirir  la  plena condició,  els  candidats 
electes ha de jurar o prometre l'acatament de la Constitució, mitjançant la següent formula:

«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Badia del Vallès, amb lleialtat al Rei, i respectar i  
fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

El senyor Rafael Muñoz Contreras contesta:

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

 Lo prometo

3. Ampliació, delegació de competències de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
tributs i altres ingressos de dret públic en la Diputació de Barcelona

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Des de BeC no donarem 
suport  a  aquest  punt  perquè  nosaltres  creiem  que  fins  que  no  se  subsanin  aquests 
desperfectes que té la comunitat de propietaris que encara no s’ha constituït  de l’avinguda 
Burgos,  que  és  el  punt  3  de  la  controvèrsia  de  tot  això,  fins  que  no  subsanin  aquests 
desperfectes no podem donar aquest suport i també ens hauria de quedar una mica clar en  
quin règim està inscrita aquesta comunitat d’aquest pàrquing perquè no sabem si és una cessió 
per 50 anys o hem regalat els pàrquings, perquè no sabem si és una cessió o son propietaris.  
Moltes gràcies”.

La senyora alcaldessa diu: “Gràcies senyora Eli Ruiz, però no és el punt que estem tractant en  
aquest moment, no estem aprovant el preu públic del pàrquing ni estem parlant del pàrquing. 
Estem  parlant  de  la  delegació  a  l’Organisme  de  Gestió  Tributària  i  d’un  seguit  d’actes 
administratius que res tenen a veure amb la creació del preu públic ni tampoc es delega el  
cobrament del preu públic. Únicament es delega la delegació de la via d’apremi. Estem parlant 
d’un altre cosa. Simplement per aclarir-li”.

La  senyora  Eli  Ruiz  diu:  “Lo  que  passa  és  que  en el  punt  3  s’aprovaria  la  taxa  d’aquest 
pàrquing, no?”.

La  senyora  alcaldessa  respon:  “No  senyora  Eli  Ruiz.  Això  ho  vam  aprovar  en  el  ple 
d’ordenances fiscals”.

La senyora Eli Ruiz diu: “Disculpa”.

S’aprova per majoria, amb 9 vots a favor (PSC i PP), 5 abstencions (AEB) i 3 vots en contra  
(BeC), el següent acord:

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 144/2016, relatiu a l’ampliació delegació de competències de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic en la Diputació de 
Barcelona.

II. Relació de Fets

El Text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals  podran delegar en altres  
Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin.

A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la Diputació de 
Barcelona les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren.
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D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres facultats de 
gestió,  liquidació  i  recaptació  de ingressos  de dret  públic  locals,  mitjançant  l’adopció  dels 
corresponents acords plenaris.

Davant l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de competències que 
exerceix la Diputació de Barcelona de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats  
ingressos de dret públic d’aquest municipi a altres ingressos de dret públic que s’enumeren a la 
part resolutiva d’aquest dictamen i, alhora, regular l’exercici de la delegació i les facultats que 
es reserva l’Ajuntament.

Val  a  dir  que  la  Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  Règim  jurídic  i  procediment  de  les 
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1- que les 
administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les 
competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la  
normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència 
pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de l'exercici de la  
competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini. 

Vist l’informe conjunt emès per la Secretaria i la Intervenció municipals.

III. Fonaments de dret

Article 7è del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Articles 8.4 i  116.1 de la Llei  26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i  procediment de les  
administracions públiques de Catalunya

Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la majoria  
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents 
acords:

PRIMER. Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió 
Tributària exerceixi,  per  compte d’aquesta Corporació,  les competències  de recaptació dels 
tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen:

I.- Taxa per la prestació de serveis especials de la Policia Local

· Pràctica  de  notificacions  col·lectives  en  valors-rebut  i  notificacions  individuals  en  les 
liquidacions per ingrés directe

· Dictar la provisió de constrenyiment
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

II.- Concessions administratives

· Pràctica  de  notificacions  col·lectives  en  valors-rebut  i  notificacions  individuals  en  les 
liquidacions per ingrés directe

· Dictar la provisió de constrenyiment
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· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III.- Preu públic per servei d'aparcament soterrani a l'Avinguda Burgos

· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'ajuntament
· Recaptació dels deutes en període executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

IV.- Taxa per l’ocupació de parades al mercat ambulant setmanal

· Pràctica  de  notificacions  col·lectives  en  valors-rebut  i  notificacions  individuals  en  les 
liquidacions per ingrés directe

· Dictar la provisió de constrenyiment
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

SEGON.  L’Ajuntament  es  reserva  la  facultat  de  realitzar  per  si  mateix  i  sense  necessitat  
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions 
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a determinar els 
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels  
tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels 
serveis municipals, ho facin convenient.

TERCER. L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a d'altres conceptes 
diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als criteris emanats per la Junta de 
Govern de l'ORGT.

QUART. La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest acord es 
regeix per les següents regles:

Regla primera.- La delegació atorgada te caràcter general i una duració  de dos anys a 
comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.  

Tanmateix,  el  temps  de  durada  de  la  delegació  s'entendrà  prorrogat  tàcitament  per 
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de 
donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.

Regla  segona.-  L’exercici  de  les  facultats  delegades  s’ajustarà  als  procediments,  els 
tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la Llei  
d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de desplegament, així  
com a allò que s’estableix en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació 
de Barcelona.
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En particular,  pel  que respecta a la recaptació,  en període de pagament voluntari  i  en 
període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa concordant.

Regla tercera.- Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de 
Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els Estatuts 
de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals 
ha estat delegada en la Diputació de Barcelona. 

Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i  
recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.

Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació econòmica 
per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la prestació del servei 
objecte  de  la  delegació  conferida,  la  taxa  per  la  prestació  de  serveis  i  la  realització 
d’activitats  necessàries  per  a  l’exercici  de les  funcions  de gestió,  liquidació,  inspecció  i  
recaptació  dels  ingressos  de dret  públic  municipals,  regulada  en  l’ordenança  fiscal  que 
estigui vigent en cada exercici. 

Regla  cinquena.-  L’Ajuntament  podrà  sol·licitar  bestretes  ordinàries  a  compte  de  la 
recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si aquests 
tributs figuren entre els tributs delegats.  L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i 
condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió 
Tributària.
En  circumstàncies  singulars,  el  president  de  l’ORGT  podrà  aprovar  bestretes 
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que representi per 
a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens.

Regla sisena.- L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades per 
l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:

1. L’aplicació  comptable,  amb el  detall  de les  quantitats  recaptades  per  cada  concepte 
d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a l’Ajuntament  de forma 
quinzenal.

2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels diversos 
conceptes,  les  anul·lacions  de  liquidacions  i  les  devolucions  d’ingressos  indeguts 
aprovades a dins el període quinzenal anterior, amb les especificacions necessàries per 
poder  registrar  les  operacions  resultants  en  la  forma  imposada  per  la  Instrucció  de 
comptabilitat de les corporacions locals.

3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i  recaptarà, per  delegació de l'Ajuntament, 
interessos  de  demora  pel  temps  transcorregut  des  de  la  conclusió  del  període  de 
pagament voluntari  fins al  moment en què tingui lloc el  pagament del  deute, al  tipus 
d'interès establert a la normativa vigent. 

4. L’import  de  la  bestreta  ordinària  a  què  es  refereix  la  regla  cinquena  serà  abonada 
conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de recaptació.

5. Pel  que fa a la recaptació per  l'Impost  sobre activitats econòmiques,  es transferirà a 
l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota tributària municipal, i la part 
corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà directament al compte de la Diputació.

Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les obligacions 
que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular de la recaptació, i 
les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió Tributària.
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L'Organisme  de  Gestió  Tributària  rendirà  els  comptes  a  l’Ajuntament  de  la  gestió 
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament general de 
recaptació i llurs disposicions concordants. 

Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als òrgans  
recaptadors,  l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per  l’acceptació voluntària de la 
delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:

a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la gestió 
de la recaptació executiva. 

b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir coneixement 
puntual i constant de l'estat de la recaptació. 

c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, de 22 de 
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries. 
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte anual,  

justificat  per  la  relació  de deutors  classificada  per  conceptes  i  exercicis,  i  tota  l'altra 
documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada moment. 

Regla novena.- La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió Tributària, 
durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents:

a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta. 
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de constrenyiment, 

degudament justificades. 
c. Percepció  de  l’Ajuntament  de  les  costes  que  origina  el  procediment  executiu, 

degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament.
d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei. 
e. Aconseguir  l'auxili  de  l'autoritat  en  els  casos  previstos  en  el  Reglament  General  de 

Recaptació i en les disposicions concordants. 
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències delegades, 

sempre que no sigui  necessari  o convenient  que l’ORGT disposi  d’un local  propi, de 
propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que l’Organisme de Gestió 
Tributària  pugui  convenir  amb  l’ajuntament  per  la  utilització  de  les  dependències 
municipals.   

Regla desena.-  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries per a 
donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de protecció de 
dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les especificacions 
contingudes en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona.

Pel  que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i  dels  arxius  i 
documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de documents 
originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb validesa d’originals i  
signats  electrònicament.  A més  a  més  tots  els  documents  generats  per  l’entitat  local 
delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la 
delegació -tant els de suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran 
destruir  d’acord  amb  el  que  estableix  la  normativa  d’arxius  i  documents,  les  taules 
d’avaluació  i  els  acords  de  la  Comissió  Nacional  d’Accés,  Avaluació  i  Tria  Documental  
(CNAATD).

Regla onzena.- Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les següents:

 El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, d'acord amb 
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allò que estableix la regla primera. 
 L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
 L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord.
 Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent. 

CINQUÈ. Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per  
la seva part, es procedeixi  a l'acceptació de la delegació conferida. Un cop acceptades les 
delegacions la Diputació de Barcelona publicarà les delegacions, juntament amb la referència a  
llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona.

4. Reclamació interessos de demora CESPA, S.A.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Montserrat  Jiménez, qui  diu:  “Gracias 
señora alcaldesa. Como bien ha leído la secretaria municipal, la empresa CESPA se acogió 
voluntariamente al mecanismo previsto en el RDL 4/2012 del Plan de pago a proveedores y 
bueno, en esta normativa se establece el hecho de que acogerse a este plan conlleva una 
renuncia  a  los  intereses  de  demora  de  estas  facturas.  Ahora  CESPA nos  reclama  estos 
intereses de demora y lo que presentamos hoy a pleno es la desestimación de esa reclamación 
administrativa que nos hace CESPA. Nada más, gracias.”

S’aprova per unanimitat el següent acord:

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 815/2016, relatiu a CESPA S.A. reclamació interessos de demora

II. Relació de Fets

1. En data 31 de març de 2016 l'empresa CESPA,SA, va interposar reclamació d'interessos de 
demora en el pagament de les factures corresponents al contracte per a la prestació del servei  
públic de recollida i  transport  al  centres de tractament de les diverses fraccions de residus 
municipals, en virtud de l'adjudicació acordada pel Ple de l'Ajuntament en data 28 de gener de 
2009, formalitzat en data 27 de febrer de 2009.

El període de demora en el pagament de les factures reclamats, de l'escrit interposat, son els 
mesos entre gener 2010  a març  de 2013, ambdós inclosos, amb un càlcul d'interessos de 
demora  per  tot  el  període  de  88.315,50  €,  que  és  l'import  que  ara  es  reclama.  Quant 
l'abonament del principal, aquest es va satisfer segons aquest mateix annex , en el mes de 
maig de 2012 i mes de setembre de 2013, per import total de 1.025.096,75 euros, IVA inclòs.  
segons el que disposa l'article 9 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, i de 645.685,11 € 
segons  disposa  l'  article    6  del  Reial  Decret  8/2013,  de  28  de  juny   que  determina  les 
obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament 
per  al  pagament  als  proveïdors  de  les  entitas  locals  amb  relació  certificada  per  aquesta 
intervenció municipal  de data 26 de març de 2012 i  obligacions incloses al  mecanisme de 
pagament a proveïdors de data 20 de setembre de 2013.. 

III. Fonaments de dret

-  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  reguladora  del  règim  jurídic  de  les  administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. (en endavant LRJAP)

- Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa (LRJCA)

- RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del 
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sector públic. ( en endavant TRLCSP)

- RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les  
hisendes locals.

- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. (LGP en endavant) 

- RD Llei 4/2012, de 24 de febrer, que determina les obligacions d'informació  i procediments 
necessaris per a establir un mecanisme de finançament  per al pagament als proveïdors de les 
entitats locals.

- RD Llei 8/2013, de 28 de juny, que determina les obligacions d'informació  i procediments 
necessaris per a establir un mecanisme de finançament  per al pagament als proveïdors de les 
entitats locals.

- Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeu i del Consell  ,  de 16 de febrer de 2011, que 
estableix mesures de lluita contra la morositat en las operacions comercials.

Primera. L'article 9 del RD Llei 4/2012, disposa:

1. Los contratistas que figuren en la relación prevista en el artículo 3 y aquellos que tengan  
derecho  al  cobro  de  acuerdo  con  el  artículo  4,  podrán  voluntariamente  hacerlo  efectivo 
mediante presentación al cobro en las entidades de crédito.

2. El abono a favor del contratista conlleva la extinción de la deuda contraída por la  
entidad  local  con  el  contratista  por  el  principal,  los  intereses,  costas  judiciales  y 
cualesquiera otros gastos accesorios.

3. Las entidades de crédito facilitaran a las entidades locales y al contratista documento 
justificativo del abono, que determinará la terminación del proceso judicial, si lo hubiere, 
por satisfacción extraprocesal de conformidad con lo señalado en el artículo 22.1 de la  
Ley 1/2001, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

«El Real Decreto Ley 4/2012 ( RCL 2012, 225 ) prevé un mecanismo de financiación para pago 
de las deudas contraídas por las Administraciones legales, de forma que aquellas deudas que 
fueren líquidas y vencidas podrán incluirse en ese mecanismo de financiación, que prevé como 
contraprestación, que los intereses generados por el impago de los principales, así como las 
costas y gastos accesorios quedarán extinguidos por efecto del pago inmediato de la deuda 
principal.

L'Article 6 del RD Llei 8/2013, disposa:

El Real Decreto Ley 8/2013

«En  el  Título  I  se  establece  una  tercera  y  última  fase  del  denominado  mecanismo  de 
financiación para el pago a proveedores, que, como medida coyuntural y extraordinaria, ayude 
a  las  Administraciones  autonómicas  y  locales  a  reducir  su  deuda  comercial  acumulada  y 
puedan cumplir de forma inmediata con las nuevas reglas a futuro vinculadas al control de la 
deuda comercial.  Se trata de poner el  contador de la deuda comercial a cero con carácter 
previo a la implantación de la factura electrónica, del registro contable, del periodo medio de 
pagos y, en última instancia, de los controles de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Artículo 6. Efectos del abono de las obligaciones pendientes de pago.

El abono a favor del proveedor conlleva la extinción de la deuda contraída por la Comunidad 
Autónoma o Entidad Local, según corresponda, con el proveedor por el principal, los intereses, 
costas judiciales y cualesquiera otros gastos accesorios.”

Per tant, es dona plena eficàcia a l'article 9 del RD Llei 4/2012 i l'article 6 del RD Llei 8/2013  i  
es  considera  que  els  interessos  de  demora,  costes  i  despeses  accessòries  que  derivin 
directament  del  principal  del  deute (acollit  al  mecanisme del  RD Llei),  s'han de considerar 
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extingits o condonats i que posen fi als procés judicial per satisfacció extraprocessal de les 
pretensions. És a dir, queden extingides totes aquelles altres obligacions derivades del principal 
abonat  pel  mecanisme  legal,  sense  afectar  lògicament  a  d'altres  certificacions,  factures  u 
obligacions anteriors o posteriors no acollits al mecanisme establert a l'esmentat article 9. Ja  
que aquesta via legal era voluntària, qui acudia amb ella sabia els efectes legals que comporta i  
la seva finalitat era, donar resposta  a la greu situació de crisis generada,  com diu l'exposició 
de motius del RD Llei:“La grave situación de crisis económica ha generado una fuerte caída de 
la actividad económica y correlativamente una fuerte bajada en la recaudación de recursos por  
parte de las entidades locales. Esto está ocasionando retrasos acumulados en el pago de las  
obligaciones que han contraído con sus proveedores, con la consiguiente incidencia negativa 
en la liquidez de las empresas.

Artículo 6. Efectos del abono de las obligaciones pendientes de pago.

El abono a favor del proveedor conlleva la extinción de la deuda contraída por la Comunidad  
Autónoma o Entidad Local, según corresponda, con el proveedor por el principal, los intereses,  
costas judiciales y cualesquiera otros gastos accesorios.”

Segona. Com ha quedat palès als antecedents, l'empresa CESPA, SA, no va interposar cap  
recurs  contenciós  sobre  la  facturació  dels  períodes  que  ara  es  reclamen.  Pel  contrari,  va 
acollir-se voluntàriament (així es manifesta) al mecanisme previst al RD Llei 4/2012,  amb els 
efectes vistos que imposa l'article 9 i al RD 8/2013 de 28 de juny de 2013 amb eles efectes  
vistos que imposa l’article 6

L'empresa podria haver instat recurs contenciós contra els actes d'aprovació de les obligacions 
o directament  des del  venciment  del  termini  per  al  pagament  com disposa l'article 217 del 
TRLCSP.  Fins  i  tot  alhora,  podria  haver  exercitar  els  altres  drets  i  facultats  disposades  a 
l'apartat 4t i següents de l'article 216.

Tercera.  A més de quant  s'ha dit,  i  fins i  tot  pel  cas  hipotètic  al·legat  (que la interpretació 
jurisprudencial  de l'article  9  del  RDL 4/2012 i  l'article  6  del  RDL 8/2013 sigui  una  d'altra),  
s'estaria  davant  d'un  acte  administratiu  contrari  a  l'ordenament  jurídic,  un  acte  de  mera 
anul·labilitat en els termes definits a l'article 63.1 de la LRJAP i l'article 33 del TRLCSP. En 
aquest sentit, l'acte administratiu hauria esdevingut definitiu pel transcurs de temps i la manca 
d'impugnació dins del termini a l'efecte, essent l'acció interposada ara extemporània conforme 
allò disposat a l'article 25 de la LGP, i  sense que concorrin cap causa per a la revisió d'ofici o el 
recurs extraordinari de revisió, conforme els articles 104 i 118 i concordants de la LRJAP.

De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Desestimar la reclamació administrativa per part de la Empresa CESPA S.A. en petició 
del  pagament  de  la  quantitat  de  VUITANTA  VUIT  MIL  TRES-CENTS  QUINZE  AMB 
CINCUANTA CÈNTIMS D'EURO (88.315,50 €) corresponent als interessos de demora de les 
factures abonades a través del mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors, 
aprovat pel Reial Decret-Llei 4/2012  de 24 de febrer i Reial Decret 8/2013 de 28 de juny de  
2013.

Segon. Notificar el present acord a l'Empresa CESPA S.A. 
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5. MOCIÓ BeC: De rebuig als atacs feixistes ocorreguts a Sabadell

Es retira la moció.

6. MOCIÓ BeC: Per demanar al Departament de Salut que enceti el «Projecte Sanitari: 
Patologia ambiental per a professionals de la salut pública

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  a  la  senyora  Pilar  Paz,  qui  diu:  “Gracias  señora 
alcaldesa. El objetivo central de esta moción es poner encima de la mesa de manera destacada 
el  debate  sobre  la  influencia  de  los  factores  ambientales  en  el  desencadenante  de 
determinadas enfermedades y la necesidad de tomar consciencia social sobre ello, así como 
mejorar la formación de los profesionales de la salud en esta especialidad médica. Quisiera 
decir que esta moción se acompaña de un anexo que a título de plan de estudios, pretende ser 
el eje inicial de la formación de profesionales en este campo. Nos gustaría iniciar la defensa de 
esta propuesta poniendo énfasis en lo que en la misma se denomina “cóctel electroquímico”, al 
que sometemos diariamente a nuestra salud y la del resto de seres vivos. La presencia de 
fuentes  generadoras  de emisiones  de ondas de alta  frecuencia  junto  a  la  proliferación de 
agentes  químicos  en nuestra  vida cotidiana  hace que nos  paremos  a  reflexionar  si  no se 
podrían hacer las cosas de otra manera y si es realmente necesaria esta agresión continua. Y 
desde  esta  reflexión,  BeC  opinamos  que  formar  a  profesionales  que  se  conviertan  en 
impulsores  de  medicina  comunitaria  en  estos  temas,  es  una  inversión  en  salud,  de  gran 
garantía presente y futura. En la moción, se hace mención a estudios de la OMS y acuerdos de 
2011 y 2013, por tanto, muy recientes, en los que se reconoce la influencia de estos factores 
ambientales en enfermedades llamadas emergentes o síndromes de sensibilización central, 
enfermedades neurodegenerativas, autoinmunes, endrocrinas, cardiovasculares, metabólicas, 
cáncer, asma, TDA, autismo o esterilidad. En esos mismos estudios se reconoce el excesivo 
énfasis puesto en el estudio de factores genéticos como catalizadores de esas enfermedades. 
Ahora  bien,  los  mapas  epidemiológicos  de  algunas  de  esas  enfermedades  son  claros  y 
contrastables  cuando  muestran  una  relación  entre  casos  de  enfermedades  y  zonas 
industrializadas. Comer sano, hacer ejercicio, evitar excesos con el tabaco y alcohol se han 
demostrado  buenos  instrumentos  para  reducir  este  tipo  de  enfermedades,  aunque  no 
suficientes. La medicina ambiental nos viene a informar que los factores medioambientales, 
físicos,  químicos y electromagnéticos son fundamentales para mejorar  la prevención contra 
este tipo de enfermedades. Aquí es donde esta propuesta de la Asociación Espai Net Salut 
pone el acento en formar a los profesionales de la salud para luego, desde el trabajo y de la  
medicina comunitaria convertirse en agentes impulsores de nuevos hábitos y forma de vida, 
que  disminuya  que  disminuya  la  exposición  a  estos  factores  ambientales.  Desde  BeC 
solicitamos el apoyo a esta moción como un primer paso para impulsar el debate y la formación 
de profesionales y el resto de la sociedad en la búsqueda de un medio ambiente de minima 
exposición a elementos tóxicos, tanto químicos como electromagnéticos. Gracias”.

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Ruth Escolà, qui diu: “Gracias  
señora alcaldesa. Simplemente para no repetir lo que ya se ha dicho, seré muy breve. AEB 
votará a favor de esta moción. Gracias”.

Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al  senyor Iván Sanz, qui  diu: “Gracias alcaldesa. 
Desde el PSC pensamos que la salud es un derecho y no un privilegio. Consideramos que es  
un valor social de primer orden y un derecho fundamental de la ciudadanía, por lo tanto, todo lo  
que pueda incidir  en la  mejora de la salud pública,  como puede ser  por  ejemplo,  pedir  al 
Departament de Salut que impulse el proyecto sanitario que hoy aprobamos en esta moción de 
BeC titulada “Patologia ambiental per a professionals de la salut pública”, será apoyado por 
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este partido político. Els i les socialistes ho tenim clar. Amb la salut, no s’hi juga, por tanto, 
nuestro grupo municipal dará apoyo, como ya avanzaba, a esta moción. Gracias”.

S’aprova per unanimitat el següent acord:

El desenvolupament industrial ha generat més de 4 milions de substàncies químiques, de les 
quals un gran percentatge són tòxiques  (compostos orgànics persistents), i uns elevats nivells  
d’exposició  als  camps  electromagnètics  artificials  d’extremadament  baixa  freqüència  (EBF) 
produïts per les xarxes elèctriques d’alta i baixa tensió i els transformadors elèctrics. A més, en 
els darrers 15 anys, la implantació de les xarxes de telefonia mòbil i  les noves tecnologies 
sense fil han provocat un augment exponencial dels camps electromagnètics artificials d’alta 
freqüència. Degut a aquestes condicions i davant l’extrema contaminació ambiental, la població 
esta patint els efectes d’un “còctel electroquímic”, fet que va portar a científics i metges de tot el  
món a realitzar una crida demanant l’aplicació del principi de precaució(1) per a químics a l’any 
2007 i per a camps electromagnètics a l’any 2009 (l’anomenada “Crida de Paris”).

Atès  que  milers  d’estudis(2)  reflecteixen  la  repercussió  sanitària  i  relacionen  aquesta 
contaminació  ambiental  amb  un  ampli  ventall  de  malalties  com  ara  són  les  malalties 
anomenades emergents o Síndrome de Sensibilització Central,  malalties neurodegeneratives, 
autoimmunes,  endocrines,  cardiovasculars,  metabòliques,  càncer,  asma,  TDAH,  autisme, 
esterilitat... 

 El principi de precaució està recollit en la Resolució 1815 de l’Assemblea Parlamentària 
del Consell d’Europa, i estableix que si una activitat amenaça amb danys per a la salut  
humana o el medi ambient, s’han de prendre mesures precautòries, tot i que no hagi  
estat científicament determinada la possible relació de causa i efecte o encara que no 
s’entengui totalment el mecanisme del seu funcionament. En aquest context, la càrrega 
de  la  prova  de  la  innocuïtat  de  la  tecnologia  utilitzada  correspon  a  qui  proposa 
l’activitat, es a dir, a la indústria. En relació a Principi de Precaució, en el mateix àmbit  
de la salut pública, hi ha el Principi ALARA (As Low As Reasoably Achievable), que 
aconsella una exposició a les radiacions tan baixa com sigui raonablement possible. 
Aquests dos principis són fonamentals per protegir a la societat contra greus problemes 
de salut pública, com els ocasionats pel tabac, la gasolina amb plom, el DDT o l’amiant.

 UCSF, Department of Obstetrics, Gynecology & Reproductive Sciences. OMS, State of 
the Science of Endocrine Disrupting Chemicals– 2012 Edited by Åke Bergman, Jerrold 
J. Heindel, Susan Jobling, Karen A. Kidd and R. Thomas Zoeller.  Informe Bioinitiative 
2007, revisat al 2012 i actualitzat al 2014.  

Atès  que aquest  fet  va portar  a  la pròpia  IARC-OMS a classificar  a  l’any 2011 els  camps 
electromagnètics d’alta freqüència com a possiblement carcinògens, i  que en 2013 aquesta 
classificació fou ratificada incloent la pol·lució atmosfèrica en la  llista d’agents amb efectes 
cancerígens demostrats, fet que va portar al Director de la IARC, Christopher Wild, a declarar: 
“El 95% dels casos de càncer, el 70% dels accidents cardiovasculars, el 80% de les malalties  
coronaries, el 90% de las malalties neurodegeneratives i el 80% de la Diabetis Mielitis tipus 2  
són provocades per agents tòxics contaminants. Dos de cada tres casos es podrien evitar”. 

Atès que a l’any 2013, la IARC definí  aquests  factors  etiològics com  “exposomes interns i  
externs”,  i que la UE posà en marxa dos projectes per el  seu estudi, afirmant que s’ha posat 
massa  èmfasi  en  els  factors  genètics  que,  en  comparació  amb  els  factors  ambientals, 
contribueixen poc a la malaltia. 

Atès que els mapes epidemiològics de distribució del càncer confirmen que els casos semblen 
seguir  el  “patró  de  la  industrialització”,   que   els  gens  no  expliquen  aquests  patrons  de 
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distribució, i que la OMS prevéu que a l’any 2020 hi haurà un augment general de càncer del  
50%.

Atès que en els darrers anys ha hagut un exponencial augment de les anomenades malalties 
emergents  o  Síndrome de Sensibilització  Central  (SFC,  FM,  SQM i  EHS),  que actualment 
afecten a més del 5% de la població.

Atès  que  s’està  produint  una  “pandèmia  silenciosa”  com  demostren,  entre  altres,  l’Estudi 
Denamic de la Unió Europea i que el dany per a la salut es produeix a límits d’exposició molt 
per sota dels establerts per la majoria de les directrius nacionals i internacionals. 

Atès el dany va més enllà de la espècie humana, cada cop hi ha més evidències d’efectes 
nocius tant per les plantes com pels animals, que els canvis en la legislació, tant per a químics 
com per camps electromagnètics, és molt lenta, i que els nens i nenes, les embarassades i les 
persones que pateixen altres malalties són els grups de població més afectats, l’Assemblea 
Parlamentària del Consell d’Europa (20/01/2009) decidí reconèixer la Medicina Ambiental com 
a disciplina mèdica transversal i desenvolupar programes de formació per a estudiants i metges 
a nivell europeu.

Sorgeix la necessitat d’una actuació clínica que generi una prevenció primària i secundària de 
salut davant dels factors etiològics menys coneguts, que ha de realitzar-se a través del sistema 
sanitari públic mitjançant un projecte sanitari i comunitari de medicina ambiental (ANNEX I).

És necessari que els metges dels Centres d’Atenció Primària coneguin els factors ambientals 
dins l’etiologia d’aquestes malalties i proporcionar-los uns coneixements que podran aplicar en 
la seva clínica diària per què puguin oferir als pacients la informació necessària per no agreujar  
les seves malalties, per millorar els seus processos i per dur a terme una actuació preventiva 
evitant l’aparició de noves patologies. Alguns d’aquests coneixements provenen de la Medicina 
Ambiental(3) i ja fa temps que s’estan aplicant amb molt bon resultat a altres països.
És  necessari  formar  als  professionals  mèdics  de  la  Salut  Pública  per  oferir-los  aquestes 
senzilles eines, la qual cosa no implica un cost pel sistema sanitari sinó tot el contrari, un estalvi  
davant l’augment de les despeses produïdes pel sobre cost que suposa aplicar uns tractaments  
ineficaços i que te com a conseqüència l’agreujament d’aquestes malalties. 

La formació dels metges de família donarà als pacients els recursos per què puguin millorar 
fent-se responsables de la seva pròpia salut. 

La formació dels  metges  i  personal  sanitari  dels  Centres  d’Assistència  Primària  forma part  
d’una  necessària  política  preventiva  que  aturarà  l’esmentat  creixement  exponencial  de  les 
malalties ambientals i que contribuirà de manera decisiva a combatre aquest greu problema de 
Salut Pública i el corresponent cost sanitari.

Un cop formats, els professionals de la salut podran realitzar l’educació comunitària a través de 
les  activitats  d’infermeria,  conscienciant  d’aquesta  manera  a  la  població  (tant  sana  com 
afectada),  sobre  la  necessitat  d’adquirir  nous  estils  de  vida  per  tal  de  disminuir  l’impacte 
ambiental sobre la salut. Aquesta educació d’evitació conscient, dirigida especialment als grups 
de població de més risc i centrada en col·legis, en grups d’embarassades, grups d’afectats i 
altres grups socials, generarà en la societat el concepte d’auto responsabilitat en la salut.

Per las raons exposades, es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer. Manifestar  la clara voluntat d’aquest consistori  en ple, de donar suport al  “Projecte 
Sanitari: Patologia Ambiental per a Professionals de la Salut Pública” i instar al Departament de 
Salut de la Generalitat a que enceti aquest projecte.

Segon. Introduir en el Consell  Municipal de Salut el debat sobre la necessitat de formar en 
Medicina Ambiental per a la comunitat als professionals de la salut pública del CAP de Badia 
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del Vallès. 

Tercer. Iniciar uns tallers als centres escolars municipals sobre prevenció en Salut Ambiental 
per  a  una  escola  saludable  que  podrien  ser  de  l’estil  dels  proposats  a 
http://www.saludambientalenlaescuela.org/

Quart. Fer extensiva aquesta moció a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació 
Catalana de Municipis.

Cinquè.  Donar  trasllat  dels  presents  acords  al  Govern  de la  Generalitat  de Catalunya,  als 
diferents  grups  polítics  del  Parlament  de  Catalunya,  al  l’Honorable  Sr.  Conseller  del 
Departament  de  Salut  de  la  Generalitat,  a  l’Institut  Català  de  la  Salut,  al  CATSALUT,  a 
l’Associació Espai Net Salut,  a la FAVMIR i les AMPA’s de les escoles bressol, dels col·legis i 
instituts de Badia del Vallès, a la direcció del CAP Badia del Vallès i a la Plataforma “Dempeus 
per la Salut Pública.

7. MOCIÓ AEB: De suport als Ajuntaments investigats per l'Audiència Nacional i al Dret a 
decidir

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Quim  Duran,  qui  diu:  “Gràcies  senyora 
alcaldessa. Bé, aquesta moció té dos apartats. Es titula “De suport als ajuntaments investigats 
per l’Audiència Nacional” en un primer moment i “De suport al dret a decidir”. Anem pel primer 
apartat  “De  suport  als  ajuntaments  investigats  per  l’Audiència  Nacional”.  Ajuntaments 
investigats per quin motiu? Doncs simplement per exercir el dret fonamental a la lliure expressió 
d’unes idees polítiques, amb les quals nosaltres podem estar o no d’acord, però en tot cas el 
dret fonamental a la lliure expressió d’unes idees polítiques que estan perseguides per unes 
institucions, per uns àmbits judicials que entenem que estan clarament polititzats i en aquest 
cas el que fan es perseguir als ajuntaments catalans, que el que fan es donar suport a una 
resolució que va fer en el seu moment el Parlament de Catalunya. Nosaltres entenem que la 
fiscalia en el seu.... en aquest “affair” el que fa es judicialitzar la vida política, i per tant nosaltres  
estem totalment en contra de la judicialització de la vida política i  entenem que això doncs  
comporta  el  que és  una  repressió  política  en la  lliure  expressió de les  idees  que ens  fan 
d’alguna manera hostatges d’una norma aprovada fa 38 anys. Pel que fa al segon apartat que 
diu “De suport al dret a decidir”, és una cosa tan elemental que sembla mentida que al 2016 
encara haguem de defensar el dret a l’autodeterminació dels pobles. Sembla paradoxal que 
des  de  diversos  foros,  també  aquí,  doncs  ens  posicionem  tot  sovint  pel  dret  a 
l’autodeterminació  dels  diferents  pobles  al  món,  no?,  ens  podem  posicionar  per 
l’autoderminació  del  poble del  Sahara o dels  pobles  palestins,  però en el  moment  en què 
toquem el de l’autodeterminació del propi poble, del poble català, doncs sembla que cometem 
un pecat mortal. I en tot cas ja per acabar, doncs lamentar que formacions polítiques que fa tot 
just tres anys doncs donaven un suport clar i explícit al dret a decidir, ara no ho fan. En tot cas  
seran elles qui hauran d’explicar el com i el per què. Moltes gràcies”.

La senyora alcaldessa dona la  paraula  al  senyor  Rafael  Muñoz,  qui  diu:  “Gràcies senyora 
alcaldessa. El partit popular votarà en contra d’aquesta moció”.

A continuació l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli  Ruiz, qui  diu: “Gràcies senyora 
alcaldessa.  El  grup municipal  de BeC donarem suport  a  aquesta moció.  No obstant  farem 
algunes observacions a qüestions que ens semblen un poc coherents a la moció. En primer 
lloc,  i  en  relació  al  títol  de  la  moció  “De  suport  als  ajuntaments  investigats  a  l’Audiència 
Nacional  i  al  dret  a decidir”,  sorprèn comprovar que una proposta que es  referència  en la 
resolució del Parlament de Catalunya, definida pels mateixos promotors, com la desconnexió 
unilateral, associï el seu enunciat al dret a decidir. Malgrat aquesta sorpresa ens congratulem 
que una part dels qui  van impulsar aquesta resolució, retornin al  costat  dels que mai hem 
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abandonat  aquest  punt  de  partida.  Ara  bé.  Si  el  primer  paràgraf  de l’exposició  de motius  
defineix el dret a decidir, des de la perspectiva del dret internacional, en el segon paràgraf es  
recorda  les  mobilitzacions  dels  darrers  anys  com  a  expressions  de  defensa  del  dret  a 
l’autodeterminació,  quan el  cert  és  que les darreres  edicions  es  convocaren reivindicant  la 
independència de Catalunya. Ara bé, cal deixar clar que no es pot assimilar la defensa del dret  
a  decidir  amb  la  única  de  les  solucions  possibles,  és  a  dir,  la  independència,  donat  que 
pervertiria  el  lliure  exercici  del  vot  en  un  referèndum,  a  partir  de  les  diferents  opcions  de 
resposta,  la independència, l’estat  federal,  estat  propi  i  pacte entre soberanies o comunitat 
autònoma. Hem de recordar, com així vam posar de manifest els i les companyes de Catalunya 
sí  que  es  pot,  en  el  debat  sobre  la  resolució  del  9N,  que  aquella  proposta  partia  d’una  
interpretació enganyosa del resultat del 27 de setembre. El resultat de les eleccions del 27 de 
setembre,  no varen donar  cap  legitimitat  ni  mandat  democràtic  per  parlar  en nom de tota  
Catalunya, ni molt menys per a fer una declaració unilateral, es diguin d’independència o del 
litigi d’un procés d’estat independent o de desconnexió o de lo que sigui. El procés cap a un  
estat independent requereix d’un acte democràtic que només pot ser en forma de referèndum. 
Si per una reforma de l’Estatut d’autonomia és necessària una majoria qualificada de més de 
2/3  dels  diputats  i  diputades,  més de 90 diputats/es per  l’exercici  de la creació  d’un estat 
independent, serien suficients amb 72 dels 135 diputats/es. Segons la moció presentada, en el  
món local i les diputacions s’han expressat favorablement a adherir-se a la resolució del 9N.  
Atribuir-se a un partit del genèric món local la representació i el posicionament municipalista a  
la  resolució,  és,  com  a  mínim,  una  inexactitud  lèxica  o  una  exclusió  a  la  gran  majoria 
d’ajuntaments que no l’han debatuda ni aprovada, i que representen la majoria de la població 
de Catalunya. A banda de la present moció, oblida que la DIBA, la que major representació  
poblacional i de major capacitat d’acció política, ni s’ha posicionat ni s’ha adherit a l’esmentada 
resolució de desconnexió unilateral. Per a BeC el vot afirmatiu a aquesta moció és una defensa 
radical a la democràcia al debat polític. Amb el nostre suport volem denunciar la judicialització 
dels processos polítics i el intent per part de la dreta més rància, representada pel PP, de voler  
atemorir judicialment a qui expressa o defensa oposició opcions polítiques legítimes. Des de 
BeC, denunciem públicament l’abús i la desproporcionalitat amb la que s’actua el govern de 
l’Estat espanyol instrumentalitzant els tribunals, doent judici de idees i volent-les reprimir de 
forma desmesurada, fet que impossibilita un funcionament normalitzat de la democràcia i de 
respecte a la llibertat de ciutadans/es, independentment de les seves idees i pensament polític. 
L’acció política ha de ser contrarestada per la via política, no per cap altre. Per aquests motius, i 
malgrat les incongruències o imprecisions que hem exposat en el texte, BeC donarem suport a 
aquesta moció. Moltes gràcies”.

Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya, qui diu: “Gracias alcaldesa. 
Bueno, en primer lugar, decir que desde el PSC votaremos en contra de esta moción. Y me 
gustaría explicar cinco puntos o aclarar cinco matices de la moción o del contexto. En primer 
lugar decir que la declaración del 1 del 11 del Parlamento de Cataluña fue suspendida, y por  
tanto, dejada sin efectos jurídicos que se pueden derivar por parte del Tribunal Constitucional.  
Estos momentos políticos de máxima tensión que estamos viviendo, son fruto de la falta de 
negociación, de diálogo y de pacto para encontrar una salida a este callejón sin salida en el que 
nos han metido los partidos que han estado gobernando en los últimos años tanto en Cataluña  
como en España. Partidos que no han estado capaces de abrir un proceso de diálogo en un  
tema tan importante como es el encaje de Cataluña con el resto de España. No hay ninguna 
justificación para defender que en un texto, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, sea 
la base de ninguna actuación política. No existe ningún argumento jurídico, para defender que 
se pueda saltar la ley, por parte de ninguna institución. Llevar al terreno de la judicialización 
asuntos que están en el terreno de la política, nunca es la solución. Y por eso los socialistas 
catalanes instamos a unos y a otros a encontrar soluciones y no azuzar un conflicto con el 
objetivo de obtener réditos electorales, que en ningún caso dará soluciones al conflicto político. 
Otro  punto.  En  Cataluña,  a  veces,  parece  que  tenemos  que  recordar  que  vivimos  en 
democracia  y  en  un  estado  de  derecho.  Los  cargos  públicos  catalanes,  y  hemos  podido 
escuchar hoy como un regidor  prometía la Constitución y  el  Estatut,  y  los cargos públicos 
catalanes  tenemos  que  defender  siempre  el  cumplimiento  de  las  leyes  y  las  sentencias 
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judiciales. Los socialistas catalanes consideramos que citar a declarar a regidores y regidoras 
en ningún caso contribuirá a resolver el conflicto político que estamos viviendo. El derecho a la  
autodeterminación, no está reconocido en la legislación vigente en Cataluña, y por tanto, en 
ningún  caso  es  un  derecho  exigible  desde  el  punto  de  vista  jurídico  delante  de  otras 
administraciones  del  Estado.  Por  lo  tanto,  los  socialistas  catalanes  no  condenamos  ni 
condenaremos nunca una movilización ciudadana, pero tenemos el pleno convencimiento de 
que el problema de que estamos hablando se resolverá con negociación y diálogo, y no con 
movilizaciones ni por una parte ni por otra. Gracias”.

A continuació l’alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Muñoz, qui diu: “Gracias señora  
alcaldesa. Voy a ser breve. No tenía pensado de entrar en este debate, pero bueno, no tengo 
otra opción. Contestando al señor Duran, recuerdo haber dado voto favorable al derecho a 
decidir. Cada uno tiene derecho a decidir lo que quiere, pero ya contestando también a otra  
persona, tenemos derecho a decidir, pero siempre desde la legalidad. Y no tengo nada más 
que decir”.

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran, qui diu: “Jo no sé si 
estem parlant  de  les  mateixes  coses,  crec  que  no.  És  a  dir,  aquí  tenim  un  text  que  diu 
clarament suport als ajuntaments investigats a l’Audiència Nacional i  explica clarament que 
aquesta investigació es deu per l’exercici d’un dret fonamental que és la lliure expressió d’unes 
idees polítiques, u. El segon punt, parla del dret a decidir que tots vostès reclamen per la via a  
o  la  via  b,  llavors  jo  ara  no  entraré  a  debatre  cadascuna  de  les  coses  que  vostès  han 
assenyalat  que  no diu  la  moció  perquè  no  és  objecte  de debat  i  després  sorprèn  alguna 
afirmació que s’ha fet en un moment determinat entre la legalitat, el compliment o no de la  
legalitat,  quan  a  aquest  mateix  ple  ha  expressat  diverses  vegades  la  gran  diferència, 
significativa, entre el que és la legalitat i la legitimitat de determinades posicions, tant polítiques  
com judicials. En tot cas, crec que hem llegit mocions diferents. Gràcies”.

La senyora alcaldessa diu: “Gràcies. Jo crec que hem llegit la mateixa moció, però hem donat 
interpretacions diferents. En qualsevol cas, cadascú ha donat la seva i agraeixo l’aclariment 
que ha fet el propositor de la moció”.

Es rebutja amb 8 vots a favor (AEB i BeC) i 9 en contra (PSC i PP), la següent moció:

El dret a l'autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret Internacional 
en diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de 
les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol, que en l'article 1 proclama: «Tots els 
pobles tenen dret  a l'autodeterminació.  En virtut  d'aquest  dret  determinen lliurement el  seu 
estatus polític  i  procuren també pel  seu desenvolupament, econòmic, social  i  cultural». Les 
diverses nacions de l'Estat doncs són dipositàries d'aquest dret ja que es troben constituïdes 
com a pobles i per tant com a subjecte indiscutible de dret.

Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els darrers anys i 
els  Parlament  de Catalunya  ha expressat,  en diverses  ocasions,  i  de forma majoritària,  el 
reconeixement  del  dret  a  l'autodeterminació  dels  pobles  això  com  la  voluntat  de  recolzar 
l'exercici del dret a decidir. A més a més, el poble de Catalunya, mitjançant l'aprovació al seu 
Parlament de la resolució de 5/X del 23 de gener de 2013 es va reconèixer a si mateix com a  
subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà.

Arran d'aquest acords, l'Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament polititzats, han 
iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus regidors i regidores. A 
mes, l'Audiència Nacional ha obert una causa general, per investigar l'Associació de Municipis 
per la Independència, l'Associació Catalana de Municipis i l'Assemblea Nacional Catalana.
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L'obstinació de la Fiscalia per  judicialitzar el  procés independentista intentant obrir  vies per 
atemorir,  a  través  de  l'amenaça  d'un  procés  judicial,  als  regidors  i  regidores  dels  nostres 
ajuntaments s'ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central d'Instrucció 2 de 
Madrid  amb  l'excusa  de  les  resolucions  aprovades  en  suport  a  la  Resolució  del  9N  del  
Parlament de Catalunya.

Així, tal i  com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De la 
Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se  com a constitutiu dels 
delictes de sedició o rebel·lió els acte de suport a la Resolució del  Parlament per part dels 
regidors amb arguments tant contundents com que la mateixa fiscalia no havia denunciat als 
parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas 
dels titiriteros»-, no només manté oberts tres procediments concrets contra els Ajuntaments de 
Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 9N sinó que, a més, és el responsable  
d'un ordre genèrica als Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat per tal que es dirigeixin als  
Ajuntament  del  país  que  han  aprovat  mocions  de  suport  per  tal  que  li  aportin  tota  mena 
d'informació.

En relació als antecedents exposats es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

Primer. Mostrar el rebuig de la Diputació de Barcelona als requeriments enviats per ordre de 
l'Audiència Nacional espanyola a gairebé tres-cents ajuntaments catalans per haver aprovat 
una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya.

Segon.  Donar  ple  suport  a  les  persones  que,  a  causa  d'aquests  requeriments  puguin  ser 
encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, recordant el dret fonamental  
a la lliure expressió.

Tercer. Declarar, una vegada més que el dret a l'autodeterminació és un exercici eminentment 
cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les institucions que emanen de 
la voluntat popular i, molt particularment, des dels ajuntaments entesos com l'administració més 
propera a la ciutadania,

Quart.  Així  mateix,  recolzar  les  mobilitzacions  que  es  convoquin  per  donar  suport  a  les 
persones encausades i als ajuntaments requerits i cridar els ciutadans a participar-hi.

Cinquè. Comunicar l'adopció d'aquests acords als 311 municipis de la demarcació, a les entitats 
municipalistes ACM, FMC i AMI, al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, i al govern de l'Estat espanyol.

Acabats els punts de l'ordre del dia i prèvia aprovació de la urgència s'aprova el següent acord

Assumptes sobrevinguts

8. L'Ajuntament de Badia del Vallès en defensa de l'Escola Pública

La senyora alcaldessa diu: “Tots sabeu que en aquest curs escolar, el departament ja des del 
començament va reduir la oferta de places de 6 línies a 5. Després del procés de preinscripció i 
veient  les  dades  que  han  quedat  i  manifestant  que  el  posicionament  d’aquest  ajuntament 
sempre  ha  estat  el  d’obrir  les  6  línies  de  P3  que  teníem  fins  ara,  tornem  a  reclamar  al  
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departament que pregui la decisió al moment de la matriculació de l’obertura de les 6 línies, tot i  
que ara mateix encara no s’ha pres acord per  part de Serveis Territorials de com quedarà 
finalment el mapa educatiu a aquesta ciutat. Nosaltres considerem que per tot el que ha passat  
i  considerem en  defensa  de  la  qualitat  de  l’ensenyament  públic  d’aquesta  ciutat,  la  millor 
manera de solucionar el  problema seria ofertar  les 6 línies que teníem a Badia del  Vallès, 
reduint les ràtios per a garantir l’equitat i que totes les escoles puguin obrir aules de P3 amb la 
mateixa  ràtio,  perquè  d’un  altre  manera  es  pregui  la  decisió  que  es  pregui  per  part  del 
departament, hi haurà una escola que quedarà afectada només perquè li han tret una línia de  
P3, sinó que a més, veurà aquesta línia de P3 amb una massificació respecte de les altres 
escoles,  que  si  que  mantindrien  les  dues  línies  ofertades.  Amb  la  qual  cosa  tornarem  a 
reclamar ara i tantes vegades com sigui necessari al departament que es mantingui la oferta de 
6 línies perquè considerem que és el millor per la nostra ciutat”. 

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli  Ruiz, qui  diu: “Moltes 
gràcies senyora alcaldessa. En primer lloc, donaré les gràcies per recollir les aportacions de 
BeC. En segon lloc, comunicar a la ciutadania que tot aquest consistori està pel manteniment  
de les 6 línies amb aquesta baixada de ratis, i això és el que defensarem a tot arreu, i també 
agrir que estem tot aquest consistori en el mateix posicionament, ja es bo que tothom treballi en 
una mateixa direcció i això és el que vull transmetre a la ciutadania. A més a més també vull  
transmetre a la ciutadania la necessitat de treballar tots en aquesta mateixa direcció, no només 
el  consistori,  perquè  pot  ser  si  hi  ha  mobilització  ciutadana  podem  aconseguir  aquest 
manteniment d’aquestes 6 línies amb una baixada de ratis. Perquè sense vosaltres, nosaltres  
no podem fer res. Moltes gràcies”.

A continuació  la  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Miguel  Rodríguez,  qui  diu: 
“Gràcies senyora alcaldessa. Jo seré molt breu. També en aquest tema penso que és important  
traspassar i compartir una mica tota la força, tant a l’equip de govern com la oposició, que hem 
tingut en aquest aspecte. També agrair a l’equip de govern que ens facilitessin el poder assistir 
a la passada reunió, aquest dilluns, per mostrar la força de tot el consistori i la força de tota la  
població en aquest tema, i evidentment també estem d’acord i  afavorirem aquesta proposta 
perquè evidentment estem d’acord de que s’han de mantenir per equitat i per igualtat aquestes 
línies de P3. Gràcies”.

La senyora alcaldessa diu: “Gràcies. Jo també agreixo el recolzament que vaig rebre en aquell  
moment, que va ser molt necessari”.

S’aprova per unanimitat, el següent acord:

Atès que en el present curs escolar a l'oferta de preinscripció per l'ensenyament públic a la  
nostra ciutat, s'han ofertat 5 de les 6 línies de P3 existents al municipi.

Atesa la necessitat de posar en valor i respectar la co-responsabilitat dels ajuntaments i els 
governs locals en la planificació educativa. La llei atorga competències a aquests en matèria de 
zonificació,  reserva  de  places  per  a  alumnes  amb  necessitats  educatives  especials  o 
l’establiment de ràtios, a més d’altres polítiques educatives que es porten a terme a cada poble 
o ciutat.

Atès que les previsions demogràfiques ens mostren un lleu increment del nombre d'alumnes 
potencials els propers anys.
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Atès  que  el  Parlament  de  Catalunya  ha  aprovat  en  sessió  parlamentària  del  3  de  març 
d'enguany garantir la no supressió de cap línia de P3 de forma unilateral. El mateix Parlament 
va aprovar la no supressió de cap línia de P3 al Baix Llobregat, reclamem igualtat de tracte per 
la nostra comarca, i en concret per la nostra ciutat.

Atès que les quatre escoles públiques de Badia del Vallès, el consell municipal d'educació, la 
Coordinadora  Ensenyament  Públic  Vallès  Occidental  i  aquest  mateix  ple,  ens  vam oposar 
fermament a la supressió de cap línia de P3 a la nostra ciutat i  vam demanar l'obertura de 6  
línies de P3 per aquest curs escolar.

Atès el resultat de les preinscripcions un cop acabat el termini de sol·licitud de places a les 
escoles de Badia. 

Atès  que la  decisió  del  departament  de mantenir  una  oferta  de 5  línies  a  la  nostra  ciutat 
comportaria desigualtat i manca d’equitat.

Atès que la defensa de l’Educació Pública precisa del suport de tota la comunitat educativa, 
dels moviments socials, i dels governs locals i ajuntaments, que ha aconseguit frenar a algunes 
poblacions la pèrdua de línies públiques previstes pel Departament.

Per tot això, el Ple adopta els següents acords:

Primer. Reclamem als serveis Territorials del Vallès Occidental que per aquest curs 2016-2017 
es mantinguin les 6 línies de P3 ofertades fins ara, reduint les ràtios per a garantir l'equitat, el 
manteniment de grups i la millora de la qualitat educativa.

Segon.- Notificar el present acord a serveis territorials d'ensenyament del Vallès Occidental, a 
la Coordinadora Ensenyament Públic Vallès Occidental ( cepvoc), a les direccions i AMPAs dels 
centres de titularitat pública del  municipi, al  consell  municipal  d'educació i  a l'associació de 
veïns de Badia del Vallès.

II. PART DE CONTROL A L'EQUIP DE GOVERN

1. Donar compte de les Resolucions de l'Alcaldia

La  Corporació  es  dona  per  assabentada  de  les  resolucions  de  l'alcaldia  des  del  número 
185/2016 a la 255/2016.

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  a  la  senyora  Eli  Ruiz,  qui  diu:  “Gràcies  senyora 
alcaldessa. Bueno només volíem.... tenim poquetes cosetes avui. Només volíem que si ens 
podríeu fer arribar el conveni de l’associació Catalunya sostenible. Ah no? Ah no, siempre me 
lío. Només doncs la resolució 30.... no, ja està, no, no, res, res”.

2. Precs i Preguntes
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La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz del grup municipal de BeC diu: 
“Ara si, disculpa. Torno a repetir que demanem el conveni de l’associació Catalunya sostenible.  
Fem un requeriment de si  es pot fer un manteniment de...  o tornar a pintar  els passos de  
vianants, perquè estan bastant malament. També demanem pintar les línies d’aparcament del  
carrer  Santander,  els  aparcaments  que  estan  en  línia,  no  en  bateria,  perquè  ens  dona  la 
impressió de que no s’estan aprofitant tot lo que s’haurien d’aprofitar aquests aparcaments. 
Després  demanem info  sobre lo  que s’està  fent  a  la  zona  del  Machado-Empordà,  perquè 
bueno, hi ha.... ante la falta de resposta del regidor de Medi ambient, el abocador aquest il·legal  
que hi  ha allà.  Demanem també que ens facin arribar  info de com ha anat la reunió dels 
responsables de l’Oficina d’habitatge de Montornès, que ens féssiu arribar aquest feed-back, de 
com ha anat i també volem saber referent a la instància 2007163136 del dia 19 d’abril de 2016 
en la que van fer una instància els veïns del carrer Segòvia amb recollida de signatures sobre 
les  molèsties  que causen alguns  veïns,  volem saber  quines  mesures  s’estan emprenent  o 
quines mesures es pretén prendre a partir d’ara i si hi ha algun contacte o algun tipo de reunió  
amb els veïns afectats. Moltes gràcies”.

Seguidament dona la paraula al senyor Quim Duran qui diu: “Gràcies senyora alcaldessa. Ara 
fa un mes nosaltres ens vam queixar públicament doncs de la falta d’informació que va tenir el 
seu govern a l’entorn de les Meses de concertació,  és a dir,  les Meses de concertació és 
econòmicament un dels punts més importants de les entitats supramunicipals, en aquest cas, la 
DIBA, i vostè l’endemà o l’altre, una vegada ja havia passat el termini, doncs ens va presentar 
un correu electrònic, en el qual doncs explicava què és el que havia demanat l’equip de govern, 
sense cap mena de participació evidentment la nul·la participació dels partits de la oposició, 
doncs ens enviava aquest correu. Sobre el contingut d’aquest correu, que després vostès van 
explicar curiosament a la comissió de Territori  i  no en la comissió econòmica, sobre tot pel 
contingut de les meses i ja m’explicaré, què hi deien? Vostès què és el que han demanat? Les  
Meses de concertació s’estableixen al 2016 en quatre àmbits concrets. Un és el manteniment i 
reposició  d’inversions,  un  altre  és  la  nova  inversió  per  diversificació  econòmica.  Un tercer 
apartat és la prestació de serveis i la garantia de la cohesió social i finalment el quart i últim 
apartat és el tema de la solvència financera. Què observem? Doncs que vostès demanen una 
quantitat mínima per a manteniment i reposició d’inversions, en aquesta suposada diversificació 
econòmica, per valor de poc més de 300.000 euros, algunes de les actuacions serien si ens  
haguessin demanat la opinió forçament discutibles i discutides amb l’AEB, com és el tema del  
local de la benzinera. Què més fan vostès? Vostès fien la majoria del contingut d’aquestes  
Meses de concertació, concretament 1.789.000 euros a l’apartat de solvència financera. Està 
molt bé que vostès es plantegin doncs l’amortització de deute, dels interessos del deute, pot ser 
s’haurien  de  plantejar  si  podríem  haver  anat  o  haver  explorat  altres  vies  de  forma 
mancomunada per refinançar el deute d’aquest ajuntament, anant a prudència financera i no 
esgotar un element tant important com les Meses de concertació en aquest aspecte. En aquest 
aspecte, quan estem parlant de la solvència financera d’una màquina, que és la institució, que 
és  l’ajuntament,  que  evidentment  no  és  autosuficient  econòmicament  i  que,  en  tot  cas, 
entenem, encara que vostès parlaran de pagament a proveïdors i que sempre és millor tenir  
menys  deute,  però nosaltres qüestionem segons què, quan dels  quatre apartats  vostès  no 
destinen ni un sol euro, ni un sol euro a nova inversió, per diversificació econòmica, ni un sol  
euro. Però és que a més a més, entenem que dels quatre apartats del contingut de les Meses 
de concertació, el més important per a la nostra població és la prestació de serveis i la garantia  
de la cohesió social, i en aquest apartat de prestació de serveis i de garantia de cohesió social,  
vostès no demanen ni un sol euro. Per tant, evidentment els criteris en la elaboració d’aquestes 
Meses de concertació, diferim absolutament, diferim també en la manera de procedir del seu 
govern, que esperem que no facin el mateix amb els projectes d’altres entitats supramunicipals,  
en aquest cas, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i ens posem a la seva disposició doncs per 
estudiar i aportar allò que poguem aportar en aquests altres projectes. Però fonamentalment el 
que posem de manifest és que el contingut del que vostè ha demanat i com ho ha fet, el que 
expressa és el fracàs polític i la nul·la visió de futur que vostè té respecte aquesta ciutat. I això 
ho  diem  respecte  a  les  Meses  de  concertació.  El  segon  apartat  que  nosaltres  voldríem 
comentar és el tema dels espais verds en aquesta ciutat. Anem a veure, se’ls hi ha comunicat  
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per diferents vies, a la regidoria de Medi ambient, amb correus electrònics diversos, quines són 
les mesures que pensa prendre el seu govern per evitar que determinats espais públics a la  
nostra ciutat es converteixin en abocadors a l’aire lliure. Nosaltres parlem específicament de 
l’abocador que hi ha a la zona del poliesportiu, just darrere de la benzinera a tocar de les vies  
del tren i a prop de les pistes de tenis. No és tant que vostès compleixin la obligació de netejar  
aquell espai que estigui en condicions dignes, sinó que nosaltres el que demanem és que facin 
la prevenció d’aquests espais verds per a que no es converteixin en abocadors a l’aire lliure.  
Hauran  d’habilitar,  d’estructurar  les  mesures  que  considerin  oportunes,  no  únicament  per 
netejar com dèiem, sinó per tenir cura dels migrats espais verds urbans dels quals disposem en 
el nostre terme municipal. Dit això sobre l’abocador al poliesportiu, el tercer punt sobre el qual  
volem fer una consideració és el tema del pàrking, perquè clar, aquí portem parlant del pàrking 
anys i panys per la seva pèssima gestió des del dia 1. En aquest cas, nosaltres els hi demanem 
per què no contesten, per què no contesten les instàncies dels veïns que fan ús del seu dret a 
demanar la informació al govern municipal, doncs sobre quines són les despeses del pàrking o 
per què han de tenir aquestes despeses o no unes altres. Això d’una banda. I la segona, una 
vegada més,  som conscients  que vostès  van tenir  una reunió,  ara  ja  no  sabem si  dir  els  
concessionaris o els propietaris o els no sabem ben bé què, respecte al pàrking de l’avinguda 
Burgos i ens agradaria doncs que ens donessin el seu parer. I simplement la pregunta seria 
faran alguna cosa bé en algun moment respecte a aquest tema?. Gràcies”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al  senyor Rafael  Moya, qui  diu:  “Gracias alcaldesa. 
Referente  a  lo  de  pintar  pasos  de  vianantes  y  pintar  el  parking  de  Santander  iremos 
acometiendo con el pintor de la brigada esas repintadas. Es una cosa que tenemos pendiente  
que queríamos hacer. Respecto al abocador que habéis planteado desde los dos grupos, que 
hay en el polideportivo de la zona Tibidabo y al lado de la deixalleria, lo hemos ido a ver, hemos 
hecho una valoración económica de hacer una limpieza extraordinaria para primero quitarlo, y 
luego estamos valorando, en esas zonas, tenemos que mirarlo con bomberos y con policía, de 
poner unas vallas, una cadena, para que no se pueda acceder, para que sea un punto que no 
favorezca  el  acceso  con  vehículos  para  que  tiren  las  cosas.  No  lo  hemos  hecho  con  el 
presupuesto que nos han pasado, porque eran 3.000 euros, y bueno, vamos a intentar a ver si  
con nuestros propios medios podemos hacerlo de alguna manera para evitar ese sobre coste 
que nos costaría. Y con respecto al tema de la visita al ayuntamiento de Montornés para la 
Oficina de Habitatge, fue el miércoles, ayer, tenía pensado informároslo en Mesa de vivienda, 
como ya os lo dijimos en la plataforma que estáis presentes, o en la comisión informativa, pero 
si queréis os hago ahora cinco céntimos ya que lo habéis sacado y ya está. Fuimos a ver la  
Oficina de Habitatge porque decían que el modelo de oficina que tenían nos podía interesar a 
la hora de montar la oficina local de habitatge. Es una oficina que está muy orientada a la 
rehabilitación, porque como tenían pla de barris, era una oficina de barris, para el tema de 
rehabilitación de edificios y sí que desde esa perspectiva, desde esa línea, los proyectos que 
han realizado si que tenemos que estudiar y tenemos que mirar porque hay cosas que son 
interesantes.  El  tema  del  trato  directo  con  las  comunidades  de  vecinos  para  afrontar  las 
diferentes obras, para las ITES, para cambio de cubiertas, de fachadas, para problemas de 
comunidades de vecinos, que desde esa oficina hacían como una mediación directamente con 
el presidente de la comunidad e incluso asistían a reuniones de vecinos y desde esa parte si 
que hay cosas que... me tienen que pasar, me dieron un documento pero nos lo pasarán por  
PDF que ya os lo haré llegar, porque desde esa parte el proyecto de rehabilitación si que está 
bastante bien. Han tenido la suerte de tener un pla de barris y tener una oficina local de barri, 
para el tema del barrio donde han hecho la actuación. Pero bueno, si que hay cosas que nos  
pueden interesar. Y en principio creo que ya estoy”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu: “Yo sólo contestar en 
referencia a la instancia de la comunidad de propietarios de la calle Segovia, se puso con  
nosotros a través del administrador. Yo ya hablé con el jefe de la policía local el mismo día que 
entró la instancia para que se pusiera en contacto con él  y la manera de proceder será la 
misma, seguir incidiendo en esos puntos, igual que se ha hecho y se está haciendo en la plaza  
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de la dona para combatir el incivismo según a que horas, pues ser más... presionar un poquito 
más. Gracias”.

La senyora alcaldessa diu: “Jo no entraré a debatre el tema de les Meses de concertació. Agafo  
tot  el  que  ha  dit.  Jo  vaig  donar  també  les  explicacions,  vostè  ja  ha  donat  el  seu  titular.  
Evidentment diferim de la manera, diferim en moltes ocasions, diferim de la manera de fer, de 
parlar, de manifestar les coses, no penso entrar en debat, ja li dic, en aquest tema. Respecte al 
tema del pàrking miraré les instàncies dels veïns, em consta que tinc una regidora treballant a 
full en aquest tema i mirarem les instàncies que tenim pendents de contestar per donar tota la 
informació i estem a sobre d’aquest tema. Evidentment no entraré en un debat dels qualificatius  
que vostès fan de la nostra gestió, que són els seus, evidentment la nostra responsabilitat és 
resoldre un problema que evidenciem i  que existeix i  que posarem tot  el  que estigui  a les  
nostres mans per resoldre-ho. I el que si que demanaria, tot i que crec que no és el punt, bueno 
no, ho faré després d’aquest ple i en privat. Crec que és molt més elegant i millor”.

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, Eva María Menor Cantador 
Alcaldessa aixeca la Sessió sent les dinou hores i trenta-cinc minuts, del qual com a Secretària 
municipal dono fe. 
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