
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 29 DE JUNY, A LES 18:30 HORES

Badia del Vallès, vint-i-nou de juny de 2016

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

Sr. Rafael Muñoz Contreras PP (s'incorpora a les 18:50 hores, en el  punt 
núm. 4 de l'ordre del dia)

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

Excusen la seva assistència la senyora Sra. María Pilar Paz Sierra i el senyor Rafael Muñoz 
Contreras que s'incorporarà al llarg de la sessió.

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,  el  President  obre  la  sessió, 
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent.

"I. PART DISPOSITIVA

1. Aprovació d'actes de sessions anteriors

2. Resolució recurs de reposició interposat per l'empresa CESPA, S.A. (expte. 815/2016)

3. Protocol d'atenció a la infància i l'adolescència en risc social i/o maltractament (expte. 1478/2016)
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4. Per exigir un salari de referència a Catalunya (expte. 1630/2016)

5. Aprovació Text Refòs Modificació Puntual Pla General Metropolità al front del Riu Sec al terme 
municipal de Badia del Vallès (expte. 792/2016)

6. Suport a la moció presentada per la PAH «Las 5 de la PAH»

7. Suport a la moció presentada per la PAH «Actuaciones urgentes y coordinadas por el derecho a la 
vivienda y los suministros»

8. MOCIO AEB: Comptadors telegestionables

9. Assumptes sobrevinguts

II. PART DE CONTROL A L'EQUIP DE GOVERN

1. Donar compte de les Resolucions de l'Alcaldia

2. Precs i preguntes

I. PART DISPOSITIVA

1. Aprovació d'actes de sessions anteriors

La senyora alcaldessa diu: "Abans de començar, hi ha dos punts d'urgències que hem de votar 
per incloure a l'ordre del dia, que son el punt sobre el Dia de l'orgull lèsbic, gai, trans, bisexual i  
intersexual. Vots a favor de la inclusió a l'ordre del dia del ple? Unanimitat. I el segon punt és la 
proposta de l'Adhesió del nostre ajuntament a la declaració de suport a la renda garantida de  
ciutadania. Vots a favor de la inclusió? Doncs queden inclosos tots dos punts a l'ordre del dia 
del ple".

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Teresa Carceller, qui diu: "Gràcies senyora 
alcaldessa. És per comentar que en el punt número 6, el que parla del Pla de Mobilitat Urbana  
Sostenible, en dos ocasions, a on surt l'escrit del que jo dic, es fa referència a la freqüència de  
pas en el primer error, de la dos, falta l'apòstrof. És el A2, que és l'autobús, no la dos. Així es 
com si fossi la tele, vale? Això passa en aquest punt i passa també més endavant, vale? Passa 
en dos cops. Ja està. Gràcies".

S'aproven les actes de les sessions ordinària de 25 de maig de 2016 i extraordinària de sorteig 
de meses electorals de 30 de maig de 2016 sense necessitat de lectura atès que tots  els  
membres de la corporació disposaven del text de les mateixes.

2. Resolució recurs de reposició interposat per l'empresa CESPA, S.A.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu: "Gracias señora 
alcaldesa. Bien, únicamente ratificarnos en la desestimación íntegra del recurso interpuesto por 
la empresa CESPA, como hicimos con el anterior recurso. Gracias".

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli  Ruiz, qui  diu: "Moltes  
gràcies  senyora alcaldessa.  Per  segona vegada tornem a votar  a  favor  d'aquesta mesura, 
doncs  ells  es  van acollir  amb una mesura que directament  ells  renunciaven directament  a 
aquests interessos no devengats i allavorens votarem a favor perquè no hi ha lloc perquè ells  
demanin això, quan saben que ells mateixos van renunciar per cobrar aquests diners que se'ls 
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devia en aquell moment. Moltes gràcies".

S'aprova per unanimitat el següent acord:

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 815/2016, relatiu a recurs de reposició interposat per l'empresa  CESPA SA, 
per reclamació interessos deute.

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 virtut 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 entitats 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.

2. El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 27 d'abril de 2016, va acordar la desestimació de la 
reclamació administrativa interposada per l'empresa CESPA, SA. 

3. En data 25 de maig de 2016, l'empresa CESPA, SA, dins del termini a l'efecte, va interposar  
recurs  administratiu  de  reposició  contra  l'esmentat  acord  plenari  amb  les  al·legacions  que 
s'expressen al següent apartat.

III. Fonaments de dret

Primer. Les al·legacions formulades en el seu recurs per l'empresa, són les mateixes de l'inicial 
escrit de reclamació, que en són en síntesi:

a)  Que  la  facturació  objecte  de  la  reclamació  va  ser  abonades  «a  través  del  
denominado  mecanismo  extraordinario  de  pago  a  proveedores,  regulado  
sucesivamente a través del Real Decreto-Ley  4/2012, de 24 de febrero, (RDL4/2012);  
Decreto Ley 7/2012 de 9 de marzo (...)» i altres normes que es citen, van originar  que  
«dicho mecanismo extraordinario de pago a proveedores exigió para el cobro de la  
deuda, de forma indebida, la renuncia al abono de intereses moratorios y costes”, la  
qual  cosa  resulta  contrario  a  la  llei   3/2014,  de  29  de  desembre  i  a  la  Directiva  
2011/07/UE del Parlament i Consell europeus.
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b)  Que aplicació de l'article 9,1 de la Llei 17/2014 i la Directiva 2011/07/UE han de  
prevaldre sobres les normes que estableixen el mecanisme extraordinari de pagament  
a proveïdors, sobre tot d'acord amb els termes taxatius de l'article 7 de la Directiva.

En  aquest  punt,  es  torna  a  citar  la  Sentencia  355/2014,  de  24  de  novembre  del  Jutjat 
Contenciós  Administratiu  núm.6  de  València  que  declara  nul el  pacte  o  acord  entre 
l'administració  i  el  Col·legi  de  Farmacèutics.  O  d'altres   sentències   d'altres  Jutjats 
Contenciosos Administratius com la de 3 de desembre de 2014 del número 6 de Múrcia; o la de 
17  de  novembre  de  2015  del  núm.  24  de  Madrid,  entre  altres.  Però,  algunes  d'aquestes 
decisions judicials recauen sobre aspectes diferents al que aquí es dirimeix. Així  la Sentència 
355/2014 del  Jutjat CA número 6 de València, recau sobre  l'existència prèvia de convenis 
administratius entre la Conselleria de sanitat valenciana i el Col·legi Oficial de Farmacèutics i  
amb elements de fet i  drets diferenciats: els farmacèutics no havien acceptat el sistema de 
pagament a proveïdors del RD Llei  4/2014, i es dirimia si el clausulat dels convenis subscrits 
eren o no contraris a la Directiva esmentada. 

 

Segon. Com ja s'argumentava a l'acord impugnat, els fonaments del qual es donen aquí per 
reproduïts, la qüestió que es plantejava i ara es torna a plantejar és l'abast  l'article 9 del RD 
Llei 4/2012, en relació als proveïdors que voluntàriament van acollir-se al mecanisme previst 
per  aquesta norma i  l'efecte de comportar o no  «l  a extinción de la deuda contraída por la  
entidad local con el contratista por el principal, los intereses, costas judiciales y cualesquiera  
otros gastos accesorios.», com diu el seu apartat segon de l'article 9.

L'empresa CESPA, SA a la seva reclamació inicial i ara en aquestes al·legacions insisteix en 
unes qüestions diferents al de l'objecte expressat. El Ple municipal no discuteix, ni va resoldre, 
que es puguin establir pactes o acords que exonerin l'abonament d'interessos de demora o 
altres despeses, contraris a la Directiva 2011 o les pròpies normes  estatals. Pel contrari, el que 
s'afirmava és que no existeix cap pacte, sinó que és un efecte legal dimanant del RDL 4/2012, 
promulgat  davant  les  circumstàncies  econòmiques  excepcionals,  com  recull  l'exposició  de 
motius de la norma.

Les consideracions a la voluntarietat o no de l'empresa eren referides al pressupost establert a  
la pròpia norma ( art.9 del RDL 4/2012), i  no pas a cap pacte de renúncia o desistiment a 
interessos i altres despeses, entre l'Ajuntament i l'empresa CESPA, SA.  En aquest  sentit,  
tampoc pot estimar-se la sentència la Sentència 355/2014 del Jutjat CA número 6 de València, 
ja  que  recau  precisament  respecte  un  objecte  diferent  al  del  present  cas  (uns  convenis 
administratius entre la Conselleria de sanitat valenciana i el Col·legi Oficial de Farmacèutics), 
amb elements de fet  i  dret  diferenciats (els farmacèutics no havien acceptat  el  sistema de 
pagament a proveïdors del RD Llei  4/2014), i es dirimia si el clausulat dels convenis subscrits 
eren o no aplicables als farmacèutics i  contraris o no a la Directiva esmentada. O la decisió del 
Jutjat  número 6 de Múrcia de plantejar  davant  el  TJUE qüestions  prejudicials, respecte un 
procediment de reclamació de quantitat per part d'un proveïdor al Govern regional de Múrcia.

A  diferència  d'aquestes  sentències  al·legades,  els  Tribunals  Superiors  de  Justícia  s'han 
pronunciat clarament en sentit contrari. Entre d'altres, la STSJ de Madrid núm. 222/2013, de 27 
de juny o la STSJ de les Illes Balears núm. 452/2013, de 31 de maig.  Aquesta última, que sí té 
per objecte el que aquí es planteja, resolt la qüestió al seu fonament segon:

«El  RDL  4/2012  prevé  un  mecanismo  de  financiación  para  pago  de  las  deudas  
contraídas por las Administraciones legales, de forma que aquellas deudas que fueren 
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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.

Pues  bien,  el  Ayuntamiento  yerra  cuando  aplica  a  la  deuda  reconocida  en  la  
sentencia por importe de 12.318'41 euros el régimen previsto en el artículo 9 del citado  
Real Decreto Ley respecto a la extinción de intereses derivados de la deuda que se  
paga,  pues tal  efecto  de extinción de intereses,  costas y  gastos accesorios ha de  
producirse únicamente respecto de aquellas deudas cuyo pago del principal se haya  
efectuado por la vía del mecanismo de financiación que prevé ese mismo Real Decreto  
Ley.

Quien voluntariamente acuda a la vía que establece esa normativa sabe que el efecto  
de  cobrar  el  principal  de  la  deuda  por  esa  vía  excepcional,  supone  como  
contraprestación dejar de cobrar intereses vencidos y costas judiciales en su caso y  
gastos accesorios. Y esa es una decisión personal del acreedor quien voluntariamente  
puede acudir o no a ese mecanismo de financiación y de no hacerlo no cabe duda que  
en su día podrá cobrar la deuda pendiente, con más intereses generados costas y  
gastos.»

En aquesta línia,  com es  deia  a  l'informe jurídic  de data  09.04.16,  que reproduïa altre de 
25.02.16, i que serveix de fonament a l'acord  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».

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, però no,  es va acollir  a aquest  mecanisme i  al  seu  
caràcter extraordinari, no qüestionat i que l'exposició de motius del RDL 4/2012 posa de relleu 
de forma prou eloqüent:

“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.

Por otra parte, siguen manteniéndose exigentes restricciones de acceso al crédito lo  
que unido a los retrasos mencionados dificulta la financiación de las empresas y su  
competitividad.

(…) La escasa eficacia de aquellas medidas y la acuciante situación de falta de liquidez  
antes descrita aconsejan la adopción inmediata de medidas urgentes y de carácter  
extraordinario.

Para ello, se establece la necesaria puesta en marcha, por Acuerdo de la Comisión  
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de un mecanismo ágil de pago y  
cancelación de deudas con proveedores de entidades locales y de su financiación.  
Esto  permitirá:  suministrar  liquidez  a  las  empresas,  apoyar  financieramente  a  las  
entidades locales afrontando el pago a largo plazo de sus deudas, complementado con  
la debida condicionalidad fiscal y financiera.”
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Tercer.  Per  últim,  cal  assenyalar  que les  al·legacions  de l'empresa relatives  a que el  RDL 
4/2012 i  la resta de normativa que regula el  mecanisme extraordinari infringeix la Directiva 
2011/7/UE, de 16 de febrer de 2011, del Parlament Europeu i del Consell» i a les qüestions  
prejudicials del  JCA núm. 6 de Múrcia, referides a l'Estat  membre, reforcen la interpretació 
municipal  i  de  fet  situen  el  problema  on  hauria  de  ser-hi  (en  el  seu  cas,  davant  el  
pronunciament que faci  el  TJUE) en una reclamació a l'administració general de l'Estat per 
responsabilitat derivada del poder legislatiu, i no pas en una responsabilitat d'aquesta entitat  
local, que arran el voluntari acolliment de l'empresa reclamant al mecanisme legal disposat pel 
RDL 4/2012, va limitar-se a complir  la  legalitat  vigent,  amb confiança en la seva seguretat 
jurídica.

Per tot això, d'acord amb la normativa i jurisprudència expressada; d'acord amb la Llei 30/1992, 
de  26  de  novembre,  reguladora  del  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  
procediment  administratiu  comú; i  de  conformitat  amb les  atribucions  atorgades  en  aquest 
òrgan, en virtut del Decret d'Alcaldia 712/2015, de 28 d'octubre.

S'acorda:

Primer. Desestimar íntegrament el  recurs administratiu de reposició interposat per l'empresa 
CESPA, SA, contra l'acord adoptat pel Ple municipal de data 27 d'abril de 2016, de conformitat 
amb la motivació i fonaments expressats a la part dispositiva d'aquest acord.

Segon. Notificar el present acord a l'empresa interessada.

3. Protocol d'atenció a la infància i l'adolescència en risc social i/o maltractament

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Iván Sanz, qui diu: "Gracias alcaldesa. Bueno, 
por detallar un poco más de lo que estamos hablando el protocolo de atención a la infancia y a 
la adolescencia en riesgo social y/o maltrato, es una herramienta para mejorar la intervención 
de los y las profesionales que trabajan en Badia, tanto con infancia como con adolescencia. 
Este proceso, responde a la necesidad de poder dar una respuesta eficiente y coordinada por  
parte de todos los y las profesionales de las diferentes instituciones que trabajan en nuestro 
territorio. Desde el punto de vista normativo, son dos las leyes que marcan el trabajo conjunto  
de los profesionales en el ámbito de la infancia y la adolescencia. Por un lado la Ley 14/2010,  
de 27 de mayo, de los Derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, posiciona 
la competencia sobre situaciones de riesgo en el ámbito local y obliga a la coordinación entre  
profesionales. Por otro lado, la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de Servicios Sociales, también 
enmarca el trabajo colaborativo entre diferentes profesionales, en la atención a las personas. El 
protocolo quiere velar por la operatividad de las tareas a realizar por los diferentes recursos 
implicados, en el sentido que la voluntad es la de no sobrecargar de más tareas a hacer por 
parte de los diferentes servicios implicados, sino establecer la manera de trabajar más eficiente 
por todos, teniendo en cuenta una perspectiva global de atención y protección a la infancia. Así  
pues, los objetivos asumidos con este protocolo son: 

- Crear un protocolo entendido como herramienta de abordaje global de atención y protección a 
la infancia y a la adolescencia, legitimando así  la acción de los diferentes agentes con un 
espacio de trabajo en red.

-  Implementar  un  protocolo  marco  municipal  para  la  prevención  y  la  detección  precoz  de 
abusos sexuales y maltratos.

- Ofrecer un marco de trabajo compartido por la red de profesionales y agentes sociales, que 
sirva para mejorar los circuitos y canales de detección y atención de las situaciones de riesgo
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y/o maltratos a la infancia y a la adolescencia.

- Mejorar la derivación y coordinación entre departamentos en la atención de las situaciones de 
riesgo de los niños y de los adolescentes.

- Coordinar los costos individuales para el estudio y el análisis de alternativas de intervención 
para reforzar la implicación y la corresponsabilidad de los diferentes agentes implicados.

- Compartir los proyectos, las experiencias y el conocimiento, entre los profesionales miembro 
de la red.

El  proceso de este protocolo  ha sido largo e  intenso.  El  protocolo  es  una  herramienta de 
trabajo, y como tal, es un documento vivo, de continua evolución, que tiene que ir integrando 
los aprendizajes que se hacen desde la red de profesionales. Podemos decir  para acabar, 
desde esta perspectiva, que con este documento no acabamos una etapa, sino que iniciamos 
otra nueva, que con este documento nos permitirá mediante mecanismos nuevos como es la 
Mesa  local  de  infancia,  que  los  profesionales  continúen  evaluando  las  intervenciones  que 
hacen, modificando, ampliando, o simplemente reajustando sus conocimientos y traspasando 
este saber al documento de protocolo, para mejorar cada día y mejorar así desde todas las 
instituciones, la intervención que se hace con los niños y los adolescentes de Badia del Vallés.  
Muchas gracias".

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Ruth Escolà, qui diu: "Gracias 
señora  alcaldesa.  La  violencia  contra  la  infancia  hace  referencia  a  un  amplio  abanico  de 
modalidades y circunstancias que pueden darse en distintos contextos y con la implicación de 
diversos agentes. Este protocolo se centra en lo acontecido exclusivamente en el  contexto 
familiar. La especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los niños, las niñas y  
los adolescentes que conviven en un entorno donde existe o puede existir  violencia,  hace 
necesaria una atención específica, ya que son víctimas de un maltrato en cualquiera de sus 
tipologías, por considerar que son nocivas para su bienestar y desarrollo. Pero este protocolo 
debe ser complementario a otros específicos relacionados con formas concretas de violencia 
contra  la  infancia,  que por  su especifidad  o complejidad,  precisan instrumentos  concretos, 
como puede ser el caso del acoso escolar. Entendemos que este protocolo presentado hoy 
aquí es la adaptación del protocolo comarcal hasta convertirlo en un documento específico para 
el municipio de Badia del Vallés, y nos da confianza la profesionalidad con que se ha trabajado  
el documento, por parte del personal técnico del ayuntamiento y la posibilidad de que puede ser 
revisado para garantizar su operatividad. Por tanto, el grupo municipal de AEB votará a favor.  
Gracias".

S'aprova per unanimitat el següent acord:

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1478/2016, relatiu al Protocol d'atenció a la infància i l'adolescència en risc 
social i/o maltractament

II. Relació de Fets

1.  El  Protocol  d'atenció  a  la  infància  i  l'adolescència  en risc  social  i/o maltractament  dóna 
resposta a l'encarreg fet a aquesta administració, pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, 
d'elaborar un protocol per millorar l'eficàcia de la intervenció als infants i adolescents en situació 
de risc social al municipi.

III. Fonaments de dret
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1r. Seguint  les disposicions marcades a la llei  dels drets i  les oportunitats  en la infància i  
l'adolescència, 14/2010, del 27 de maig del 2014.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar  el   Protocol  d'atenció  a  la  infància  i  l'adolescència  en  risc  social  i/o  
maltractament

4. Per exigir un salari de referència a Catalunya

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu: "Gracias señora 
alcaldesa.  Ya  conocemos  la  situación  de  crisis  por  la  que  atraviesan  tantas  personas  en 
España,  que es  especialmente virulenta  en  Badia  por  la  falta  de trabajo.  Sin embargo no 
podemos obviar que la crisis también afecta a muchas personas que sí tienen un trabajo y que 
pese a ello, no llegan a final de mes. Con la propuesta que hoy presentamos a este pleno, lo 
que pretendemos es que se legisle de forma inmediata para fijar un sueldo de referencia, que 
sea  superior  al  salario mínimo interprofesional  actual  en España,  que es  de 655,20  euros 
mensuales. Desde el PSC defendemos la necesidad de establecer una remuneración mínima 
de 1.071, 40 euros, por 14 pagas, que permita asegurar las necesidades básicas para que las 
familias puedan vivir dignamente. En el caso de los empleados de nuestro ayuntamiento, el 
salario más bajo es de 1.077 euros por 14 mensualidades, y estamos dispuestos a valorar  
positivamente  a  todas  aquellas  empresas  que  trabajen  para  nuestro  municipio  y  tengan 
implementada esta medida.  Creemos firmemente que este salario de referencia,  dotará de 
mayor estabilidad económica  a las familias y esto hará que se incremente el consumo y en 
consecuencia, se favorezca la productividad de las empresas. En definitiva lo que exigimos, es 
que  los  ciudadanos  y  ciudadanas,  tengamos  un  trabajo  digno,  pero  con  un  salario  digno. 
Gracias a todos los grupos que darán apoyo a esta propuesta".

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli  Ruiz, qui  diu: "Moltes  
gràcies, senyora alcaldessa. Actualmente, el salario mínimo interprofesional a nivel anual, está 
establecido hoy en día por 9.172,80. Con esta medida, por 14 pagas, tendríamos una anualidad 
de  15.000  €.  Esto  incrementaría  en  6.000  €  aproximadamente  el  nivel  adquisitivo  de  las 
personas,  los  trabajadores.  Para  que  os  hagáis  una  idea  ahora  mismo el  salario  mínimo 
interprofesional está en 655,20 y estamos hablando siempre de brutos, no es neto. De ahí hay 
que sacar el IRPF y otros impuestos, como la cuota obrera, etc. Esta medida pasaría de cobrar 
el trabajador de la casa serían de 655 a 1.071, y a cobrar de un diario de 21,84 a 35,71 € 
diarios. Evidentemente BeC va a aprobar esta medida, pero también va a solicitar al equipo de 
gobierno que lo aplique este criterio, pero que lo aplique a todos los trabajadores de la casa. Es 
decir, nosotros consideramos que los precarios también son los trabajadores en prácticas y que 
se haga extensivo hacia ellos. Esto para nosotros, tal y como lo vemos, reactivaría la economía 
y facilitaría el consumo de las familias. Muchas gracias".

Seguidament  la  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Miguel  Rodríguez,  qui  diu: 
"Gràcies, senyora alcaldessa. Jo seré molt breu. Evidentment per tot lo que s'ha dit, creiem des 
del grup municipal de l'AEB que és un brindis al sol, però tant debò aquesta fita s'assoleixi, com 
tantes altres mesures que creiem que és una qüestió tant de voluntat com d'esforços de totes i  
evidentment votarem a favor per tot lo que s'ha dit. Gràcies".

La senyora alcaldessa diu: "Passem a la votació. Estem en el punt número 4  Per exigir un 
salari de referència a Catalunya". Ho dic perquè s'acaba d'incorporar el regidor del PP, que 
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sàpiga que ha de votar".

S'aprova per majoria, amb 15 vots a favor (PSC, AEB i BeC) i 1 abstenció (PP), el següent  
acord:

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  1630/2016,  relatiu  a  PER  EXIGIR  UN  SALARI  DE  REFERÈNCIA  A 
CATALUNYA

Atès que la reforma laboral aprovada pel Partit Popular, amb el suport de Convergència i Unió, 
ha  incrementat  la  taxa  d'atur  alhora  que ha  augmentat  la  precarietat  laboral  de  molts 
treballadors i treballadores a l'Estat espanyol, els quals han vist reduir els seus salaris fins el  
30-40%.

Atès que al Vallès Occidental amb un index d'atur d'un 15,59% i que a Badia del Vallès, amb un 
índex d´atur del 23,92% – va arribar al 30,19% del 2013- ha disminuït el poder adquisitiu dels 
ciutadans i ciutadanes, alhora que s’incrementaven les situacions de vulnerabilitat i/o inequitat 
social.

Atès que diferents experts i expertes del món acadèmic i sindical asseguren que el salari de 
referència  s’hauria de situar  entorn el  60% del  sou mig (24.254 €),  el  que significaria una  
retribució anual de com a mínim 15.000 € (amb un salari mensual de 1.071,4 € i 14 pagues).

Atès que des de l'Ajuntament de Badia del Vallès creiem fermament que un salari de referència  
facilitaria, a més d’assegurar les necessitats bàsiques, una major estabilitat a les plantilles i als 
mercats locals, alhora que milloraria l’eficiència, la productivitat i la qualitat, incrementaria el  
consum i faria del Vallès Occidental una Comarca més competitiva, inclusiva i cohesionada. 

Atès tot l'esmentat anteriorment, proposem al Ple de l'Ajuntament de Badia del Vallès el acords 
següents:

Primer.  Participar  activament  en  la  creació  d'un  espai  territorial  de diàleg  i  debat  amb els 
sindicats, les patronals, la resta d'administracions i forces polítiques entorn el Salari Mínim de 
Referència

Segon. Instar la Generalitat de Catalunya que promogui i apliqui un acord sobre el salari de 
referència  i  aprovar  els  pressupostos  adequats  per  fer-hi  front  als  contractes  públics  i  als 
delegats en altres administracions locals i comarcals.

Tercer. Instar a les diferents administracions municipals i supramunicipals a què promoguin l'ús 
de  clàusules  socials  en  general,  i  l'aplicació  del  salari  de  referència  en  particular,  a  la 
contractació pública. 

Quart. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Consellera de Treball, Afers 
Socials i Famílies, al Conseller d'Empresa i Coneixement, i al Conseller d'Economia i Hisenda, 
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a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis i al Consell 
Comarcal del Vallès Occidental.

5. Aprovació Text Refòs Modificació Puntual Pla General Metropolità al front del Riu Sec 
al terme municipal de Badia del Vallès

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya, qui diu: "Gracias alcaldesa. Nos 
encontramos en el último trámite para la aprobación del Texto Refundido de la Modificación 
Puntual del Plan General Metropolitano del frente del riu Sec en el término municipal de Badia 
del  Vallés. Estos trámites empezaron en el  2011 con la aprobación inicial  y en el  2015 se 
aprobó provisionalmente. Una vez recogidas las alegaciones e incorporadas al documento las 
prescripciones del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito metropolitano de 
Barcelona, en noviembre del 2015 se redacta el documento definitivo. Es ahora el momento de 
llevar a término la aprobación definitiva del documento. Qué se pretende con este documento?  
La reordenación urbanística de la zona afectada, con nuevas calles, nuevos viales, un carril 
bici, nuevos aparcamientos, en definitiva para mejorar la conectividad y movilidad de toda la 
zona  afectada.  Recalificación de una  nueva zona comercial,  una  zona  que será un motor  
económico para el municipio, con la creación de actividad comercial, empleo y una importante 
entrada de dinero para las finanzas del municipio. Una recuperación de una zona en desuso, 
como es el antiguo campo de fútbol, que tendrá un uso comercial e industrial. En definitiva, una  
oportunidad para la ciudad que no podemos dejar  escapar.  Tenemos que aprovechar  esta 
actuación. Una actuación de remodelación urbana, en la que además, hay que recordar que la  
ciudad no tendrá que financiar y serán los titulares de las parcelas privadas quien tendrán que 
hacer frente al coste de la operación. Es el momento de llevar a aprobación la última gran 
oportunidad de transformar el frente noroeste de la ciudad, de pasar de tener una zona de 
campo inerte a tener una zona de actividad comercial i industrial. Es el momento de aprobar 
para  cambiar  las  cosas  para  mejorar  la  ciudad,  para el  futuro  de nuestra  ciudad,  o  es  el 
momento  de  dejar  las  cosas  como están  y  dejar  escapar  esta  oportunidad.  Por  todo  eso 
pedimos el voto favorable al resto de grupos".

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Rafael  Muñoz,  qui  diu:  "Gracias  señora 
alcaldesa. En primer lugar pedir disculpas por mi retraso, vengo del Hospital Taulí y he venido 
corriendo, como podéis ver. Y bueno, decir que esto ya se aprobó en su momento. Han habido  
unas  cuantas  modificaciones,  hemos  tenido  dudas,  se  han  ido  resolviendo,  y  en  fin,  de 
momento no tenemos por qué cambiar el voto que se hizo en su momento, ya que creemos  
también que es bueno para el  municipio y para Badia. Por lo tanto el Partido Popular dará 
soporte a esta moción".

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: "Si, gràcies 
senyora alcaldessa. Des del grup municipal de BeC comencem dient que no donarem suport en 
aquesta proposta de modificació parcial del Pla General d'Ordenació Urbana. Volem dir que no 
donarem suport per tota una sèrie d'incerteses i dubtes que ens han sorgit, a mesura que hem  
anat tenint reunions i trobades a diferents àmbits, en l'àmbit municipal, en l'àmbit de l'Àrea 
Metropolitana i que finalment aquests dubtes, alguns han estat resoltos, d'altres no, i d'altres 
ens han obert nous fronts d'incerteses que creiem que no seran resoltes a curt, ni a mig, ni a  
llarg plaç. El  que volem dir, i  compartim una part de l'observació que feia el  senyor Rafael  
Moya, és veritat que lo que pretén amb aquesta modificació puntual és una reordenació d'una 
zona actual  que està molt desendreçada. El  que nosaltres posem en dubte en determinats  
moments, si aquesta és la millor fórmula o la millor forma per fer aquest endreçament d'aquest  
terreny. De totes maneres hem fet arribar en l'equip de govern tota una sèrie de qüestions 
bàsiques, i finalment hem arribat a la conclusió de que no podem donar suport, tal i com se'ns 
presenta  a  aquesta  modificació  final  o  l'aprovació  definitiva  del  Pla  General  d'Ordenació 
Urbana. Moltes gràcies".
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La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Teresa Carceller, qui diu: "Gràcies, senyora 
alcaldessa. Primer de tot voldríem destacar que aquest Pla General no s'ha treballat amb els 
partits de l'oposició, per lo tant no s'ha propiciat en cap cas una voluntat de consens. En quant  
al retorn a la ciutadania, trobem que s'haurien d'haver dut a terme unes trobades veïnals per tal 
de poder debatre si més no, la resposta de les al·legacions, al·legacions que per cert alguns 
veïns i entitats encara no han rebut. Creiem que el document urbanístic més importat que pot  
tenir un municipi ha de ser consensuat al màxim possible, tant amb els partits de l'oposició com 
amb les veïnes del municipi. Trobem per tant que no son maneres de fer i realment desitgem un 
canvi en l'actitud de l'equip de govern. Respecte al Pla General, veiem que es produeix una 
reordenació urbanística adaptant les servituds dels terrenys als usos que actualment se li dona, 
i on el més destacable, és el canvi de servitud d'uns terrenys a tocar a la nova zona comercial  
front del riu Sec per tal de que s'hi pugui construir una zona comercial mitjana. Es produeix per  
tant, una regularització d'uns terrenys que pertanyen a uns propietaris privats. Això s'ha fet al 
nostre entendre, passant per sobre dels interessos de ciutat o dels veïns, ja que per poder  
desenvolupar aquesta zona comercial, un dels edificis que es veu directament afectat i que està 
actualment oferint un important servei cultural a la ciutadania, és el Casal de joves, i a hores 
d'ara, encara no sabem què passarà amb aquest servei, si continuarà, si es traslladarà i a on, o 
què. El que si que veiem és la possibilitat de que els joves del nostre municipi es quedin orfes 
d'un espai que tant necessiten i que tant utilitzen, o que aquest espai minvi considerablement. 
La creació d'una rambla cívica o via urbana, com prefereixin dir-li, creiem també que només 
portarà molèsties als veïns de la zona, pel volum de trànsit i soroll que durà i per tant no ens fa  
ser  tampoc,  gaire  optimistes.  Badia  ja  està  prou  envoltada  de contaminació,  fregant  si  no 
superant els límits de diòxid de nitrogen i, a més a més, es generarà, un cop construïda la zona  
comercial,  un  volum  de  trànsit  molt  important  sense  posar  cap  solució  mediambiental 
satisfactòria. Estem per tant, davant d'un Pla General dissenyat per tal de que uns propietaris 
privats d'uns terrenys a tocar al centre comercial de Sabadell, puguin fer el seu propi centre 
comercial i on els seus interessos privats passen per sobre dels nostres interessos de ciutat.  
Nosaltres estem dubtosos que aquesta zona comercial es pugui arribar a construir, perquè hi  
ha una sèrie de dificultats que a dia d'avui pel que en sabem, no s'han solucionat, com és la  
connexió amb els subministraments que son de Sabadell, i per tal de donar solució a aquest 
problema, està sobre la taula la permutació d'uns terrenys entre Badia i Sabadell, que pel que 
sabem fins ara, no s'ha produït ni hi ha hagut cap trobada formal per tal de buscar-hi solució. I  
en el cas que aquest centre comercial aconseguís sortir endavant i deixant de banda que els 
pocs llocs de treball que pugui generar serien precaris, tenim seriosos dubtes de que no sigui  
una competència directa pel petit comerç del nostre municipi. Tot i que els tècnics de l'AMB 
deien que no ho seria en cap cas, permetin que en dubtem. Si posem unes tendes de roba,  
posem tipus H&M, creuen que no traurà clients a les nostres tendes de roba? I diem aquest 
exemple,  però  podríem posar-ne  d'altres.  És  una  zona  tan  privilegiada  com aquesta,  que 
compta  amb connexió a l'autopista, l'aeròdrom, la universitat, no es podrien projectar altres 
equipaments que si que serien un valor afegit per Badia? Un altre punt que no veiem positiu en  
aquesta proposta definitiva del Pla General, és el referent amb les connexions amb els pobles 
veïns, més concretament amb Barberà. Nosaltres creiem que s'hauria d'haver coordinat perquè 
trobem del tot necessari trobar ponts de connexió entre Badia i Barberà. Badia es troba aïllada 
de les poblacions veïnes, ja sigui per l'autopista, per la carretera, pel riu, per les vies del tren.  
És per això que creiem tant important trobar ponts de connexió entre Badia i els pobles del  
voltant, com pot ser Barberà, ja que es tracta d'eliminar barreres, no de posar-les, i per tal de 
fer-ho s'han de potenciar els punts de connexió. Avui en dia el camp de futbol trenca aquest  
punt  d'unió  degut  a  decisions  preses  per  l'equip  de  govern  en  altres  temps,  i  ara  tocaria 
reorientar i buscar un punt de connexió diferent. Que aquesta connexió hagués estat viable, 
hagués contribuït a solucionar temes de mobilitat. És indiscutible que l'urbanisme influeix en la 
qualitat de vida de les persones. Badia per això, necessita projectes de qualitat amb sensibilitat 
per la vida quotidiana i amb aquesta proposta de Pla General no veiem que sigui així. Badia ha  
d'aspirar a una bona planificació territorial que tingui una visió de poble i on es puguin aprofitar 
més les subvencions supramunicipals, per tal de rehabilitar els equipaments municipals amb 
projectes de qualitat i oferir als ciutadans així serveis de qualitat. Al grup municipal de l'AEB 
creiem que aquesta proposta definitiva de Pla General no té retorn pel global de la ciutat i per 
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tant votarem en contra. Gràcies".

Seguidament la senyora alcaldessa diu: "Passaré a contestar. Primer, per explicar tot el que ha 
passat  durant  tots  aquests  anys.  Això  és  un document  que  suposa  una  petita  modificació 
respecte el que es va aprovar inicialment a l'any 2011, curiosament amb els vots favorables 
d'Iniciativa per Catalunya-Verds, que evidentment ara no té grup propi però tots sabem que 
formen part  de la  coalició  de BeC.  Dels  tres  regidors  que té la  coalició de BeC,  dos  son 
d'Iniciativa Catalunya-Verds, i en el seu moment van votar favorablement. Cito textualment les 
paraules del seu regidor de llavors Nosaltres valorem molt positivament aquesta proposta, es  
muy buena para Badia. En aquell moment aquest grup va votar favorablement perquè entenia 
que aquesta proposta que avui aprovarem definitivament, que no és que fem una modificació 
nova de planejament, sinó que és fruit d'un seguit de petis ajustaments, en tot el període de 
tramitació, no entenc el canvi de posicionament de vot. Evidentment cadascú és lliure de fer el  
plantejament que considera i donar les raons que consideri oportú, però evidentment en un 
punt final d'un treball de gairebé cinc anys, plantejar ara un seguit de dubtes irresolubles, quan 
és un projecte que portem treballant plegats, cadascú amb la seva implicació, cadascú amb 
l'interès que ha volgut posar o posant-nos com a culpables de gairebé tot, com sempre ens hi  
posen, per culpa  de les males praxis i de la inexistent voluntat de negociació de l'equip de 
govern, hem portat cinc anys treballant aquest projecte, és el tercer cop.. mentida, és el cinquè  
cop que la portem a aquest ple, en dos ocasions no  va sortir per manca o per plantejaments de  
l'oposició en aquell  moment de deixar-ho sobre la taula i  així  va ser per part de l'equip de  
govern, amb la qual cosa no compartim el posicionament de que ara, després de cinc anys de 
treballar  una  proposta  surtin  dubtes  fins  i  tot  de  traçat  inicial.  És  veritat  no?,  diuen  que 
comparteixen una bona part del nostre plantejament i que pot ser la cosa que han posat sobre  
de la taula es que no sé si seria el millor. Plantejar-ho des d'aquesta perspectiva, justificar això 
un vot en contra, sota el meu parer, evidentment jo no jutjo, estic donant el meu parer del seu 
posicionament,  no  ho  trobo  lògic  ni  justificable.  Passant  a  contestar  a  l'AEB,  també  faig 
remissió a l'acta de ple de l'any 2011 en el que es va aprovar el document de modificació inicial, 
que avui també fem... és el mateix document al que feia referència, deia el seu portaveu que  
era una gran oportunitat per Badia, que compartien la idea de que l'àrea de desenvolupament  
econòmic estigui situada principalment en la franja a tocar amb el polígon de Sant Pau del riu  
Sec ho veien bé;  que el principal element de canvi que es planteja ara és essencial pel seu 
grup, que era el manteniment del Poliesportiu municipal, que es manté i que per aquesta raó 
ells no podien votar en contra. Llavors no podien votar en contra, però avui si que poden votar 
en contra. Sota el meu punt de vista, crec que aquest canvi de plantejament, sota el meu punt  
de vista, amb tot el respecte ho dic, crec que no obeeix a plantejaments del document, sinó a 
altres consideracions molt respectables per altra banda. En aquell moment també es plantejava 
una de les coses per les que no es votava a favor, sinó que es plantejava l'abstenció, era que  
no  es  mantenia  l'existència  de l'institut  en  funcionament.  Amb aquesta  modificació,  la  que 
aprovem avui,  es  manté l'institut  en funcionament.   Plantejaven també que plantejarien un 
seguit d'al·legacions en el procés que s'engegava en aquell moment, després de l'aprovació 
inicial s'obria un procés d'al·legacions. Evidentment no totes s'han recollit, però una part de les 
al·legacions que va presentar el grup de l'AEB i el grup d'Iniciativa, han estat recollides en el 
procediment. En lloc de canviar el posicionament recolzant, o diguem-ne, donant un pas més 
enllà de la que era la pròpia abstenció, donem un pas enrere i el votem en contra. Per nosaltres 
és un document bo, evidentment no compartit per altres partits de l'oposició. A nosaltres ens 
hauria agradat que fos un projecte de ciutat, però com que nosaltres governem, a nosaltres ens 
toca prendre decisions que encertarem o que ens equivocarem, però la immobilitat no forma 
part del nostre ADN i per tant no ens quedarem quiets. Plantejaven com dubtes el fet del vial. 
Un vial que a vegades, fins i tot en algunes reunions s'ha qualificat de carretera. Jo per aclarir,  
aquest vial és un vial que té a la calçada un vial de pujada i un vial de baixada, com la Via de la 
Plata, o com l'avinguda de Burgos. No estan parlant d'una autopista ni una carretera, ni res 
més, és un vial. Evidentment és un carrer que no té vial, que és un carrer que son darreres. Hi  
ha opinions. Uns pensem, creiem que és una oportunitat, evidentment d'altres poden pensar 
que només generarà molèsties. Després respecte al Casal de joves. Si aquest equip de govern 
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no  cregués  en  el  Casal  de  joves,  com a  equipament  en  el  que  s'han  d'encabir  un  munt  
d'activitats  per  joves,  no  l'haguéssim  omplert  d'activitats,  no  haguéssim  reforçat  aquestes 
activitats, no haguéssim apostat per un programa d'educadors de carrers que fan servir aquest 
equipament com a punt de trobada del jovent del municipi i que ha experimentat un increment  
importantíssim d'usuaris. Jo ho dic perquè nosaltres tenim aquest mateix plantejament en el  
futur i plantejarem un equipament nou perquè això sigui existint. Si nosaltres hem demostrat  
que apostem per aquest tipus de polítiques, demanem el benefici del dubte de que continuarem 
apostant, no tot el contrari, en positiu, no dubtant de que ho deixarem de fer. Podrien dubtar de 
que ho deixarem de fer si mica en mica haguéssim buidat el Casal de joves, no haguéssim 
apostat  per  activitats  amb  joves  i  no  estiguéssim  reforçant  amb  personal  propi  activitats 
dirigides a la població adolescent. Per tant nosaltres continuarem apostant. Hem plantejat dintre 
del procés de modificació un equipament alternatiu amb 6.000 m2 d'usos, evidentment amb una 
volumetria diferent i la nostra intenció és fer aquest equipament realitat. El Pla General que avui 
aprovem, és un document que després s'haurà de materialitzar i tindrà un pla d'etapes, que 
durarà tres anys des del primer projecte de reparcelació en el que hi podrem participar-hi tots,  
perquè els projectes de reparcelació, allò que es posi, s'haurà d'aprovar en aquest ple. Això no 
és una via lliure perquè cadascú faci el que vulgui. Nosaltres plantegem uns usos, plantegem 
uns metres i plantegem una volumetria i plantegem un número determinat de zona verda i de 
carrers,  després  com  quedarà,  s'haurà  d'aprovar  definitivament  per  aquest  ple.  Per  això 
nosaltres considerem que és un bon document, que és un document de futur de la nostra ciutat. 
Nosaltres ens estimem més equivocar-nos que mantindre'ns en l'immobilisme i ara ens toca a 
nosaltres prendre decisions, no sé si el temps ens les donarà o el temps ens les traurà, però 
això s'haurà de jutjar quan passi el temps. Agrair el vot favorable del Partit Popular i espero que 
el seguit de la resta de processos que vindran a partir d'ara, els projectes de reparcelació, ens 
puguem  trobar.  Respecte  al  tema  de  la  no  participació  dels  grups  de  l'oposició  jo  també 
discrepo  en  el  sentit  de  que  crec  que  hem  afavorit  diversos  fòrums  de  debat  d'aquest  
document. L'equip redactor ha vingut tantes vegades com l'hem cridat. La darrera vegada van 
venir  a  fer-nos  una  sessió  explicativa  d'aquest  document.  Estic  contestant  a  la  manca de 
participació  dels  grups  municipals.  S'han fet  diverses  reunions  ara  amb aquesta aprovació 
definitiva, però a l'aprovació provisional també i a l'aprovació inicial també i van venir tantes  
vegades com calia, van venir fins i tot els privats, a explicar i a donar totes les explicacions que 
els  grups  de l'oposició  volguessin  plantejar.  De fet,  en  la  darrera  reunió,  per  impossibilitat  
d'assistència d'un grup es va tornar a repetir perquè poguessin venir i plantejar tots els dubtes 
que volguessin, amb la qual cosa crec que no es té raó quan es diu aquest equip de govern no 
ha tingut voluntat d'arribar a acords. Evidentment si els plantejaments son diferents no hi haurà 
possibilitat d'acord, això és una evidència, però no és per no voler, sinó perquè no tenim els 
mateixos  plantejaments  i  no  passa  res,  per  això  també  la  democràcia  és  també  això,  la 
possibilitat d'arribar a acords i la impossibilitat d'arribar a acords, però els espais per debatre 
han existit. Respecte els processos de participació ciutadana, es va fer un primer procés en 
l'aprovació inicial, que va tenir la rebuda que va tenir, vam fer durant una setmana vam tenir  
obert la Biblioteca perquè qualsevol persona que volgués venir a consultar als tècnics i a l'equip 
redactor el document. Vam fer vàries sessions explicatives dirigides a la ciutadania. La proposta 
del Pla General va ser sotmesa també en els propis processos electorals perquè les portàvem 
cadascú de nosaltres en els nostres programes electorals i la ciutadania havia pogut decidir si  
recolzava també com una part  del  nostre programa electoral  recollir-la  o  no.  En el  Pla de 
Mobilitat també es va posar sobre la taula tot el seguit de modificacions respecte els vials que 
afectaven  a  la  pròpia  mobilitat  del  municipi,  sobre  tot  en  les  darreres  del  carrer  Oporto.  
Evidentment tot sempre és millorable, però en aquest cas crec que no és del tot proporcional, 
sota el meu parer, el vot en contra de grups de l'oposició que en el seu moment van aprovar  
favorablement el document i grups que en el seu moment es van abstenir a l'aprovació inicial".

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: "Si, gràcies 
senyora alcaldessa. A veure, voldria d'entrada fer un matis en la primera intervenció que faré 
ara. El fet de que jo sigui militant d'Iniciativa per Catalunya-Verds, jo no estic aquí assegut en 
aquesta cadira com a militant d'una organització que es diu Iniciativa per Catalunya-Verds. Jo 
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estic aqui en representació dels 974 veïns que van donar suport a una cosa que es diu Badia 
en comú. I dic això perquè si de lo que es tracta es de veure la coherència d'una cosa que ve 
del radere amb una cosa que son diferents, jo crec que s'ha dit algunes vegades en aquesta  
sessió  plenària  i  ho  vull  deixar  per  una  vegada  clara,  jo  i  la  meva  companya  Pilar  Paz 
compartim  una  cosa  que  som  adherits  a  l'organització  que  es  diu  Iniciativa  per 
Catalunya-Verds, però estem asseguts en aquesta taula, en aquest ple, gràcies al suport que 
van donar una sèrie de veïns i veïnes a una cosa que es diu Badia en comú. Dit això, si hem de 
parlar de coherència, em sobte una miqueta que vingui per part del Partit Socialista, el partit 
que ha governat sempre aquest municipi, parlar de coherència en parlar precisament del Pla 
General d'Ordenació Urbana, perquè part de lo que estem parlant ara, ve del desastre d'aquell 
Pla General d'Ordenació Urbana que sí que va ser els companys d'ICV i d'altres, que van dir 
que això ens comportaria on estem. Jo per això parlar de coses quan parlem de futur, i em 
sembla que hi ha una... i no l'he portada la declaració que va fer la senyora alcaldessa en el 
Diari de Sabadell, que deia aquest és un projecte... no ho dic perquè me l'he deixat a casa, és 
una oportunitat que Badia no pot deixar passar. Si parlem d'un futur, estem parlant de modificar 
el PGOU en clau futur, no ens referim contínuament al passat, (....) és que vostès van votar a 
favor... jo no vaig votar a favor, BeC no va votar a favor i ho torno a repetir i no vull ser reiteratiu 
en aquest tema, perquè no hi érem en aquí en aquesta taula. I en segon lloc, sempre hi ha el  
dret i la possibilitat de rectificar, forma part de la intel·ligència del ser humà. Si un veu que 
s'està estrellant o si un veu que s'està equivocant pot rectificar una actuació. El que no pot ser 
és dir no hi ha dret a rectificació i de fet el que està fent avui l'equip de govern amb aquesta  
modificació és rectificar un desastrós PGOU que ens han dut a això. I ara ho lligaré amb el  
tema del Casal de joves. Evidentment no entraré a detallar tot això que ja els hi hem explicat en 
diferentes reunions i en a l'equip tècnic, no vull avorrir la gent. He volgut fer una intervenció una 
mica general per no anar a parlar de coses molt concretes que podem compartir o no podem 
compartir segurament, de temes que posem dubtes, veiem coses positives però hi han coses 
que em generen dubtes i ens els generaven ja en aquell moment. No compartim el punt de 
vista de que es van recollir moltíssimes al·legacions. Se n'han recollit  unes quantes i no de 
substancials, tangencials, que de fet no modifiquen el tema i una de les coses que descobrim, 
perquè les descobrim, és que resulta que a on nosaltres pensàvem que hi arribava el terme 
municipal de Badia, no hi arriba. Nosaltres pensàvem que el terme municipal de Badia coincidia 
amb la  carretera construïda,  i  descobrim en tot  aquest  seguit  de reunions,  de detalls  que 
agraïm en el equip de govern, que agraïm en els tècnics de l'Àrea Metropolitana, que agraïm a 
tots,  descobrim  que  no,  que  hi  ha  una  petita  modificació,  que  per  aquesta  qüestió  és 
substancial. I ho ..... més en el equip de govern. Pensem que és substancial modificar o arribar  
a una permuta amb l'ajuntament de Sabadell per no tindre problemes futurs en determinades 
qüestions i tindre que modificar un altre vegada aquest pla puntual d'ordenació urbana perquè 
no podrem punxar les entrades dels vehicles per una determinada zona, i ens pot passar, de la  
mateixa manera que li van dir en a l'antic equip de govern, en d'altres equips de govern, també 
tots socialistes, que dividir el poliesportiu en dos o tres zones, ens portaria al desastre que ens  
ha portat ara. I no volem fer de Cassandra, perquè no m'agrada, jo no soc algú que tingui una  
vareta màgica, una boleta del futur i  digui  el  que ha de passar amb aquest PGOU. El que 
nosaltres hem dit que ens generen dubtes i que aquests dubtes els posem i no els acabem de 
resoldre. De totes maneres, és veritat que l'equip de govern té l'obligació de tirar endavant, 
perquè això sou govern i nosaltres com a oposició podem recolzar o no recolzar determinades 
coses  que  pensen  que  puguin  ser  positives  per  Badia.  D'aquí  a  dir  que  nosaltres  som 
immobilistes perquè creiem que seria possible un altre modificació puntual del PGOU diferente? 
Jo crec que no, és donar un salt en el buit. I segueixo. El fet de que vostès diguin, parlem. No 
posem en dubte l'existència d'un equipament com el Casal de joves, perquè de fet invertim en 
tècnics...educadors de carrer. A veure, només cal dir és veritat que s'inverteix en educadors de 
carrer, però a l'estat en què està aquesta instal·lació, només han d'anar a veure-la allà. És a dir, 
creiem en el Casal de joves, si és un estat lamentable, un estat on hi ha problemes des de 
goteres,  a problemes on hi  ha instal·lacions  que estan pràcticament  que...  que diríem que 
s'haurien de reformar. I a més a més quan nosaltres li preguntem en reunió amb l'equip de  
govern, reunió que agraïm també, perquè tota reunió per informant-se nosaltres insistirem i 
donarem la nostra, quan li diem en a l'equip de govern, bueno i aquest pla que propon una 
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modificació d'aquest equipament en concret i d'altres, l'equip de govern d'on traurà els diners 
per poder fer aquesta modificació? I ens diuen, home, pensem que de l'ICIO, de tota la ... els 
impostos que vinguin d'allò, podem invertir-los. Bueno, signem-ho. Hi ha un compromís, pot 
haver-hi  un compromís per  part  de l'equip de govern de que hi  haurà..  no, ha de ser una 
qüestió, casi casi un acte de dir ho farem. Ho farem perquè som nosaltres. És això el que ens  
esteu demanant. I a partir d'aquí, el nostre grup municipal BeC, repeteixo, BeC, no ICV, sinó 
BeC, i m'agradaria que a partir d'ara ens acostumem tots a dir que això és BeC, vale? i espero 
no  tindre  que  tornar  a  repetir-ho  i  no  m'importaria  fer-ho  perquè  soc  una  persona  lo 
suficientment pacient com tindre que repetir-ho una, dos, tres i cent vegades, diem que ens 
generen dubtes aquest pla i que per tant, com que de totes maneres sortirà endavant, perquè 
de totes maneres sortirà endavant, nosaltres no som govern, som oposició, no tenim cap mena 
de responsabilitat de moment en aquest tema de tindre-ho que desenvolupar, els hi plantegem 
en a l'equip de govern i diem en aquesta sessió plenària no podem recolzar-ho, és l'única cosa 
que hem dit. I ara si volem entrem al detall de tot el serie de dubtes que ja els hi hem plantejat,  
fins i tot fa 15 dies amb una reunió amb el senyor Rafa Moya i vostè, els hi vam plantejar una 
sèrie de dubtes, d'alguns es van aclarir, però d'altres no. I si continuen aquests dubtes quin 
motiu, quin argument de pes hem de tindre nosaltres per dir recolzem una cosa de la qual no  
som responsables i  a més a més tenim dubtes raonables,  és això l'única cosa que volem 
manifestar en aquesta sessió plenària, no és que siguem uns bojos i unes boges que estem 
aquí dient no, no, volem aturar tot, que s'aturi el món perquè no governem nosaltres. Mai no 
farem això, al menys la gent de BeC, mai no ho farem. L'única cosa que estem dient és que no 
podem donar suport en això, ja està. Ho dic i perdoneu si el meu to sembla que sigui d'enfadat 
que no soc un gran actor, soc una persona que em manifesto tal i com ho ....., no estic enfadat 
ni molt menys, però evidentment haig de dir que el nostre punt de vista és un punt de vista tan 
raonable com el que manté l'equip de govern, el que passa que estem en diferents llocs. Vostès 
governen, nosaltres estem a l'oposició i nosaltres pensem que això seria millorable i que és 
possible  un  altre  modificació  puntual  del  PGOU,  és  aquest  el  debat  de  fons.  I  res  més. 
Gràcies". 

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Quim  Duran,  qui  diu:  "Gràcies  senyora 
alcaldessa.  A vostè,  quan  li  recordem des  d'aquestes  cadires  les  actuacions  passades  de 
diferents equips de govern, vostè diu que vostè no hi era. Vostè és la representant del Partit 
Socialista i en tant que màxima representant del Partit Socialista vostè és responsable de la 
herència  del  Partit  Socialista  al  capdavant  de Badia.  Doncs  bé,  en això que a vostè  no li  
agrada, que és tirar  d'hemeroteca,  doncs sembla que ha fet  un exercici  fent  allò que no li 
agrada que facin amb vostè i ho ha fet per intentar justificar el que és un fracàs. I és un fracàs  
perquè vostè diu que no passa res, que això tirarà endavant i nosaltres creiem que passar si  
que passa, perquè vostès aprovaran aquest projecte amb molt poc recolzament per part dels  
equips de l'oposició, dels partits de l'oposició. Vostè aprova aquest projecte com tant d'altres 
significatius, documents significatius a Badia, amb el Partit Popular, una vegada més. Jo crec 
que en acabar aquest ple la nota de premsa que farem durà un títol com Badia ciutat pilot de la 
gran coalició, jo crec que està, que està força bé. Clar i això passa en el document urbanístic  
com ha assenyalat la meva companya, en el document urbanístic més important que pot tenir 
una ciutat, la modificació d'un pla general, a més a més en un terme que com vostè bé sap 
només té 0,91 km2, amb la qual cosa compromet absolutament qualsevol actuació futura. El 
regidor Pérez ja ha esmentat gran part d'una intervenció que podríem fer ara. Clar, vostès ens  
diuen nosaltres hem de tirar-ho endavant, en front l'immobilisme, i crec que no ho té, no ho té  
gaire clar que és això de l'immobilisme, perquè vostès confonen la participació o en aquest cas  
la no participació,  amb els processos que vostès fan d'informar, és a dir, vostès informen, hi ha  
aquest  paquet i  aquest  paquet és d'aquesta manera, té dos per tres i  és de color verd, si  
t'agrada te'l quedes i si no, doncs clar, en el moment en que dius, escolta, no, no, jo no el vull  
de dos per tres, sinó que el vull de tres per quatre i que en lloc de ser de color verd sigui de  
color verd i de color groc. Doncs clar, això, segons vostè, és que som immobilistes. Recordem 
el que ja s'ha dit, que aquest fracàs és la continuació d'un fracàs anterior en un altre pla general  
que vostès van fer als anys 90 i que evidentment nosaltres en el seu moment vam apostar 
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claríssimament pel manteniment de les instal·lacions esportives municipals allà on eren des de 
bon començament i consideraven que si s'havia de fer un traspàs en una zona comercial havia 
de ser en la zona propera pel darrera del carrer Oporto, però no d'aquesta manera. Vostès que 
han  fet?  Van  signar  un  conveni  amb  la  Generalitat  del  qual  encara  estem  pagant  les 
conseqüències, que feia cada vegada més pobre la ciutat i que havia de revertir creant llocs  
d'ocupació,  allò  que vostès  venen,  que crearan molts  llocs  d'ocupació,  que entraran molts 
diners, projecte de ciutat, aquestes grans paraules que encara que sigui gairebé el mes de juliol  
no son més que fum, fum i  fum. Recordem que vostès el  que van projectar  en aquell  pla 
general  era  unes instal·lacions  esportives  en tres llocs diferents,  les pistes de tenis  havien 
d'estar a la zona de l'Empordà, l'actual camp de futbol havia de passar just darrera de l'Oporto i  
ara resulta que en aquest mateix pla general, el mateix camp de futbol hi passa un carrer sobre 
la... és a dir, al plànol hi ha un carrer, que diuen els tècnics que no s'aprovarà mai perquè no hi 
ha voluntat de Barberà, però clar, vostès volen que nosaltres votem un pla que diu que al pla de 
futbol  actual  hi  passa un carrer. Doncs, no ho entenem. Llavors, és a dir,  tot aquell  fracàs 
d'aquell pou, de aquellos barros vienen estos lodos. Vostè parla de que és una gran oportunitat 
per  Badia,  deixi'm  que  ho  posem en  dubte.  Evidentment  el  que  sí  que  hi  haurà  serà  un 
increment significatiu del trànsit, hi haurà un increment significatiu del soroll pels veïns i veïnes, 
hi haurà un augment significatiu de la contaminació. A més a més aquest projecte a més de 
l'afectació que tindrà sobre l'equipament del  Casal de joves que vostès diuen volem fer un 
equipament nou, bueno, on?, quan?, i amb quins diners?. On?, quan?, i amb quins diners?,  
perquè sinó ho fiem tot a jugar a la quiniela, no? I clar Badia, vostès han jugat massa a la 
quiniela  en  un  futur  que  mai  no  arriba  aquest  futur.  Al·legacions?  És  clar  que  vam  fer 
al·legacions que vostès o l'equip redactor no va tenir a bé, igual que molts veïns i veïnes que  
van fer al·legacions i que encara esperen. A més a més, tot el procés que vostès han dut en 
aquest pla general, jo crec que els hi hauria de caure la cara de vergonya, ja ho van fer al 2011, 
quan just abans de començar la campanya electoral van haver de tirar enrere, perquè els hi 
vam dir senyors, si vostès volen fer l'aprovació inicial esperin que passin les eleccions del 2011 
i  després en parlem. Afortunadament doncs van tenir  una miqueta de seny,  després tot  el  
procediment com ho van fer a l'any 15 que va propiciar que l'AEB amb aquesta forma tan 
barruera seva de fer les coses en un projecte tan important, va ser la primera i crec que única  
vegada que ha abandonat a l'hora d'una votació aquesta sala de plens. I ara arriben, allò de dir, 
bueno, aquí tens el paquet, si t'agrada te'l menges i si no, no. Doncs nosaltres diem que no ens  
el  mengem perquè no ens agrada. Hem parlat  de la participació,  hem parlat  d'oportunitats 
perdudes per crear centres de I+D que donin realment un valor afegit al municipi i que no entri  
en una contradicció flagrants amb els interessos dels petits comerciants i  després sobre la 
qüestió dels ingressos per a la ciutat i dels llocs de treball, si us plau, no insultin la intel·ligència  
dels nostres veïns i veïnes. Vostès saben que sí, construir-ho, si s'arriba a construir i de quina 
manera, si s'arriba a construir i de quina manera, haurem de veure... sí, això ho pagaran, si ho 
paguen els particulars, per tant, estem responent fonamentalment no als interessos de la ciutat 
i dels veïns, sinó als interessos dels particulars. I després, una vegada estigui construït, això té  
un cost de manteniment i és un cost de manteniment que vagi com vagi l'hauràs d'assumir sí o  
sí, i aquest cost de manteniment l'hauràs d'assumir amb llum, l'hauràs d'assumir amb neteja de 
la via, l'hauràs d'assumir amb seguretat ciutadana, perquè evidentment la policia municipal hi  
haurà d'anar cap allà, i mentrestant els suposats ingressos, doncs estan en l'aire. D'altra banda 
també s'ha comentat per aquí la qüestió de la pífia manifesta pel fet que quan es va construir el  
vial per on passa la línia 11 de l'autobús, que va de l'IKEA, doncs en lloc de fer força per dir,  
escolta, si tenim aquesta planificació futura, doncs fem que aquesta carretera estigui al llindar 
del terme municipal, doncs no, dos, tres metres més enllà, amb la qual cosa qualsevol decisió  
futura que tu vulguis  fer,  estaràs a expenses del  que vulgui  o tingui  a ver  l'ajuntament de  
Sabadell en el seu conjunt. Vostès a la legislatura passada van dir que s'encetaria un procés de 
reordenació, de permuta sobre el terme municipal per assolir-ho, però encara avui que és quan 
vostès aproven definitivament aquesta modificació urbanística, doncs encara avui esperem. En 
definitiva un pla que el que fa és posar de manifesta la manera que tenen una vegada més de 
fer les coses. Gràcies".
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La senyora alcaldessa diu: "Bé, no entraré en el debat descalificatiu ni...., jo en cap moment he 
desqualificat  cap  tipus  de  posicionament,  he  parlat  que  sota  el  meu  parer  hi  havia  una 
incoherència, sota el meu parer, i després he dit que totes les opinions eren respectables. Jo en  
cap cas he manifestat ni he parlat de que esteu bojos, ni res de res. Jo ho dic senyor José 
Pérez perquè vostè ha manifestat en aquest moment que no som uns bojos i tal... jo per aclarir 
(....) sí, sí, per això, però que semblava que de la meva intervenció jo volia posar de manifest... 
ni  molt  menys,  ni  molt  menys.  Jo vaig plantejar,  lícitament,  la meva opinió al  respecte del 
posicionament  d'un determinat  grup que evidentment,  i  ho he dit,  vostès son BeC, en cap 
moment he dit que fossin Iniciativa, però he dit que de la coalició BeC, que tinc entès que és 
una coalició de partits,  està  dintre d'aquesta coalició ICV, en els  cartells  de les municipals 
d'aquestes eleccions, a sota posa el logo del seu partit, vull  dir que no és una cosa que jo  
m'estic inventant i crec que no hauria d'amagar el fet de que estigui inclosa dintre d'aquesta  
coalició, ni molt menys, jo ho portaria amb orgull, en qualsevol cas. Jo contestaré un parell de 
coses per no entrar en un debat crec que per avorrir al "respetable". Jo el que he plantejat era 
que jo considerava que no hi havia prou raons per a aquesta modificació de plantejaments, sota 
el  meu  punt  de  vista  i  continuu  creient-lo,  però  això  evidentment  per  vostès  son  coses 
importantíssimes, i donen lloc al seu vot i jo puc considerar que no ho son tant. Vostès han 
manifestat que respecten a un número de veïns, nosaltres també, 2006, amb la qual cosa 
plantejar quin respecte ha de tenir un determinat posicionament respecte de l'altre, jo crec que 
tots els posicionaments dels que estem aquí son igualment respectables, i uns posicionaments 
son lícits i els altres sembla ser que son "rodillos". No, son plantejaments lícits de la mateixa 
manera. Jo única cosa que volia plantejar del que s'ha dit que té a veure amb el document i no 
d'altres coses, és lo del terme municipal. Jo vull aclarir una cosa. El terme municipal de Badia  
no l'hem posat nosaltres després de que es fes ni el vial de la línia 11 i no l'hem dibuixat. Hem 
arribat nosaltres i hem dit anda, nos hemos equivocado y hemos puesto las líneas del término  
municipal, ya nos han hecho el autobús y las hemos puesto en otro sitio. Las líneas del término 
municipal están aprobadas en 1994 con la ley de creación del municipio cuando no existía IKEA 
ni  todo ese desarrollo,  ni  la  línea 11. Respecte al  tema de la modificació de terme. Jo he 
explicat que els urbanistes, els urbanistes, els que son experts en dret urbanístic i els que son 
experts en urbanisme, ens han recomanat i ens han dit que per fer una modificació de terme 
municipal  i  poder  ajustar  el  límit  de  la  vorera  del  carrer,  hem d'aprovar  la  modificació  del  
planejament. Ho dic perquè nosaltres considerem que és d'una altra manera perquè els tècnics, 
els que saben, els que saben de dret urbanístic i els tècnics urbanístics de l'Àrea Metropolitana  
ens han aconsellat que hem d'aprovar el  document per després demanar la modificació de 
terme. Perquè no sé si recorden que a l'anterior legislatura vam intentar fer una.... ara no me'n 
recordo del nom del procediment, que es diu d'una altra manera, un ajustament de termes que 
això sí que es pot fer de comú acord entre els ajuntaments. Ens van dir des de Governació que  
s'havia de fer una procediment que es diu modificació de terme, s'ha de fer un altre tipus de 
procediment i els tècnics ens han recomanat o ens han dit que era imprescindible per engegar  
aquest procés de modificació de terme l'aprovació del document. Això en quant al tema de la 
modificació de terme. Respecte el tema del PP-PSOE. Miri, senyor Duran, nosaltres hem estat  
prou elegants la darrera legislatura, per no fer publicacions dient que l'AEB votava un munt de 
mocions amb Plataforma per Catalunya, i ho van fer la darrera legislatura. Vostès van aprovar i 
recolzar  mocions  de Plataforma per  Catalunya,  i  nosaltres  no ho hem utilitzat  políticament 
perquè som molt més elegants. I en aquest cas, si el PP ha decidit recolzar la nostra proposta,  
jo no m'avergonyo de què un grup municipal decideixi, perquè ho ha vist, que un planejament 
municipal, han vist que és prou bo per la ciutat, com per recolzar-ho. Li demano si us plau que  
no facin constantment recursos fàcils i populistes i demagògics sobre el que s'aprova en aquest 
ple, perquè nosaltres no fem utilització demagògica ni política de moltes i moltes i moltes coses. 
Si volem jugar a això, pues juguem tots. I si volem ser elegants i respectar els posicionaments  
polítics que cadascú de nosaltres defensem, ho fem. Però si no ens respectem des d'aquesta 
perspectiva i utilitzem el titular fàcil, que els hi agrada molt darrerament, pues tots utilitzarem 
titulars fàcils, que se'ns acuden un munt, tenim un munt de titulars fàcils per treure del calaix. 
Però  a  nosaltres  se'ns  estima  més  fer  política  i  política  en  majúscules,  i  fer  política  en  
majúscules es defensar el nostre posicionament i vostès poden defensar el contrari i criticar el 
nostre posicionament, però criticar-ho de veritat. És a dir, si vostès volen criticar el pla general, 
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posin negre sobre blanc allò que vostès no veuen, i és lícit. Però si el titular és que aquest pla  
general, el titular meravellós que a vostès se'ls acudeixen és PP-PSOE, en fi, jo crec que és un  
titular manit, molt manit, molt utilitzat per moltes forces polítiques, que no només les de vostè. 
Respecte el tema de les referències al passat, sí, és veritat, jo a vegades m'enfado, però mai  
he amagat que pertanyo al Partit Socialista de Catalunya i quan he hagut de reconèixer que 
ens hem equivocat ho he dit. Jo he dit que en aquell moment jo no vaig prendre personalment  
la  decisió  però  jo  crec  que  el  que  m'estava  parlant.....  fa  cinc  anys,  era  regidor  d'aquest  
ajuntament, jo crec que son coses diferentes, amb la qual cosa crec que no és comparable una 
decisió que es va prendre l'any 2000 en el que jo mateixa no era regidora, que això és el que jo  
vaig dir, jo puc respondre per les meves decisions o per les decisions de les legislatures en les 
que jo he format part, però no puc parlar de les decisions que s'han pres en altres taules en les  
que jo no hi  era, però les defenso, perquè son del meu partit  i  son dels meus companys i 
companyes i les defenso, però no puc argumentar-les, perquè no vaig ser-hi i no puc dir quines 
son  les  raons  per  haver  pres  aquest  argumentari,  el  que  es  va  prendre  fa  cinc  anys,  
respectable.. jo no, no hi entro a dir si el seu plantejament és un fracàs com vostès diuen o el 
seu plantejament és un "fiasco", com vostès diuen, jo considero que el seu plantejament, el  
meu punt de vista és que és diferent el que vostès mateixos van fer a l'any 2011, és la única 
cosa  que  jo  he  manifestat  en  aquest  ple.  Doncs  com  que  jo  crec  que  han  quedat  els  
posicionaments de cadascú de nosaltres respecte al document...."

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran, qui diu: "Bé, jo crec que s'està 
comportant amb una demagògia, vostè ens acusa de demagogs, però està fent una demagògia 
supina. Anem a veure, l'AEB no va votar favorablement cap moció de PxC en la legislatura 
anterior. Nosaltres no hem parlat o no hem fet servir l'expressió "fiasco" que diu vostè. Sobre la 
qüestió de la modificació del terme municipal, nosaltres ens hem referit a què, en el moment en  
que es va construir el vial, i tenim la planificació d'aprovar aquesta modificació del pla general, 
vostès haurien d'haver fet la pressió necessària, doncs perquè aquest vial es fes llindant amb el 
terme municipal. Sobre els arguments per defensar la nostra posició de vot, crec que la meva 
companya, la Teresa Carceller ha estat bastant clara en la seva exposició i no continuarem 
esmentant-lo. Gràcies".

La senyora alcaldessa diu: "Una petita aclaració que no he dit sobre el tema del carrer del  
camp de futbol, hem parlat amb Barberà per intentar que ells resolguin el seu problema, perquè 
el problema no és nostre, aquest carrer no es pot fer perquè té una... els topògrafs ens han dit  
que té una pendent insalvable, amb la qual cosa hem intentat que Barberà modifiqués el seu 
projecte de pla parcial que tenen... de pla residencial, perdó, de l'ARE, i no ho han fet, amb la  
qual cosa hem hagut de fer la reserva, però amb cap intenció de fer aquest vial. Nosaltres vam 
plantejar una alternativa a aquest vial, en el document de la modificació provisional, nosaltres 
vam  plantejar  un  altre  tipus  de  connexió  amb  Barberà,  però  que  no  ha  factible  per  
impossibilitats,  però  continuarem lluitant  per  intentar  pactar  amb Barberà  un  altre  tipus  de 
connexió. És per contestar al punt de la connexió amb Barberà que se m'havia oblidat". 

S'aprova per majoria absoluta amb 9 vots a favor (PSC i PP) i 7 vots en contra (AEB i BeC), el 
següent acord:

I. Identificació de l'expedient

Expedient número 792/2015, relatiu a Modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

II. Relació de Fets

El  Ple de l'Ajuntament de Badia del Vallès, en sessió celebrada el 28 de setembre de 2011, 
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amb el  vot  favorable de la  majoria  absoluta  dels  membres  de la  Corporació,   va  acordar,  
aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General Metropolità al front del Riu Sec, a  
Badia  del  Vallès,  redactat  pels  serveis  tècnics  del  Àrea  Metropolitana  de  Barcelona,  de 
conformitat amb el que determina l'article 85 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei  d'urbanisme

Atès que l'expedient va estar sotmès a informació pública durant el termini mínim de 2 mesos 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 24 d'octubre de 2011, i 
en El Periodico  de 17 d'octubre de 2011.

Atès  que  es  va  sol·licitar  informe  als  organismes  afectats  per  raó  de  llurs  competències 
sectorials, de conformitat amb allò que prescriu l'art 85.5 del Text refós  de la Llei d'urbanisme.

Atès  que  es  va  concedir  audiència  a  tots  els  Ajuntaments  limítrofs  per  tal  que  pugessin 
examinar l'expedient  i presentar al·legacions en el seu cas.

Atès que en data 26 de març de 2015  el Ple va aprovar provisionalment la Modificació puntual  
del Pla General Metropolità al front del Riu Sec, a Badia del Vallès redactat pels serveis tècnics  
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, fent especial esment al Conveni  amb  els propietaris 
dels terrenys inclosos en el polígon d'actuació que es delimita dins de l'àmbit de la modificació, 
incorporat com annex 5, que ja va ser exposat al públic juntament amb l'aprovació inicial del  
planejament  i  va  estar  adaptat  a  les  al·legacions  recollides  i  incorporades  al  document 
d'aprovació provisional.

Atès que s'ha redactat el text refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità al front 
del  Riu Sec,  a  Badia  del  Vallès que incorpora les prescripcions  de l'acord de la Comissió 
Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona de 4 de novembre de 2015.

De la mateixa manera, el Conveni abans esmentat s'ha ajustat a les prescripcions d'aquest Text 
refós  que  es  porta  a  aprovació,  tenint  en  compte  que  una  de  les  empreses  signants  del  
conveni,  Solvia Development, SLU, ha canviat  de nom i  passa a ser  Sabadell  Real  Estate 
Development, SLU.

III . Fonaments de dret

De conformitat amb allò que estableix l'art 22, lletra c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local i article 52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual  
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència per 
l'aprovació del planejament que posi fi a la tramitació municipal , així com els convenis que 
tinguin per  objecte l'alteració de qualsevol d'aquests instruments, correspon al Ple municipal.

D'acord  amb l'article 114.3  k) del Text refós de la Llei municipal i de règim locals, els acords 
relatius  a  la  tramitació  dels  plans  i  instruments  d'ordenació  urbanística,  requereixen el  vot  
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

En virtut de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona 
de 4 de novembre de 2015.

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Aprovar el text refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità al front del 
Riu Sec, a Badia del  Vallès, redactat pels serveis tècnics del AMB, de conformitat amb les  
prescripcions  de  l'acord  de  la  Comissió  Territorial  d'urbanisme  de  l'àmbit  metropolità  de 
Barcelona fent especial esment al Conveni  amb  els propietaris dels terrenys inclosos en el 
polígon d'actuació que es delimita dins de l'àmbit de la modificació, incorporat com annex 5.
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Segon. Facultar  a l'Alcaldessa per la signatura del  Conveni que es formalitzara mitjançant 
document administratiu, sens perjudici de la inscripció en el Registre de la Propietat dels actes i  
condicions que ho requereixin conforme a la legislació urbanística hipotecaria, i publicar en el 
BOP o DOGC el text definitiu complert del Conveni urbanístic  dins del mes següent  a la seva 
aprovació.

Tercer.  Elevar l'expedient a la Comissió Territorial d'urbanisme perquè procedeixi a la seva 
aprovació definitiva  d'acord amb allò que preveu l'art 80 del Text refós de la Llei d'urbanisme

Quart. Notificar aquest acord als interessats.

6. Suport a la moció presentada per la PAH «las 5 de la PAH»

Es decideix fer un recés de dos minuts a causa de la indisposició del regidor Rafael Muñoz 
(PP). 

Es reprèn la sessió sense la presència del regidor senyor Rafael Muñoz (PP), que s'excusa, i la  
senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya, qui diu: "Gracias alcaldesa. Desde 
el grupo municipal socialista daremos apoyo a esta moción, como no podía ser de otra manera, 
pediros y reivindicaros que como plataforma que sigáis por la vía que lleváis de lucha y de 
conquistar acciones, que gracias a vosotros se está beneficiando no sólo vuestro colectivo sino 
mucha gente que aunque no vaya a la plataforma ya está encontrando una vía que habéis 
abierto  y  los  bancos  y  las  administraciones  están  dando pasos gracias  a  vuestra  lucha  y 
vuestra reivindicación y que nada, que estaremos de vuestro lado siempre que queráis".

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: "Si, gràcies 
senyora alcaldessa i gràcies als companys i les companyes de la Plataforma d'afectats per la 
hipoteca per portar-nos un altre cop més, i sembla que cada vegada que portem aquest tema 
aquí en a aquest ple, jo sempre continuaré dient el mateix, i perdoneu que sigui tan cansino i  
tan repetitiu per portar-nos una dutxa i una dosi de realitat. Yo cuando ha leído el compañero 
Jesús toda la moción, se me venía a la cabeza un... y perdonar que a veces haga citas de 
algunos  filósofos...  es  que  yo  vengo de  ahí,  de  Ludwig  Wittgenstein  cuando  acaba  en  el 
tractatus  tiene  una  frase  final  que  para  muchos  es  lapidaria  y  que  nunca  hemos  logrado 
entender y que dice "aquello que no se puede hablar es mejor guardar silencio", en el sentido 
que cuando uno lee y cuando estaba leyendo el otro día la moción presentada por la PAH no 
sabías bien bien que más añadir cuando aquí hay todo un plan y un proyecto y un intento de  
salir  de  un  atolladero  que  viene  de  años  atrás,  de  una  crisis,  una  crisis  financiera  que 
previamente había sido una burbuja inmobiliaria y que previamente había sido una falta de 
políticas públicas de vivienda que era lo que había permitido toda esta concatenación. Y quiero 
acabar esto diciendo dos cosas por parte del grupo de BeC. Una, animarles y animarlas a  
seguir peleando, trabajando y trayendo propuestas aquí, a todos los sitios, porque cada día 
vamos a aprender más de cosas que nos creemos superadas. Hoy leía el diario y parece ser  
que  se  ha  incrementado  este  mes  un  20%  las  hipotecas,  que  se  han  concedido 
comparativamente al  año pasado,  ha habido un incremento del  20% de las hipotecas y  la 
hipoteca media creo recordar que decía que era la hipoteca media de 102.000 euros. Esto me 
hacía tener una reflexión a mi, que la pongo en común aquí  a todo el  mundo, diciendo lo 
siguiente,  no  hemos  aprendido  nada.  No  hemos  aprendido  nada  y  necesitamos  de 
organizaciones, de personas que se autoorganizan en plataformas, en asociaciones, en grupos 
que nos recuerden de que el derecho a la vivienda es esto, es un derecho, y es un derecho, tal 
y como lo manifiestan en esta moción, tal y como se viene manifestando en múltiples escritos y  
mociones y propuestas que se han hecho aquí, pero que al final lo que hemos de seguir es 
trabajando y  peleando para  que  este  derecho se convierta  en una  auténtica  realidad.  Me 
preocupa este  incremento  de  un  20% en  la  concesión  de  hipotecas.  No  es  que  se  haya 
incrementado un 20% la práctica del alquiler, la concesión de alquiler sociales, la concesión de 
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propuestas de compartir vivienda, de mecenazgos, de tipos, de nuevas formas de... de uso de 
la nueva vivienda, no, no, no hemos aprendido nada. Gracias".

Seguidament  la  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Miguel  Rodríguez,  qui  diu: 
"Gràcies senyora alcaldessa. Yo intentaré ser muy breve porque yo creo que estamos todos de 
acuerdo, estamos todos a favor evidentemente, simplemente también una reflexión tal como 
hacía el señor Pérez. Bueno, esta moción ya comentaba el compañero Jesús que era para  
antes de las elecciones de este pasado domingo. Viendo como ha quedado el panorama a  
nivel estatal, quizá soy un poco pesimista y nos queda muchas luchas, però gracias por estar  
ahí siempre y recordarnos a los que estamos a veces perdidos entre papeles que esas luchas 
de calle tienen que estar también en las instituciones y que evidentemente estamos siempre 
con vosotros. Gracias".

S'aprova per unanimitat el següent acord:

L'Ajuntament de Badia del Vallès dona el seu suport a la moció presentada per la Plataforma 
d'afectats per la Hipoteca que literalment diu:

“Esta  campaña  va  dirigida  a  todos  los  Partidos  Políticos  que  aspiren  a  gobernar  tras  las 
elecciones generales del próximo 26 de Junio para que se comprometan a legislar nuestras 
demandas en cuanto formen gobierno: hablamos de medidas de mínimos para garantizar el  
derecho a la vivienda y poner fin a los desahucios y la pobreza energética.

Las elecciones generales abren la posibilidad de una nueva correlación de fuerzas que permita 
superar la complicidad de la banca y las suministradoras con los diferentes gobiernos que ha 
ocasionado leyes injustas, estafas, desahucios y cortes de suministros. No podemos permitir  
que quienes siguen dispuestos a que se nos pise a diario nos sigan gobernando.

Queremos asegurarnos que todos los candidatos y partidos que se presentan a las elecciones 
generales se comprometan públicamente con estos mínimos para garantizar el derecho a la 
vivienda. Poner fin de una vez por todas a la vulneración sistemática de nuestros derechos y 
que nadie apoye ni vote a los partidos  que no asuman plenamente este compromiso. Este 
compromiso  debe ser  claro,  con  una  línea  concreta  que  establezca  el  cómo y  el  cuándo 
aplicaran nuestras demandas.

Para demostrar el apoyo que reciben estas medidas, la PAH inició una campaña de mociones 
en ayuntamientos para apoyar este cambio legislativo. Las PAHS han registrado más de 100 
mociones en ayuntamientos y se han posicionado a favor más de 46 municipios, a pesar de los 
votos en contra y abstenciones del PP y Ciudadanos.

Contando  con  el  amplísimo  apoyo  de  la  sociedad  a  las  exigencias  de  la  PAH  y  con  el  
convencimiento de que vamos a ganar el derecho a la vivienda, lanzamos este órdago a los  
Partidos Políticos. Hacemos además un guiño a la ciudadanía para que nos apoye de cara a 
las próximas elecciones del 26 de Junio interpelando a los mismos partidos y negándose a dar 
su voto hasta que se comprometan con nuestras demandas. Recordamos que las Exigencias 
PAH se pueden resumir en lo que llamamos Las 5 de la PAH.
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1.- DACION EN PAGO RETROACTIVA

 Mecanismos  de  segunda  oportunidad  para  conceder  la  dación  en  pago  y  la 
condonación total de la deuda.

 Inembargabilidad de la vivienda habitual de avalistas.

 Eliminación de clausulas abusivas y compensación económica por las mismas.

2.- ALQUILER ASEQUIBLE

 Reforma de la LAU, RDL, Tanteo y retracto, para dar seguridad y estabilidad.

 Ampliación de un mínimo de 3 a 5 años y/o fórmulas en las cuales el contrato solo se 
pueda rescindir en casos concretos de urgencia.

 Establecer un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la 
población. Basados en los informes de los Servicios Sociales.

3.- STOP DESAHUCIOS

 Moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda.

 Obligación de Bancos y grandes tenedores de vivienda de ofrecer el alquiler social a 
las familias afectadas antes de ejecutar un desahucio.

 Ayudas a pagar el alquiler reales y factibles desde su solicitud, cuando el propietario es 
un pequeño tenedor.

 Obligatoriedad de la Administración Pública a ofrecer realojos incluso frente a casos de 
ocupación.

 Asegurar el derecho de Arraigo en los realojos, ofreciéndolos en el mismo municipio o 
barrio o cercanía máxima de 10 Km. aproximadamente. Realojo inmediato. Ninguna 
familia debe estar en la calle.

4.- VIVIENDA SOCIAL

 Movilización de la vivienda vacía mediante la cesión obligatoria.

 Incrementar el parque público de viviendas,  exigiendo la cesión obligatoria de estas 
viviendas  de  Bancos  y  grandes  tenedores  a  la  Administración.  Bancos  como  BS, 
Santander,  BBVA,  Bco..Popular,  Cajamar,  La Caixa,  Bankia,  BMN y un largo etc.... 
Fondos  buitres  como  Sareb,  Blasckton,  Anticipa.....  Inmobiliarias  de  Bancos  como 
Solvia,  ALtamira,  Haya,  Aliseda,  Servihabitat  y  un  largo  etc  de  otras  inmobiliarias 
también independientes.

 Alquileres sociales no superiores al 30% de los ingresos de la Unidad Familiar. En caso 
de  no  haberlos  (siempre  con  informes  de  Servicios  Sociales)  se  harán  cargo  el 
Ayuntamiento o la Administración del pago de estos alquileres hasta la regularización 
de la situación familiar.

 Regularización viviendas vacías de la Guardia Civil  de nuestro Municipio. Se puede 
volver presentar en el  Parlamento la petición de esta cesión a la Generalitat. Estas 
viviendas están vacías hace muchísimo tiempo y en condiciones lamentables, con ellas 
se puede crear parque de vivienda en nuestro Municipio.

 Regularización del Censo de viviendas. Continuamos con que las viviendas vacías de 
bancos  están  ocupadas,  verificación  de  que  todas  estas  viviendas  se  encuentran 
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ocupadas si es así regularizar a las familias en estas viviendas. Multas por parte de 

Ayuntamiento y Administración a las viviendas de propietarios que estén vacías, se pueden 
ceder en alquiler social.

5.- SUMINISTROS GARANTIZADOS

 Principio de precaución : Garantía de no cortar los suministros básicos de agua, luz y 
gas sin antes tener información sobre la situación de los afectados.

 Bono Social: Pago en función de la capacidad adquisitiva de las familias.

 No asumir las deudas con recursos públicos, obligando a las suministradoras a que 
asuman el coste de las familias que no puedan pagar.

POSICIONAMIENTO PARTIDOS

Tres años después de intentar cambiar la ley y a través de la ILP que el PP bloqueo con su 
mayoría absoluta, y más de 6 años después de auto tutelar nuestros derechos a diario parando 
desahucios, realojando familias a través de la Obra Social, arrancando daciones y alquileres 
sociales  a  la  Banca,  Volvemos  al  escenario  estatal.  Las  elecciones  generales  abren  la 
posibilidad  de una  nueva  correlación de fuerzas  que permita  superar  la  complicidad  de la 
Banca y las Suministradoras con los diferentes Gobiernos. Complicidad que ha ocasionado 
leyes injustas, estafas, desahucios y cortes de suministros. Ante este mismo escenario y con la 
victoria de la ILP catalana, ley 24/2015 ( que recientemente el PP ha paralizado en algunos 
puntos de la Ley, pero que ya estamos a día de hoy trabajando en ello, porque la Ley 24/2015 
NO SE TOCA), se lanza una campaña Exigencias Pah. A través de esta interpelamos a todos 
los partidos que concurren a la carrera hacia la Moncloa , exigiendo un compromiso público y 
explícito con medidas de mínimos para garantizar el derecho a la vivienda y poner fin a los 
desahucios y a la pobreza energética.

Hemos tocado todas la puertas, pedido reuniones con los partidos, presentado mociones e 
interpelado a los Parlamentos. Hemos demostrado tras seis años de lucha que SI SE PUEDE . 

Exigir 5 demandas de mínimos para abordar la emergencia habitacional y conquistar el derecho 
a la vivienda en todo el estado. Ahora nos dirigimos a toda la ciudadanía, para que conozca 
estas demandas, y para que digan a los partidos "Sin las 5 de la PAH, Yo no os voto".

1.-  Dación  en  pago  retroactiva:  Poner  fin  a  las  deudas  de  por  vida,  a  deudas  ilegítimas.  
garantizar el derecho a volver a empezar. Rescatamos a personas no a la Banca.

2.-Alquiler  asequible:  El  alquiler  como  una  opción  de  vida  segura,  estable  y  a  un  precio 
asequible.

3.-STOP Desahucios: Ni una familia más en la calle.

4.- Vivienda Social:   Poner fin a los pisos vacios en manos de la Banca creando parque de  
vivienda público de alquiler. No se entiende que haya gente sin casa y casas sin gente.

5.- Suministros garantizados: No más cortes de agua, luz y gas.

Son 5 demandas de mínimos, necesarias, urgentes, destinadas a rescatar ciudadanos.
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Desde el 2009 hemos puesto propuestas de solución sobre la mesa a todos los partidos y a 
todos los niveles de la Administración. Hemos demostrado que perdiendo el miedo podíamos 

vencer a los Bancos, Financieras y Fondos Buitres. Hemos sido nosotros quien en ausencia de 
gobiernos valientes nos hemos organizado y combatido por nuestros derechos.

Ahora, frente a la elecciones, muchos partidos instrumentarán el drama que hemos combatido. 
Venderán cortinas de humo y propuestas electoralistas. No lo permitiremos. Existen soluciones.

Ya hemos demostrado que son reales en Catalunya con la Ley 24/2015 (aunque intenten de 
nuevo el PP derrocarla , no nos pararan y continuaremos trabajando por la ciudadanía, por los 
más vulnerables, por los nuestros, por el pueblo)

Vamos a demostrar muy claro a los partidos políticos que sea quien sea quien gobierne tras las 
elecciones del 26 de junio, estaremos llamando a su puerta desde el primer día. Somos la PAH, 
familias  que  luchan  por  los  derechos  de  todos.  Y  sin  ninguna  duda  de  que  ganaremos, 
repetiremos cada día cada uno de nosotros que sin las 5 de la PAH, Yo no os Voto. Porque SI 
SE PUEDE.”

7. Suport a la moció presentada per la PAH «Actuaciones urgentes y coordinadas por el 
derecho a la vivienda y los suministros»

La senyora alcaldessa dona la paraula al  senyor Rafael  Moya, qui  diu: "Gracias alcaldesa. 
También  daremos  apoyo  a  esta  moción.  Se  recogen  algunas  medidas  imprescindibles  y 
urgentes y bueno, entre todos tenemos que tener el compromiso de ponernos a trabajar de 
manera inmediata, sobre todo el tema del Reglamento de la Mesa de emergencia, creo que es  
una cosa que es crucial, ya lo estamos trabajando en la Mesa de vivienda, pero creo que si 
entre todos los grupos y la Plataforma tenemos que dar un sprint final i intentar en este mes  
que  entra  poder  tener  un  reglamento  aprobado  y  consensuado,  porque  si  no  nos 
encontraremos en…. bueno, cuando haya alguna posibilidad de realojo de alguna familia en 
algún piso que podamos rescatar de alguna entidad financiera o de la misma Habitatge, que, 
bueno, no generar un problema de lo que puede ser una oportunidad. Gracias".

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: "Sí, gràcies 
senyora alcaldessa. Como no podía ser de otra manera el grupo de BeC vamos a dar apoyo a 
esta moción presentada por la PAH y para ser muy breve y corto, es cierto que en la moción 
anterior se refería a las cinco de la PAH, a aquellos partidos que iban a dar apoyo a las cinco  
de la PAH, para no facilitarles el voto, al menos decir no votaré, no votéis ciudadanos a estos  
partidos que no van a seguir  esto como norma principal.  Las elecciones fueron la semana 
pasada,  tenemos la  situación política  que tenemos  ahora en el  Estado español  y  ayer  un 
compañero en la asamblea de BeC me dijo una frase que hoy quisiera repetir aquí, a más a  
más de seguir trabajando en las instituciones, Mesa de vivienda, y seguir organizados, decir  
aquello que no conseguiremos en el  Parlamento, en el  Congreso, lo conseguiremos en las 
calles. Gracias".

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Teresa Carceller, qui diu: "Gràcies senyora 
alcaldessa. Nosaltres votarem també a favor, però si em permeteu, m'agradaria fer un esment, 
perquè és que... si que és veritat que es crida a instar a la Generalitat a aprovar els protocols 
de subministrament, jo no sé si se us ha passat i crec que s'ha de dir, que hi han ajuntaments  
que ja fan coses al respecte. Nosaltres per exemple al mes de març, per unanimitat, vam votar 
la creació de la taula per la creació d'aquests protocols de mesures vers les subministradores i 
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aquesta taula encara no s'ha creat, pot ser, pot ser seria ara bon moment per crear-lo, ara que 
estem aprovant aquesta moció, perquè crec que seria lo més adient, ja que estem aprovant la 

moció. Moltes gràcies".

A continuació  la  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Rafael  Moya,  qui  diu:  "Sí, 
gracias.  Tenemos  pendiente  la  creación  de  esta  mesa  de  trabajo  para  desarrollar  los 
protocolos.  Ya hemos hablado en alguna ocasión que la fuerza que podamos hacer como 
municipio si no vamos acompañados del apoyo de otros ayuntamientos, bien a nivel comarcal, 
o bien a nivel de la Generalitat, será la que será, porque podemos hacer la fuerza que podemos 
hacer. Desde Servicios Sociales lo que sí que garantizamos es bueno, la ayuda a los recibos  
para que no se paguen los recibos y para que ninguna familia se quede sin suministros. Y 
como bien insta esta moción, es al Govern de la Generalitat i al Parlament, son desde esas  
instituciones donde más fuerza se va a poder hacer. Es cierto sin embargo que tenemos que 
convocar la mesa que aprobamos en su momento de manera inmediata y empezar a trabajar  
desde la parte que como nosotros, municipio pequeño, podemos hacer. Gracias".

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Teresa Carceller, qui  diu: "Gràcies. Sí, 
senyor Moya, l'únic que això del que jo estava parlant, la creació d'aquesta taula que es vam 
aprovar tots per unanimitat, també ve lligada amb la moció que acabem d'aprovar de les cinc 
de la PAH, sobretot en el punt número 5, on parla dels subministraments garantits, que parla 
del principi de precaució, que parla del bono social i també parla de no assumir les deutes amb 
recursos públics obligant a les subministradores a que asuman el coste de las familias que no 
puedan  pagar.  Això   hi  han  ajuntaments  que  han  redactat  aquests  protocols  i  en  alguns 
ajuntaments hi han resultats, per lo tant, si que és veritat el que vostè diu que ha de venir  
acompanyat, però si  nosaltres ens podem reunir  en una taula, redactar aquests protocols i  
estem fent feina, crec que és el mínim, i més que res perquè també està recollit en aquesta 
moció que acabem d'aprovar entre tots, és un dels punts, és l'últim concretament  del punt cinc 
dels subministraments de l'anterior, dels cinco de la PAH, sí, sí, miri, en aquí està. Gràcies,  
només és això".

S'aprova per unanimitat el següent acord: 

L'Ajuntament dona el seu suport a la moció presentada per la PAH i que literalment diu:

«La Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito 
de la vivienda y la pobreza energética ha dado herramientas a los Ayuntamientos para hacer 
frente a los desahucios, los cortes de suministros y para movilizar la vivienda vacía durante los  
últimos 9 meses. El recurso con suspensión del Gobierno de Mariano Rajoy, deja sin cobertura  
legal la obligatoriedad de los grandes tenedores de vivienda de ofrecer un alquiler social, así  
como  la  movilización  de  vivienda  vacía  a  través  de  la  cesión  obligatoria,  entre  otros.  El  
articulado que queda vigente obliga a la Administración (Generalitat y Ayuntamientos) a realojar 
la población que pierda la vivienda y dar ayudas al pago del alquiler para evitarlo. Para poder 
cumplir con la Ley y con el objetivo de asegurar que no haya ni un retroceso en los  niveles de 
protección  establecidos  en  la  norma  y  de dar  respuesta  a  los  16.000  desahucios  en  que 
sufrimos  en  Cataluña,  es  imprescindible  con  urgencia  movilizar  vivienda  vacía  (100.000 
viviendas  vacías  en  manos  de  los  bancos  en  2013).  A tal  efecto,  tenemos  herramientas 
legislativas vigentes que nos permiten movilizar la vivienda vacía como la Ley 18/2007 y la 
1/2015. Del mismo modo, ahora mas que nunca hay que proteger las 320.000 personas que 
sufren pobreza energética en Cataluña. El articulado de la Ley 24/2015 que lo permite sigue  
plenamente vigente. 
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Entendemos que, de acuerdo con la voluntad mostrada por el mundo municipal en las últimas 
semanas, es coherente e imprescindible coordinar acciones y calendarizar para hacerlas 

realidad  los  llamados  objetivos,  cumpliendo  con  el  compromiso  público  y  notorio  que  las 
llamadas administraciones han asumido frente a la ciudadanía.

Por tanto, de manera prioritaria la Administración Pública (Generalitat y Ayuntamientos) tiene la 
obligación de garantizar el realojo adecuado y esto significa resolver la necesidad imperiosa de 
movilizar vivienda vacía. Por otra parte, el articulado referente a pobreza energética no ha sido 
impugnado, lo que obliga a sancionar para impedir los cortes y establecer los convenios con las  
empresas suministradoras sin mas dilaciones.

Por todo ello, proponemos a los Ayuntamientos de Cataluña coordinar las siguientes acciones y 
plazos para poder hacerlo:

2. Medidas imprescindibles y urgentes:

· Antes del 1 de julio:

·  Abrir  expedientes  sancionadores  de  mínimo  el  10%  del  parque  de  viviendas  vacías  de 
grandes  tenedores  ya  identificados  por  los  municipios  y  por  la  Agencia  de la  Vivienda  de  
Cataluña (documento adjunto). El objetivo es movilizar los pisos vacíos de grandes tenedores a 
través de la imposición de multas coercitivas y sanciones por incumplimiento de la ley que 
establece la Ley 18/2007 y tal y como reclama la PAH desde 2013. A partir de esta fecha, abrir 
mensualmente expedientes que abarquen al menos un 10% del parque de viviendas vacías de 
grandes tenedores, hasta que no haya ninguna persona con problemas de acceso a la vivienda 
en el municipio.

·  Iniciar  inspecciones  de oficio  a  las  suministradoras  para  sancionar  el  incumplimiento  del 
principio de precaución establecido en la ley 24/2015.

En el Pleno municipal del mes de julio:

· Aprobar, en caso de no haberlo hecho, los reglamentos de todas las Mesas de Emergencias 
municipales como requisitos de acceso, los criterios de exclusión residencial de la Ley 24/2015 
(art. 05:10), para todas las personas en riesgo de sufrir cualquier procedimiento de desahucio.

· Aprobar que se sigan utilizando como baremo para el cálculo del precio del alquiler en los 
realojos los porcentajes límite que marca la ley 24/2015, 10%, 12%, 18% de los ingresos de la 
unidad familiar (Art.5.7),

· Aprobar y calendarizar la realización de un censo para detectar todos los viviendas que no 
están cumpliendo con la función social tal y como estipula la Ley 18/2007 para movilizarlos  
hacia vivienda social, sin que ello produzca ningún retraso en la aplicación de las sanciones 
que obliga la Ley 18/2007 de las viviendas ya identificados.

Instar al Gobierno de la Generalidad y / o en el Parlamento:

· Firmar de manera inmediata los convenios con las compañías de distribución eléctrica y las 
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suministradoras de agua para que éstas den ayudas o hagan descuentos muy significativos en  
la factura. Adjuntamos el modelo de Convenio que hemos hecho llegar al Gobierno.

· Aumentar la partida presupuestaria destinada a políticas públicas de vivienda.

· Abrir urgentemente la convocatoria de nuevas ayudas de alquiler para este año y posteriores 
en forma de convocatoria abierta permanentemente. Por esto, es imprescindible aumentar la 
partida presupuestaria para las ayudas el pago del alquiler. Así evitaremos miles de desahucios  
de alquiler de pequeño tenedor.

· Ampliar áreas de demanda residencial fuerte y acreditada para que haya más Municipios que 
se puedan beneficiar de las medidas de movilización de pisos.

3. Otras medidas:

· Intervenir sobre los inmuebles en mal estado de conservación, en aplicación de el artículo 32  
y 40 de la Ley 18/2007 y el artículo 4 del Decreto 1/2015, para que cumplan su función social y  
erradicar las problemáticas que generan los municipios.

· Concretar el desarrollo del principio de solidaridad urbana recogido en la Ley 18/2007 para 
llegar al 15% de viviendas destinadas a políticas sociales, respecto del total de viviendas del  
municipio.

·  Elaborar  y  hacer  públicos  informes periódicos,  que aporten  datos  sobre la  población del 
municipio  que  se  encuentra  en  exclusión  residencial  tal  como  queda  definida  por  la  Ley 
24/2015 y que por tanto debe ser protegida especialmente por las administraciones mientras 
dure la suspensión del articulado impugnado o se sustituya por nuevas normas.

· Desplegar una campaña que informe a la ciudadanía de sus derechos en materia de vivienda 
y pobreza energética, así como las vías para asegurarles y la posibilidad de denuncia en caso 
de vulneración.

8. MOCIO AEB: Comptadors telegestionables

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Quim  Duran,  qui  diu:  "Gràcies  senyora 
alcaldessa,  jo  pensava  que  ja  a  aquestes  alçades  quan un  grup  presenta  una  moció,  es 
defensa. Gràcies. Estem parlant dels comptadors telegestionables amb una normativa europea 
que s'ha d'implantar fins el 31 de desembre del 2018 i és una normativa europea que s'està 
incomplint sistemàticament, perquè la mateixa insta a les empreses distribuïdores a comunicar 
directament als clients la data en què aquests comptadors seran substituïts amb tres mesos 
abans de fer-se aquesta substitució. A més a més de que no hi ha una comunicació directa amb 
els usuaris, les administracions locals doncs no reben cap tipus de notificació ni han de fer cap 
mena d'autorització. S'està fent tant malament a l'Estat espanyol, que fins i tot a Alemanya ja no 
s'aplica aquest decret europeu perquè el suposat estalvi, doncs en el consum d'una llar mitjana 
no es podrà assolir mai. A més a més l'empresa Endesa el que fa és impedir que en la seva  
xarxa de distribució hi hagi instal·lats doncs comptadors que no son fabricats per Enel, empresa 
pública de la qual doncs és la propietària de la mateixa Endesa. Vull dir son unes restriccions  
que estan expressament prohibides per la UE i això també doncs està passant aquí a Badia del 
Vallès on s'estan instal·lant comptadors que no son interoperables, és a dir, que no es poden 
intercanviar amb comptadors d'altres fabricants. A més a més aquests comptadors permeten la 
possibilitat  d'obtenir  dades personals,  el  que nosaltres considerem que és  un risc  per  a  la  
privacitat amb l'obtenció massiva de dades personals de les famílies, cosa que entenem que 
atempta  contra  la  seva  intimitat.  A més  a  més  poden agafar  dades  que  implica  l'accés  a 
informacions alienes al fet del consum energètic que, en principi, és d'això del que es tracta, i el  
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que  fan  doncs  és  tenir  informació  sobre  hàbits  de  comportament  dels  consumidors  i 
evidentment aquestes dades del  consum horari  dels diferents...  bé, de la ciutadania, doncs 
estan considerades de forma clara, dades personals. A més a més hi ha una preocupació 

social per l'emissió o suposada emissió de radiacions electromagnètiques. A més a més estem 
en un període en que no únicament s'està parlant d'aquests comptadors telegestionables de 
llum,  sinó també de gas i  d'aigua i  davant  de tot  això creiem que ens  hem de protegir  a  
l'exposició d'aquests camps electromagnètics i en principi, com abans el text de la moció, el 
principi de precaució, perquè quan l'avaluació científica permet determinar riscos amb suficient  
certesa, doncs abans d'actuar, una miqueta de precaució. A més a més, entenem que tal com 
s'està  instal·lant,  doncs  no  garanteix  aquestes  mesures  perquè  el  cablejat  hauria  d'estar 
apantallat amb la qual cosa pot atemptar contra la mateixa salut pública. Com dèiem, aquest 
principi de precaució també per diferents síndromes de sensibilització central, entre elles doncs 
la hiperelectrosensibilitat. Per totes aquestes raons, doncs els demanem el suport en aquesta 
moció. Moltes gràcies".

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: "Sí, gràcies 
senyora  alcaldessa.  Bueno,  en  primer  lloc,  agrair  als  companys  i  companyes  de  l'AEB la 
presentació d'aquesta moció, perquè així com amb la PAH quan es presenta una moció ens 
donem una dutxa de realisme, jo he seguit  un autèntic curs informatiu,  sobre tot  del  tema 
legislatiu que envolta el  tema dels comptadors. I  ho dic amb una mica...  perquè jo, com a 
usuari, com a consumidor, un dia em van vindre i en van canviar el comptador. Aquesta va ser 
tota la informació que jo vaig tindre. Un dia em van vindre i en van canviar el comptador i ni  
tanmateix vaig tindre jo que obrir la porta perquè va ser el president de l'escala i ja m'ho vaig 
trobar  fet.  Dic  això  amb  tota  la  cruesa  que  té  això,  perquè  és  veritat  que  després  quan 
comences a tindre informació i  està fet el  fet  significatiu, te n'adones de que hi  han coses  
perilloses, que al principi passen desapercebudes, però que després, poden ser perilloses. Jo 
comentaré dues cosetes que per mi al llegir la moció i per això no era una sorna, sinó era un 
agraïment  profund  i  real,  en  el  sentit  del  tema  de  la  contaminació,  vale?,  el  tema  de  la 
contaminació electromagnètica, recordeu-se que el mes passat aprovàvem en aquí en aquest 
ple una moció que instàvem a la Generalitat a la formació dels metges de capçalera en tota una  
sèrie de malalties, entre les quals parlàvem de totes les malalties derivades de la contaminació 
electromagnètica, una banda. I una altra banda, el tema de la llibertat, i el tema de l'us de les... 
és  veritat  que  jo  no  hi  havia  plantejat  que  aquest  tipus  de  comptadors  poden  fer  arribar 
informació sobre la meva vida privada, la vida privada de la meva família, sobre la qual jo no 
tinc cap mena de control,  i  a més a més a mi ningú no m'han dit  que faran amb aquesta 
informació sobre la vida privada de la meva família, si la vendran, la utilitzaran, com ho faran,  
de tal manera que és veritat que d'aquest fet que va ser una cosa que per mi va ser com una  
cosa  sense cap  mena d'importància,  que  va  vindre un dia  un  senyor  i  em va  canviar  un  
comptador  i  em va dir  que això seria la setena maravella del  món, avui...  bueno, aquesta 
setmana mentres llegia la moció vaig veure que hi ha coses que sempre s'han de mantenir amb 
el  principi  de  precaució.  Per  tots  aquests  motius,  no  pel  meu  coneixement  i  aprofitament 
personal,  sinó  per  tots  aquests  motius,  el  grup  municipal  de BeC donarem recolzament  a 
aquesta moció i agraïm la seva presentació per part del grup municipal de l'AEB. Gràcies".

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya, qui diu: "Gracias 
alcaldesa.  Bueno,  nos  encontramos  ante  una  moción  lo  suficientemente  complicada  y 
compleja,  como para posicionarnos  en contra.  Nos  vamos a posicionar  en contra  y  voy  a 
explicar por qué. Esta moción llegó, como pasa con algunas mociones, sin haber pasado por la  
Comisión  Informativa  y  sin  poder  dictaminar,  y  se  dictaminó  por  urgencia  en  la  Junta  de 
Portavoces la semana pasada. Nosotros solicitamos al grupo del AEB, como hacen los demás 
grupos en muchas ocasiones, que se quedara encima de la mesa para poder trabajarla, para 
poder analizarla y poder posicionarnos. Ante la negativa de no poder aplazarla y que tenía que 
ir  al  pleno  hoy,  sí  o  sí,  nosotros  no  la  podemos  apoyar.  Nosotros  en  el  próximo  pleno 
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presentaremos una moción con este espíritu, o esta misma moción, si la hemos trabajado y 
podemos considerar que es oportuna, pero de esta manera no. Ante esta rotundidad de que no 
se  puede  quedar  encima  de  la  mesa,  no  podemos  apoyarla.  Lo  digo  porque  antes,  nos 
dábamos golpes en el pecho que el equipo de gobierno que lo hace muy mal, que no dejamos 

participar, y que no dejamos hacer, que te encuentras el paquete hecho y tienes que decir sí o 
no. Pues ante este paquete hecho, vamos a decir que no".

Es  denega per  majoria amb 7 vots  a  favor  (2 BeC,  5  AEB) i  8 en contra (PSC) la moció 
presentada pel grup municipal de l'Alternativa d'Esquerres per Badia.

L’Ordre IET/290/2012, de 16 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre ITC/3860/2007, de 28 de 
desembre, per la qual es revisen las tarifes elèctriques a partir de l’1 de gener de 2008 relativa 
al pla de substitució de comptadors, rectificava l’agenda de desplegament dels comptadors de 
mesura en subministraments d'energia elèctrica amb una potència contractada de fins a 15 kW, 
tot i que mantenia el termini final per a la implantació el 31 de desembre de 2018.

L’esmentada  Ordre  de  2012  marcava  el  calendari  següent:  abans  del  31  desembre  2014 
s’havia  de substituir  un 35 per  cent  del  total  del  parc de comptadors  de fins  a 15 kW de 
potència  contractada  de  cada  empresa  distribuïdora;  entre  l'1  de  gener  de  2015  i  el  31 
desembre 2016 s’haurà de substituir un 35 per cent del total del parc de comptadors de fins a 
15 kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora i entre l'1 de gener de 2017 i el  
31 desembre 2018 s’haurà de substituir un 30 per cent del total del parc de comptadors de fins  
a 15 kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora. A més, ordre 2012/27/UE 
consideració 30 i art. nº 9 indica les condicions o exempcions per a instal·lar els comptadors.

La mateixa Ordre instava les empreses distribuïdores  a comunicar directament els clients la 
data prevista per a la substitució dels seus comptadors tres mesos abans de dita data. Aquesta 
comunicació s'ha d'estendre a les corresponents empreses comercialitzadores perquè tinguin 
constància de la substitució de comptador dels seus clients. És  a  dir,  que  el  Ministeri 
d'Indústria, Energia i Turisme ordenava les empreses una comunicació directa amb els usuaris i  
usuàries  sense  cap  tipus  de  notificació  o  autorització  dels  ens  locals  i  amb  una  simple 
comunicació a les comunitats autònomes mitjançant un informe d'evolució de l'execució dels 
plans aprovats que contingui una descripció detallada de les accions realitzades des de l'inici 
dels mateixos

La  mateixa  ordre  2012/27/UE (2)  art.  nº1  té  com  a  objectiu  i  consideració  una  eficiència 
energètica del 20% per 2020, existint països com Alemanya que ja han postulat que aquests 
objectius en una llar mitjana, el consum de la qual és de 3500Kw/any, mai no podrà assolir-se. I  
per això han decidit no aplicar el Decret Europeu sobre els comptadors. 2012/27/UE(56)

Per restriccions d’ENDESA a la lliure competència:

Atès que la companyia distribuïdora Endesa imposa restriccions a la lliure competència, ja que 
impedeix que en la seva xarxa de distribució siguin instal·lats comptadors telegestionables no 
fabricats per Enel, empresa pública italiana propietària d' Endesa.

Atès que les esmentades restriccions estan expressament prohibides en els articles 101 i 102 
del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) i li donen a Endesa el monopoli sobre 
el 43% del mercat de comptadors telegestionables.
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Atès  que  les  restriccions  afecten  a  13  milions  d'usuaris  de  Catalunya,  Andalusia,  Aragó, 
Extremadura, Balears i Canàries, que no poden exercir el seu dret a comprar o llogar el 

comptador en un mercat de lliure competència. 

Atès que aquests usuaris, entre els quals hi ha els veïns de Badia del Vallès, són obligats a 
més a acceptar que la substitució del comptador electromecànic pel comptador telegestionable 
sigui realitzada sense que els siguin comunicats prèviament el dia i l'hora de l'operació, la qual 
cosa els impedeix estar presents en aquesta i, per tant,  comprovar si els kWh indicats per 
Endesa a la factura posterior coincideixen amb els kWh marcats per tots dos comptadors en el 
moment de la substitució. 

Atès que les companyies apliquen   restriccions a la lliure competència, amb l’omissió de la 
Comisisió Nacional dels Mercats i la  Competència (CNMC), ja que s’impedeix l’exercici al dret 
de llogar o comprar el nou comptador en el mercat lliure. Les elèctriques amenacen els veïns si  
no volen canviar el comptador, quan no és obligatori i es pot fer fins el 31 de desembre de  
2018. 

Atès que els comptadors telegestionables d' Endesa incompleixen el Mandat 441/2009 de la 
Comissió  Europea,  ja  que  no  són  interoperables,  és  a  dir,  no  són  intercanviables  amb 
comptadors d'altres fabricants.

Per falta de protecció de dades personals:

Atesa que la posada en funcionament dels comptadors intel·ligents per mesurar els consums -i 
la futura implantació de xarxes intel·ligents-, obren la possibilitat d'obtenir i processar volums 
cada  vegada  majors  de  dades  personals  dels  consumidors  i  consumidores  i  posar-los  a 
disposició de diferents destinataris, amb el consegüent risc per a la privacitat d'aquests. Una 
qüestió aquesta que preocupa i ha donat lloc a què des de diferents instàncies de la Unió  
Europea s'estiguin duent a terme actuacions tendents a conciliar el necessari desplegament 
dels  sistemes de comptador  intel·ligent  i  de les  xarxes  intel·ligents  amb la  protecció  de la 
privacitat dels consumidors i consumidores.

Atès que el Grup d'Autoritats de Protecció de Dades creat per l'article 29 de la Directiva 95 /  
46 / CE, en el seu dictamen 12/2011 sobre el mesurament intel·ligent i després de sol·licitar una  
consulta prèvia al supervisor europeu de Protecció de Dades en les conclusions el supervisor 
manifesta que " El desplegament a escala europea dels sistemes de comptador intel·ligent pot  
oferir avantatges significatius encara que també pot comportar riscos considerables per a la 
protecció de les dades personals. Permet l'obtenció massiva de dades personals de les famílies 
i pot portar al seguiment del que fan els membres d'una família en la intimitat de les seves 
llars".

Atesa que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el seu informe de data 22 de juny de 
2015,  recull  un  dictamen  del  Grup  d'Autoritats  de  Protecció  de  Dades  pel  que  aquest  " 
considera  que  el  tractament  de  les  dades  referides  a  la  corba  de  càrrega  horària  resulta 
especialment sensible en tant que implica l'accés a altres informacions alienes al mer dada del  
consum  energètic  ,  mostrant  els  hàbits  de  comportament  del  consumidor  i  permetent 
l'elaboració de perfils relacionats amb la seva conducta , que excedeixen del mer coneixement 
dels seus consums per afectar la seva esfera més privada " , alhora que considera " que l'accés 
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a la informació hauria de fundar-se en el consentiment inequívoc de l' afectat " .

Atesa que l'AEPD entén que les dades del consum horari estan considerats dades personals 

als efectes de la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter  
personal. Alhora que considera que el tractament d'aquestes dades representa una ingerència 
en l'esfera privada del consumidor, ara que a través dels mateixos es proporciona informació 
rellevant sobre els seus hàbits personals, però incomprensiblement la pròpia AEPD en aquest 
informe no els considera a protegir aquesta ingerència quan , tot seguit , els dóna legitimitat al  
distribuïdor perquè pugui accedir-hi incloent-los en l'article 6.2 de la Llei Orgànica 15/1999 .

Atès que el Consell d'Estat ha emès un dictamen de data 2015.11.19, amb referència 936/2015, 
sobre el  projecte de reial  decret  pel  qual  es modifiquen diferents  disposicions en el  sector 
elèctric, entre les quals el Consell considera, que perquè la regulació sigui efectiva i garanteixi 
l'adequada protecció de dades personals, es garanteixi que l'afectat té coneixement "ple" de 
l'accés i tractament de les seves dades de consum i que consent de manera "inequívoca" i  
"efectiva" a l'accés i al tractament mitjançant el consentiment del titular "previ" i exprés ".

Atès que l'article 7.2 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, assenyala com un dels supòsits 
d'intromissió il·legítima en l'àmbit  de protecció d'aquesta Llei  el  de "La utilització  d'aparells 
d'escolta, dispositius òptics, o de qualsevol altre mitjà per al coneixement de la vida íntima de 
les  persones o de manifestacions  o cartes  privades no destinades a qui  faci  ús d'aquests 
mitjans, així com la seva gravació, registre o reproducció ". Pel que es considera que d'aquest 
comptador, que utilitzarà senyals en la banda de freqüència d'entre 3KHz i 148,5KHz (3000Hz i 
148.500Hz),  per  obtenir  informació  dels  hàbits  de  consum  de  les  vivendes  alhora  que 
emanaran  immissions  electromagnètiques  per  la  xarxa  elèctrica  sense  estar  apantallada  , 
envairan la propietat, el que afectarà als drets, a la inviolabilitat de domicili, a la integritat física i  
a la salut de les persones.

Per afectació a la Salut de les persones: 

Atesa la creixent preocupació social a molts barris, pobles i ciutats del nostre país, en relació  
amb les immissions cada dia majors i els possibles efectes sobre la salut de les persones, de 
les radiacions electromagnètiques provinents del  desplegament dels anomenats comptadors 
intel·ligents, i especialment sobre els col·lectius més sensibles, com són, dones embarassades, 
nadons, nens i nenes, persones electrohipersensibles, gent gran i persones malaltes.

Atès que la problemàtica que en aquests moments està presentant la instal.lació dels nous 
comptadors  d´electricitat,  es  veu  multiplicada  per  la  implantació  dels  nous  comptadors 
telegestionables de gas i d´agua, que ja s´estan instal.lant, i que també presenten les mateixes 
problemàtiques tecnològiques en relació a la protecció de dades i a la protecció de la salut de 
les persones, ja que s´estructuren a partir d´un sistema de concentradors i /o d´antenes, que 
emetran radiofreqüències. 

Atesa la Llei 9/2014 general de telecomunicacions, de 9 de maig, per controlar la instal·lació de 
les antenes de telefonia. Ens trobem els veïns en una situació d'indefensió davant la col·locació 
d'uns  concentradors  que  emetran  radiofreqüències  i  formaran  part  de  la  contaminació 
electromagnètica al costat de les antenes. 

Atès que nombroses publicacions científiques recents han demostrat que els CEM afecten els 
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organismes vius a nivells molt per sota de la majoria de les directrius internacionals i nacionals.  
Els efectes inclouen l'augment de risc de càncer, l'estrès cel·lular, l'augment de radicals lliures 
nocius, danys genètics, canvis estructurals i funcionals del sistema reproductor, dèficits en 

l'aprenentatge i la memòria, trastorns neurològics i efectes negatius en el benestar general de 
els éssers humans. El dany va més enllà de l'espècie humana, ja que cada vegada hi ha més  
evidències d'efectes nocius tant per a les plantes com per als animals. Crides internacionals de 
científics independents demanen protecció enfront de l'exposició als Camps electromagnètics 
No ionitzants. 

Atès que l'Assemblea Parlamentària del Consell  d'Europa en la seva Resolució 1815 de 27 
maig 2011 declara que “s´ha d'aplicar el Principi de Precaució quan l'avaluació científica permet  
determinar riscos amb suficient certesa. Especialment, en el context d'una creixent exposició  
de la població, inclosos especialment grups vulnerables com la joventut i els nens i les nenes,  
aspecte que podria generar costos humans i econòmics extremadament elevats per no actuar  
si refà cas omís de les alertes primerenques.”

Atès  que  el  cablejat  elèctric  dels  habitatges  està  previst  per  un  corrent  elèctric  neta  de 
freqüència 50Hz, però no està adaptat per transportar senyals PLC (utilitzades en les xarxes 
d'alta  tensió).  Per  poder  evitar  la  radiació  electromagnètica  provocada  per  les  freqüències 
d'aquests senyals hauria el  cablejat  d'estar apantallat.  Per això, la instal·lació massiva dels 
comptadors telegestionables suposarà una greu amenaça per a la salut pública. 

Atès que a causa de les característiques de les ones PLC el seu efecte pot ser més nociu que 
altres xarxes sense fil I ja que fins al dia d'avui no està demostrat que aquestes ones siguin  
innòcues i  tenint  en compte la  recomanació dels  estudis  realitzats  per  experts  (Enrique A. 
Navarro 1,*, Claudio Gomez-Perretta 2, and Francisco Montes 3).

Atès que la substitució d'aquests comptadors s'està fent a esquenes dels consumidors i sense 
importar la seva Salut. 

Atès que el 8 d’octubre de 2014 es va aprovar la Resolució 799/X del Parlament de Catalunya, 
sobre els comptadors intel·ligents en la qual s´instava al Govern a demanar al Govern de l´Estat 
que:

- Compleixi la Directiva 2012/27 UE, del 25 d´octubre de 2012, relativa a l´eficiència energètica, 
en  tots  els  aspectes  relatius  a  les  dades  obtingudes  amb  els  anomenats  “comptadors  
intel·ligents”.

- Assegurar que els sistemes de mesura facilitessin informació sobre l’hora exacta d’utilització i 
que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència energètica i els beneficis per als 
clients  finals;  i,  alhora,  garantir  la  seguretat  dels  comptadors  intel·ligents  pel  que  fa  a  la 
transmissió de dades i a la privadesa dels clients finals

-  Permetre  que  aquests  aparells  siguin  emprats  com  a  complement  imprescindible  per  a 
l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de l’electricitat abocada a la xarxa des de 
les instal·lacions del client final.
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- Sobre la base del principi de precaució i tenint en compte l’existència de persones afectades  
per síndromes de sensibilització central (entre    elles la hiperelectrosensibilitat), faci els estudis 
científics necessaris per a avaluar si la utilització d’aquests aparells comporta cap risc per a la

salut de les persones –inclosos també col·lectius sensibles com la població infantil i juvenil i les 
dones embarassades– i apliqui el principi ALARA (as low as reasonably achievable), segons el 
qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui raonablement possible tenint en compte 
els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics.

-  Doti  econòmicament  les  comunitats  autònomes  perquè  impulsin  un  pla  de  formació 
ocupacional  que  faciliti  el  reciclatge  laboral  dels  treballadors  d’empreses  de  lectura  de 
comptadors per a poder optar a un nou lloc de treball.

-  Inclogui  en  el  programa  d’instal·lació  de  comptadors  una  campanya  d’informació  i 
sensibilització  sobre  el  funcionament  d’aquests  aparells  amb  relació  als  camps 
electromagnètics  que  poden  generar  i  l’efecte  sobre  el  medi  ambient  i  la  salut  humana, 
campanya que ha d’ésser dotada econòmicament per l’Administració de l’Estat perquè sigui 
executada per les comunitats autònomes que ho sol·licitin.

Atès l’incompliment dels acords de dita Resolució i pels motius exposats, tenint en compte les  
competències que atribueix la legislació a les institucions locals, presentem al Ple Municipal la 
següent declaració institucional per a la seva aprovació i instem al Ple de l'Ajuntament de Badia 
del Vallès a que adopti els següent ACORDS:

Primer.- Instar  al  Govern  de la  Generalitat  i  de l’Estat  a  una  paralització  preventiva  de la 
instal·lació  dels  nous  comptadors  telegestionables  a  causa  dels  incompliments  del  mateix 
Govern de l’Estat de la Directiva 2012/27/UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a l'objectiu del 
20 % per al 2020 d’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes  
amb  els  anomenats  “comptadors  intel·ligents”,  i  amb  l’aplicació  de  les  recomanacions  del 
Parlament Europeu sobre el principi de precaució sobre la salut en la instal·lació dels nous 
comptadors.

Segon.- Instar  el  Govern  de  la  Generalitat  a  que  acordi  una  suspensió  temporal  en  el 
desplegament de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables degut a que el Govern 
central no ha donat cap resposta satisfactòria a les peticions de la Resolució del Parlament del  
8  d´octubre  de  2014  sobre  els  nous  comptadors  en  relació  a  la  protecció  de  dades  dels  
consumidors, ni a la protecció sobre la salut dels ciutadans, i fins que no es realitzin estudis  
concloents sobre la no repercussió per a la salut, i la seguretat en la protecció de dades.

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a que la Direcció general de Qualitat Ambiental del 
Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  de  la  Generalitat  s'ocupi  de  les  afectacions  de  la 
contaminació  electromagnètica  sobre  la  salut  de  la  població,  igual  que  ho  fa  amb  la 
contaminació acústica, la contaminació lluminosa, la contaminació odorífera i la contaminació 
atmosfèrica, de manera coordinada amb el Departament de Salut. 

Quart.- Instar al Govern de la Generalitat a que informi a través dels mitjans de comunicació a 
la població sobre els  acords d´aquest  Ple,  destacant  la petició a la Generalitat  i  al  govern 
Central  de paralitzar  la instal.lació dels  comptadors intel·ligents,  i  del  dret  dels  ciutadans a 
oposar-se a la seva instal.lació, i del seu dret a sol·licitar a les empreses la seva restitució en el  
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cas que s´hagi fet sense el seu consentiment i per no haver estat informats adequadament. Així  
mateix,  informar  els  veïns  i  veïnes  de  Badia  del  Vallès  per  mitjà  del  butlletí  municipal  L
´Informatiu. 

Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat a recolzar la decisió dels ciutadans de Catalunya, 
sol·licitant la paralització immediata de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables fins 
que Endesa compleixi la llei en un mercat a la lliure competència, que els ciutadans puguin triar 
si compren o lloguen el comptador, i exigir la compatibilitat dels comptadors instal·lats en tota la 
xarxa elèctrica de la Comunitat de Catalunya.

Sisè.- Instar al Govern de la Generalitat a que, per mitjà de l´Agència Catalana del Consum, i 
per mitjà de les Oficines Municipals d´Informació al Consumidor, s´atenguin les reclamacions 
dels  ciutadans  en  relació  al  seu  dret  a  expressar  la  seva  negativa  a  la  instal·lació  de 
comptadors intel·ligents, es a dir: l´opcionalitat. I la seva demanda de restitució del comptador 
antic en el cas de que s´hagi fet sense el seu consentiment per no estar informats. L´Agència 
Catalana de Consum i les Oficines Municipals d´Informació recolzaran la decisió dels ciutadans 
que desitgen mantenir el seu comptador antic i donar suport als ciutadans als quals se'ls ha 
canviat el comptador i vulguin tornar a tenir el seu antic, i se'ls restitueixi immediatament.

Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a que ordeni a la policia autonòmica i a les policies 
locals  a que atenguin les demandes ciutadanes relacionades amb la instal·lació dels  nous 
comptadors, i donin suport als ciutadans, impedint que les empreses instal·lin els comptadors. I  
ordenar que aixequin un acta de la denúncia.

Vuitè.- Instar al Govern de la Generalitat a que coordini les actuacions derivades d´aquests 
acords a la CONFAVC, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de 
Catalunya, al Govern d´Espanya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a les associacions 
municipalistes FMC, ACM i AMI, a les Associacions de veïns i veïnes de Badia del Vallès i a la 
ciutadania badienca. 

Novè.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, aigua i gas, que 
presentin  en  un  termini  de  sis  mesos,  un  estudi,  amb  anàlisi  i  verificació  dels  requisits 
imprescindibles que garanteixin la innocuïtat  de tot  el  necessari  per  al  seu desplegament  i 
posada en marxa d'aquests aparells en relació a la salut de les persones. Havent-se demostrat 
la innocuïtat del sistema PLC, la protecció de dades, la compatibilitat en tota la xarxa elèctrica i  
el dret a decidir en un mercat a la lliure competència.

Desè.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de llum, aigua i gas, que 
presentin en un termini de sis mesos, per a una implementació real i consensuada amb els 
diferents  agent  socials  un  estudi  que  d'acord  amb  la  lliure  elecció  de  la  instal·lació  del 
comptador per part del client final:

a) Garanteixi el compliment de la Directiva 2012/27 UE, del 25 d´octubre de 2012, relativa a l
´eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els anomenats 
“comptadors intel·ligents”.

b) Asseguri que els sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora exacta d’utilització i que 
es  tinguin plenament  en compte els  objectius  d’eficiència  energètica i  els  beneficis  per  als  
clients finals.
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c) Garantir la seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades i a la 
privadesa dels clients finals.

d) Que permetin que aquests aparells siguin emprats com a complement imprescindible per a 
l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de l’electricitat abocada a la xarxa des de 
les instal·lacions del client final.

e) Que es tingui accés a informacions dels llocs i totes les seves antenes i concentradors així  
com mesuraments trimestrals de nivells de CEM fruit de la implementació d'aquests dispositius.

f)  Garanteixi  la  seva  INNOCUÏTAT,  que  no  emanaran  immissions  electromagnètiques  o 
interferències  per  a  tota  la  xarxa  elèctrica  dels  habitatges  posant  en  perill  la  salut  de les 
persones.

Onzè.- Instar al Govern de la Generalitat a que, sobre la base del principi de precaució i tenint  
en compte l’existència de persones afectades per síndromes de sensibilització central (entre 
elles  la  hiperelectrosensibilitat),  faci  els  estudis  científics  necessaris,  amb  professionals 
independents, per a avaluar si la utilització d’aquests aparells comporta cap risc per a la salut  
de les persones –inclosos també col·lectius sensibles com la població infantil  i  juvenil  i  les 
dones embarassades– i apliqui el principi ALARA (as low as reasonably achievable), segons el 
qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui raonablement possible tenint en compte 
els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics.

Dotzè.- Crear la Taula de seguiment i estudi dels impactes que pugui tenir sobre la salut i la  
privacitat el desplegament dels anomenats comptadors intel·ligents, formada pels grups polítics 
del  Parlament  de Catalunya, els  departaments  de Territori  i  Sostenibilitat,  Salut,  Empresa i 
Coneixement, l’Institut Català d’Energia, entitats veïnals, entitats municipalistes i  universitats 
catalanes.

Tretzè.- Instar al Govern de la Generalitat a propiciar els canvis legislatius necessaris i urgents, 
que ofereixin la possibilitat de tenir un entorn saludable, compatible amb el desenvolupament 
de les  tecnologies  i  aconseguir  l'aplicació del  Principi  ALARA (nivells  tan baixos  com sigui 
possibles) i el Principi de Precaució recollit en la Llei, 33/2011, general de Salut Pública.

Catorzè.- Instar  al  Govern de la Generalitat  a promoure els  canvis  legislatives necessaris i 
urgents que facin operativa la Resolució 1815 (27 maig 2011) de l'Assemblea Parlamentària del  
Consell d'Europa sobre perills potencials dels camps electromagnètics i els seus efectes sobre 
el Medi Ambient i la Salut de les persones. Així mateix, exigir la revisió d'aquesta resolució de 
gairebé 5 anys i analitzar estudis posteriors i proposar nous valors per protegir i defensar la  
salut dels ciutadans.

Quinzè.- Constituir una Comissió Municipal de seguiment de l´aplicació d´aquests acords del 
Ple Municipal on hi estiguin presents tots els grups polítics municipals i organitzacions socials 
promotores  de  la  proposta  com  ara  Plataforma  Stop  comptadors,  AFIFAC  (Associació 
d'Afectades  de  Fibromiàlgia  i  Síndrome  de  Fatiga  Crònica),  Associació  de  Disminuïts, 
Associació ADAMUJER,  Sindicat SIPCTE, Observatori de Salut Ambiental (OSA).
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Finalitzats els punts de l'ordre del dia i aprovats per unanimitat la seva urgència s'aproven els 
següents acords: 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

9.  Dia de l'orgull lèsbic, gai, trans, bisexual, i intersexual (LGTBI)

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: "Moltes gràcies senyora 
alcaldessa per acceptar d'urgència la nostra moció, presentada fora de termini i només volíem 
dir  que  ens  agradaria  que  es  sotmetés  a  participació  ciutadana  el  tema  de  com  volen 
manifestar el seu suport a la comunitat LGTBI i el tema de com volen pintar per exemple els 
colors dels bancs públics o no sé, els passos de vianants, etc. Moltes gràcies".

Seguidament  la  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Miguel  Rodríguez,  qui  diu: 
"Gràcies senyora alcaldessa i també demano disculpes per la confusió que hem tingut aquí, al 
grup municipal de l'AEB. Jo, evidentment, també estem i recolzem aquesta proposta, creiem 
que és una altra de les lluites que queda moltíssim i molt molt per fer, tot i que tenim aquesta 
llei aquí a Catalunya, penso que de les plataformes i col·lectivitats d'aquest col·lectiu no s'ha 
articulat ni un 2, 3% d'aquesta mateixa llei i ja fa dos anys d'això. Així com l'any passat la 
campanya central a Barcelona a nivell de Catalunya d'aquest col·lectiu va ser tot el tema del  
bullying a les escoles, aquest  any és una crida precisament a la transfòbia, perquè moltes 
vegades això també queda molt  soterrat,  solament  aquestes  persones i  les seves  famílies 
saben lo  que  realment  hi  ha  al  darrere  d'aquest  patiment  d'aquest  assetjament  a  tots  els 
aspectes.  Evidentment  el  grup  municipal  de  l'AEB  votarem  a  favor  d'aquesta  proposta. 
Gràcies".

La  senyora  alcaldessa diu:  "Nosaltres  també recolzarem aquesta proposta.  El  nostre  partit 
sempre ha estat crec que molt sensible en aquest tema, i per suposat lamentem que en ple  
segle XXI encara haguem d'estar parlant sobre la identitat sexual de cadascú que hauria de 
formar part de la intimitat i que a ningú li hauria d'importar i estem de fer actes públics per 
defensar-ho".

S'aprova per unanimitat el següent acord:

El dia 28 de juny celebrem l’Orgull de la diversitat sexual, familiar i de gènere. Aquest dia de 
l’any  1969  van  produir-se  diverses  revoltes  a  Stonewall  (EE.UU.)  per  denunciar  la 
criminalització a la qual estaven sotmeses les persones LGTBI. Aquelles revoltes van suposar 
l’inici del moviment contemporani per la igualtat i la dignitat de lesbianes, gais, trans, bisexuals i  
intersexuals. I des d’aquell moment, cada any, moltes ciutats arreu el món commemoren aquest 
dia per  reivindicar  els drets, la dignitat  i  la  igualtat  per  a lesbianes, gais, trans, bisexuals  i  
intersexuals.

Aquest 2016 cal donar-li una transcendència especial al dia de l’Orgull. El passat dissabte 11 
de juny van morir  assassinades 50 persones a una discoteca LGBTI  d’Orlando, als  Estats  
Units. Un atemptat de caràcter LGBTI fòbic que ha consternat a tota la comunitat LGBTI i que 
posa  de manifest  la  necessitat  de perseguir  a  través  de les  institucions  internacionals  els  
delictes d’odi que pateix el col·lectiu.
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A Catalunya, i tot i ser ser un país capdavanter en reconèixer drets legals a lesbianes, gais,  
transsexuals i bisexuals queda molt camí per recórrer cap a la igualtat real.

És necessari el reconeixement a tots aquells sectors vinculats a les lluites socials, per ser els i 
les màximes responsables de que ara mateix existeixin certs drets reconeguts a les persones 
LGTBI. Cal reconèixer també l’existència d’iniciatives de les diverses administracions públiques, 
des de l’àmbit municipal  a l’europeu que tenen com a objectiu un compromís amb la lluita 
col·lectiva per la igualtat i la llibertat de tota la ciutadania.

No  obstant  això,  l’assetjament  que  les  persones  LGTBI  continuen  patint  a  les  aules,  la 
discriminació  al  treball  i  l’exclusió  de  serveis  públics  (especialment  sanitaris)  són  alguns 
exemples de situacions de desigualtat amb les que continuem trobant-nos. 

2016 és l’any de la visibilitat bisexual en la diversitat. Reivindiquem el dret de les persones  
bisexuals,  diverses  i  iguals.  Hem d’acabar  amb la  bifòbia  i  generar  referents  dintre  de  la 
societat,  per  tal  d’empoderar  a  les  persones  bisexuals  i  anar  obrint  camí  a  les  futures 
generacions.  Les  persones bisexuals  pateixen rebuig i  discriminació per  ser  bisexuals,  fruit  
d’una  societat  heteronormativa,  monosexista  i  patriarcal  que  castiga  a  qui  surt  de 
l’heteronorma.  Així  reivindiquem que cada persona ha de viure conforme al  seu sentir  per 
garantir una societat més igualitària, lliure i inclusiva amb totes les realitats.

A Catalunya ja vam donar un pas important amb La Llei per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia 
aprovada el 2 d'octubre de 2014 al Parlament de Catalunya. Dos anys després, és urgent el 
seu  desplegament  i  aplicació  efectiva  per  tal  de  sancionar  totes  aquelles  actituds 
discriminatòries i violentes que dia rere dia pateixen les persones LGBTI al nostre país.

Pel  que fa  al  fet  trans  cal  abordar-lo  des  d’una  perspectiva  holística  (sanitària,  educativa,  
laboral, etc.) que elimini completament qualsevol referència patologitzant i atorgui el ple dret a 
la identificació sense necessitat d’aval professional de cap tipus.

Qualsevol dona, independentment de la seva orientació sexual, ha de tenir dret a la maternitat. 
S’ha de posar fi a la discriminació en l’accés als tractaments de reproducció assistida a través 
de la sanitat pública. És un dret emparat per la llei i no pot ser manllevat pel fet de no tenir com 
a parella un home.

Des de les institucions hem de seguir treballant en pro de la igualtat legal, social i de facto entre 
totes les persones. Cal impedir que les conviccions morals o ideològiques individuals segueixin 
posant entrebancs a l'avenç de la igualtat, que és el camí de la democràcia. Tot i que la igualtat 
legal és ja una realitat generalitzada, la igualtat social i real del col·lectiu LGTBI és encara una 
assignatura pendent que cal abordar amb urgència i decisió.

Els municipis són els espais més propers a la ciutadania, i per això han de jugar un paper 
cabdal en la normalització del col·lectiu LGTBI, sent un referent d'integració i lluita contra la  
discriminació. Per  això,  el  seu compromís és imprescindible per  tal  de donar resposta a la 
població LGTBI en tot allò que sigui de la seva competència.
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Per tot això, amb motiu del dia de l’Orgull LGTBI, hem de promoure accions per aconseguir  
arribar a la fi de la carrera per la igualtat i la no discriminació  de les persones LGTBI.

Per tot allò anteriorment exposat el Grup Municipal de Badia en Comú (BeC) proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès l’acord en el compliment dels següents compromisos:

1.       Posar en marxa mesures per a promoure el respecte cap a la diversitat sexual i de 
gènere en l’àmbit educatiu, familiar i festiu.

2.       Instar al Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014 per a garantir els  
drets  de  lesbianes,  gais,  bisexuals,  transgèneres  i  intersexuals  i  per  a  eradicar  
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, especialment en el seu règim sancionador. Així 
com instar a la seva aplicació efectiva per part de totes les administracions públiques  
del país.

3.       Instar al Ministeri de Sanitat a que retorni a la cartera de serveis bàsics el dret a 
l’accés a la  reproducció assistida per a parelles de dones i dones sense parella.

4.       Instar  al  Govern  de  l’Estat  Espanyol  a  aprovar  una  llei  integral  contra  la 
LGTBIfòbia que garanteixi  el  dret  a la igualtat  i  a la no discriminació en tots els 
àmbits socials i en totes les etapes de la vida de les persones LGTBI.

5.       Elevar la petició als governs estatal i de la Generalitat de Catalunya de pressionar 
a les institucions europees i internacionals per tal de perseguir els delictes d’odi i  
violència que pateixen les persones LGBTI arreu del món.

6.       Donar  suport  a  l’associacionisme  LGTBI  a  través  de  la  realització  conjunta 
d’accions de sensibilització, especialment en l’àmbit infantil i juvenil.

7.       Organitzar  alguna  acció reivindicativa visual  a alguna de les nostres  places  o 
carrers com pintar pas de vianants, bancs, fanals o papereres amb la senyera dels 
colors de l’Arc de Sant Martí. Aquesta acció, junt amb la proposada al punt 8, podria 
ser  complementada amb la denominació oficial  d’aquest carrer, plaça o avinguda 
amb un “nom proLGTBI ” de manera consensuada a l’estil de la Plaça de la Dóna o 
el parc de la II República.

8.       Penjar, amb motiu del dia de l’Orgull LGTBI, la bandera de l’arc de sant martí al  
balcó de l’Ajuntament.

10. Adhesió a la declaració de suport a la renda garantida de ciutadania (RGC)

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: "Moltes gràcies senyora 
alcaldessa. Novament BeC vol agraïr que finalment s'hagi acceptat com a proposta d'acord, tot 
i presentar-la fora de termini. Moltes gràcies".

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran, qui diu: "Gràcies, és 
curiós com mocions que es presenten en termini doncs no dona temps de llegir-les i d'altres 
que es presenten fora de termini, doncs si. Dit això, l'AEB donarà ple recolzament en aquesta 
iniciativa. Gràcies".

La senyora alcaldessa diu: "Nosaltres donarem recolzament. No és el mateix senyor Duran. Era 
una moció amb 48 atesos, 12 acords i amb molta remissió a normativa tant comunitària com 
estatal com autonòmica, però bueno, en qualsevol cas ja està. Nosaltres també recolzarem 
aquesta proposta".
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S'aprova per unanimitat el següent acord:

El 31 de maig, es va dur a terme, a la Sala d’actes de CCOO, un acte convocat per la Comissió 
Promotora de la Renda garantida de Ciutadania amb el lema Rescatem les persones! Per una 
Catalunya sense pobresa. alcaldesses i alcaldes tenen la paraula, L’objectiu d’aquest acte va 
ser el demanar la tramitació urgent de la proposta de llei per una RGC sense desnaturalitzar el 
seu contingut. L’acte va comptar amb la presència de representants de nombrosos ajuntaments 
de Catalunya, amb membres de moltes organitzacions socials, cíviques i polítiques.

A l’acte es va donar lectura a una Declaració en suport de la Renda Garantida de Ciutadania  
que signen les alcaldesses i alcaldes, on es comprometen a defensar els seus drets i dignitat,  
en  compliment  dels  nostres  compromisos  davant  la  ciutadania,  coherents  en  el 
desenvolupament  dels  principis  i  valors  de  justícia,  solidaritat  i  fraternitat,  demanen 
encaridament al Parlament de Catalunya que realitzi el seu treball amb diligència i aprovi la 
proposta de llei en els pròxims mesos, respectant els aspectes fonamentals del contingut de la 
proposta de llei, de manera concertada i amb l’acord de la Comissió Promotora de la Iniciativa 
legislativa popular, i sempre amb voluntat de millorar i enriquir aquesta proposta.

L’ajuntament de Badia, així com el nostre municipi, s’ha mostrat sensible a l’aplicació d’una 
Renda Garantida de Ciutadania amb la recollida de signatures, campanyes i difusió, així com 
l'aprovació de diverses mocions de suport a la RGC.

És per aquests motius que es proposa al Ple d’aquest ajuntament els següents acords:

Primer; Signar l’adhesió al manifest de suport municipal a la RGC.

Segon;  fer  arribar  el  present  acord  a  la  Comissió  promotora  de  la  renda  Garantida  de 
Ciutadania.

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 
344/2016 a la 428/2016.

2. Precs i preguntes

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui emet les següents preguntes:

1. Ens han arribat queixes d'alguns veïns referents a sorolls procedents d'aparells de música 
d'aquestes que son portàtils, a altes hores de la nit, en espai d'interblocs entre la Cantàbric, 
Costa Brava, així com a Mediterrani, etc. La pregunta que volíem fer és si s'havia fet algun tipus 
d'intervenció per part de la policia municipal i si tenen dissenyat algun tipus de campanya de 
sensibilització,  de concienciació,  de civisme o lo que sigui  o  un pla  d'actuació al  respecte 
d'aquest tipus d'actituds incíviques.

2.  Per  altra  banda,  s'ha  obert  un  expedient  a  un  comerç  local  per  la  venda  de  begudes 
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alcohòliques a menors en aquest darrer mes, donat que a les passades festes majors hem 
tingut la intoxicació d'una menor i va declarar que va comprar la beguda en un comerç de la 
localitat.

3. També volíem preguntar sobre les darrers informacions al voltant de la reapertura del Shiva 
per part dels antics concessionaris, després de què el Jutjat hagi acceptat la mesura cautelar. 
Quina informació tenen com a part en el cas? I quins seran els passos a seguir a partir d'ara?

4. També voldríem fer una petició d'establir més controls de velocitat a l'avinguda Burgos, per 
tal d'evitar excessos de velocitat que es donen en determinades hores de la nit.

5.  Al  voltant  del  parc Joan Oliver,  ens  agradaria  saber  quines  han estat  les gestions  i  les  
respostes amb els tècnics de l'AMB sobre el tema de la deficient instal·lació de les cadires, la  
possibilitat  de posar bancs a l'altra banda, en front del  banc de ciment, perquè el  banc de 
ciment en determinades hores hi ha ombre a l'altra banda i no hi ha cap banc. Llavorens la gent  
quan és estiu o hivern juga, o sigui, es senta a la zona d'ombra o es senta a la.... s'asseu a la 
zona de sol en funció de si fa fred o calor, llavorens clar, al eliminar una banda dels bancs, la 
gent no pot decidir on vol estar-s'hi. I trobem que seria una millora tornar a posar bancs a l'altra 
banda.

6. Voldríem demanar la instal·lació d'un element adaptat al parc Joan Oliver, ja que no hi és  
encara i aquesta demanda s'hauria de traslladar a l'AMB, ja que les cistelles, que en tenim 
vàries al municipi, dos en concret en aquest parc, hi trobem a faltar la varietat d'aquests tipus  
d'elements inclusius.

7. En quant al grup municipal, té una petició a fer a l'equip de govern que és obrir un procés de  
consulta entre el veïnatge per establir o no la prohibició d'entrar animals de companyia al parc 
Joan Oliver. Des de BeC considerem que aquesta consulta hauria de servir com a exemple de 
cara  a  futurs  processos  de  participació  ciutadana  en  diferents  àmbits  i  es  tracta  d'obrir 
processos de participació que facin de la resposta ciutadana l'eix de quina ciutat volem i quines 
normes ens donem entre tots i totes. Parlem del parc Joan Oliver com a parc central recent  
renovat, on podem donar-nos unes regles compartides entre tots nosaltres.

8. Per últim, el passat.... bueno, per penúltim, al passat ple del mes de maig, vam preguntar  
sobre un tema, el tema del Laurentino, el conserge de l'Empordà, on volíem saber la relació 
contractual que tenen i l'escrit encara no ens ha arribat l'informe, vale?, volem reclamar un altre 
cop si us plau ens poden fer arribar quan puguin.

9. I per altra banda, a l'última Comissió Informativa de Serveis Centrals, vaig demanar si us 
plau sobre el nombre d'hores extraordinàries que s'estan fent els agents de la policia local. Ens 
falta  les del  més d'abril  i  les  del  mes de març,  març i  abril  em sembla.  Març i  maig  vaig  
demanar, i que encara no ens ha arribat i volíem si us plau si ens podeu fer arribar quan abans 
millor. Moltes gràcies.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Josep Martínez per respondre alguna de les 
preguntes:

"Gracias  alcaldesa.  Paso  a  contestarte  alguna  de  las  cosas  que  tienen  que  ver  con  las 
regidorías. 

- En cuanto a las quejas por los ruidos, fíjate, ayer por la noche, por ejemplo, hubo bastante  
movimiento de jóvenes, también es normal. Sí que estamos haciendo bastante hincapié en este 
sentido, igual que lo hicimos el año pasado, a través de puntos, incluso a través del propio jefe  
de la policía que va a estar durante el mes de verano, igual que lo estuvo el año pasado, y a 
través de las redes sociales haremos las campañas pertinentes. Estamos encima.

- En cuanto a la consulta de si pueden entrar los perros o no en el parque Joan Oliver, por lo  
que hace a participación ciudadana, creo que lo dejé bastante claro en la comisión informativa, 
en un parque tienen que entrar animales de compañía, sino pierde sentido lo que es un parque. 
De todas maneras sí que seguimos incentivando la participación ciudadana, pero bueno, no la 
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podemos extrapolar hasta tal punto. Es nuestro parecer. Y creo que por mi parte, no tengo 
ninguna cosa más".

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya, qui diu:

"Sí, gracias alcaldesa. A ver, yo no entiendo. No entiendo que se pregunte en una comisión 
informativa lo del  proceso participativo para que puedan entrar animales en el parque Joan 
Oliver  y  se diga  que no.  Pregunta  en otra  comisión,  se diga que no.  Y que lo  vuelvas  a 
preguntar aquí y se diga que no. Si ya lo hemos hablado en la comisión informativa, no sé qué 
sentido tiene volver a sacarlo aquí. Es que entonces no tiene sentido preguntarlo en la comisión 
informativa si luego lo vamos a volver a preguntar, no lo acabo de entender. Como todo lo 
demás que tiene que ver  con el  parque Joan Oliver.  Ya hablamos de los juegos que hay 
adaptados, ya hablamos del problema que ha habido con los bancos, bueno con las sillas y que 
se tiene que cambiar el sistema de fijación porque no tenía suficientemente profundidad y la  
última capa de sauló no está lo suficientemente asentada y bueno, y se mueven las sillas y se  
han tenido que retirar unas pocas y otras se acabarán retirando para fijar todas. Y ya está, la  
parte que me toca a mí ya está".

La senyora alcaldessa diu: "Sobre el tema de l'expedient consultarem al servei, perquè jo ara 
mateix  no  tinc  informació  per  contestar  i  crec  que  els  regidors…  (…)  Encara  no  tenim 
informació,  ja li  passarem en qualsevol  cas.  Sobre el  tema de la  reapertura  del  Shiva,  va 
haver-hi una resolució judicial que condicionava la mesura cautelar al dipòsit d'una quantitat 
econòmica,  y  fue informado en comisión informativa (.....)  Clar,  és  que ho publiquen a les 
xarxes socials. Si fem informació tot el que trobem al Facebook, pues és el que passa. (....) Cap 
novetat, cap novetat.... (....) Sobre el tema de la petició d'informació de la Comissió de Serveis 
Generals li faran arribar per mail i jo crec que ja està tot contestat. (....) Si això ja li passarem...  
el tema de la relació contractual que quedava pendent és veritat del passat ple, li passarem i el  
tema  d'hores  extres  també  li  passarem  per  mail.  Ho  mirarem  també  i  li  passarem  ja  la 
contestació per escrit de l'altre tema que quedava pendent".

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 cinquanta minuts, del qual com a 
Secretària municipal dono fe.
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