
 

Acta núm. 09/2016

    

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 25 DE JULIOL DE 2016

Badia del Vallès, vint-i-cinc de juliol  de 2016

El Ple de la corporació quan son les 18:35, 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 

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

Sra. María Pilar Paz Sierra BeC-E

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

Excusen la seva assistència els/les senyors/res, Maria José Granados Martínez, José Pérez 
Jiménez i Rafael Muñoz Contreras.

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, la Presidenta obre la sessió i diu: 
"Comentar  que el  punt  número 8 de l'ordre del  dia, per  acord de Junta de Portaveus hem 
acordat  desdoblar-ho. En la moció que consta a la preacta per una banda, i  la moció que 
consta a la preacta més una addenda per un altre, i farem la votació per separat en aquest cas  
del punt."

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

“I. PART DISPOSITIVA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Sol·licitud baixa Consorci de Turisme del Vallès Occidental (expte. 1868/2016)
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3. Aprovació Festes Locals 2016 (expte. 1744/2016)

4. Creació lloc de treball de Tresorer/a (expte. 1833/2016)

5. Pròrroga del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport al centre d'eliminació de les 
diverses  fraccions  de  residus  municipals,  de  la  neteja  viària  i  altres  serveis  complementaris  (expte. 
1765/2016)

6. Pròrroga del contracte administratiu de serveis de neteja d'edificis i dependències municipals (expte. 
1809/2016)

7. MOCIÓ BeC: Declaració d'entitats memoralistes sobre el 80è aniversari del cop d'Estat del 18 de juliol 
de 1936

8. MOCIÓ BeC: Sobre el tancament definitiu del CIE de Barcelona (expte. 1888/2016)

9. MOCIÓ AEB: De suport als 27 de la UAB

10. Assumptes sobrevinguts

II. CONTROL A L'EQUIP DE GOVERN

1. Donar compte de les Resolucions de l'Alcaldia

2. Precs i preguntes»

"I. PART DISPOSITIVA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

S'aprova  l'acta  de  la  sessió  ordinària  que  va  tenir  lloc  el  dia  29  de juny  de 2016,  sense 
necessitat de lectura atès que tots els membres del consistori disposaven del text.

2. Sol·licitud baixa Consorci de Turisme del Vallès Occidental

S'aprova amb 9 vots a favor (PSC i BeC) i 5 abstencions (AEB), el següent acord:

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número 1868/2016, relatiu a sol·licitud de separació del  consorci  de Turisme del 
Vallès Occidental

II. Relació de Fets

1. El Ple municipal de l'Ajuntament de Badia del Vallès , en sessió celebrada el 27 d'abril de 
2005 va aprovar la adhesió al Consorci de Turisme del Vallès Occidental, així com l'aprovació 
dels seus Estatuts.

2. Desprès de casi 11 anys de pertànyer a aquesta entitat pública, l'Ajuntament de Badia del 
Vallès, ha valorat presentar preavís de separació de l'esmentat Consorci.

III. Fonaments de dret

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

1r. El procediment de separació dels membres del consorci es regula a l'art 323 del Decret 
179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis (ROAS).

2n. De igual manera l'art 33 dels Estatuts del el Consorci de Turisme del Vallès Occidental, es  
refereix a la separació de membres del  Consorci,  establint un preavís amb un mínim de 6 
mesos d'antelació.

3r. Segons els articles 47 g) de la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local  
i art 114 d) 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,  es  requereix  per  l'adopció  d'aquest  acord  el  vot  
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.

4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per l'art 22.2 de la llei 7/1985 
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 52.2 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,

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar la sol·licitud de l'Ajuntament de Badia del Vallès, de separació del Consorci de 
Turisme del Vallès Occidental, donant a aquesta sol·licitud caràcter de preavís de separació, 
d'acord amb el que preveuen els Estatuts del Consorci i la normativa vigent d'aplicació.

Segon. Notificar el present acord al Consorci de Turisme del Vallès Occidental.

3. Aprovació Festes Locals 2016

S'aprova amb 12 vots a favor (PSC i AEB) i 2 abstencions (BeC) el següent acord:

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1744/2016, relatiu a determinació de festes locals 2017

II. Relació de Fets

1.  Per  l’ordre  TSF/137/2016,  de  30  de  maig,  del  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya (DOGC 7135 del 6 de juny) , s´estableix el calendari 
oficial  de festes laborals per  l’any 2017 i  preveu que seran fixades mitjançant una ordre d
´aquest  Departament,  dues  festes  locals,  retribuïdes  i  no  recuperables,  a  proposta  dels 
ajuntaments respectius, i que no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa  
oficials.

2. Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa permanent de Serveis Centrals.

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb el decret 177/80, de 3 d’octubre, modificat pel decret 152/1997, de 25 de juny, i  
146/1998, de 28 de juny, referent al calendari de festes, així com altra normativa concordant.

2n.Segons l’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de l'Estatut dels Treballadors.

3r.  D’acord  amb l’ordre  TSF/137/2016,  de  30  de  maig,  del  Departament  de  Treball,  Afers 
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Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (DOGC 7135 del 6 de juny).

S'acorda:

Primer.  Proposar  al  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de la  Generalitat  de 
Catalunya, la fixació dels dies 27 de febrer i 5 de juny de l’any 2017, com a festes locals de  
Badia del Vallès, ambdues de caràcter retribuït i no recuperable.

Segon.  Notificar  aquest  acord  al  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la 
Generalitat de Catalunya.

4. Creació lloc de treball de tresorer/a

S'aprova amb el vot de qualitat de l'alcaldessa (7 vots a favor, PSC i 7 abstencions, AEB i BeC),  
el següent acord:

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1833/2016, relatiu a Creació i Classificació de llocs de treball reservats a 
Funcionaris/àries amb habilitació nacional-Tresorer/a

II. Relació de Fets

1. Que en data 27 de maig de 2016, va tenir entrada al registre general de l'Ajuntament escrit 
de la Direcció General d´Administració Local del Departament de Governació Administracions 
Públiques i  Habitatge de la Generalitat  de Catalunya, pel  qual  s'informa de que per  tal  de 
procedir  a  la  regularització  del  lloc  de treball  de Tresoreria  d'aquesta  Corporació,  s´ha  de 
sol·licitar a la referida Direcció General la creació i classificació d´aquest lloc de treball.

2. Que el lloc de treball de tresoreria no existeix a la nostra plantilla atès que en atenció a la 
lletra f) de l´article 3 del Reial Decret Legislatiu 1732/1994, de 29 de juliol, aquestes funcions 
les té assignades de forma accidental un funcionari municipal.

3. Que en atenció a l´establert a l´article 9 del Reial Decret Legislatiu 1732/1994, de 29 de juliol,  
sobre  la  provisió  de  llocs  de  treball  reservats  a  funcionaris  de  l´Administració  Local  amb 
habilitació de caràcter  nacional,  aquests expedients de classificació han de ser resolts de l
´òrgan  competent  de  la  comunitat  autònoma,  tal  i  com  es  desprèn  del  document  referit 
anteriorment.

4. Que aquest Ajuntament té la Secretaria municipal classificada com de segona categoria i per 
tant ha de ser creat el lloc de treball de Tresorer/a 

5. Que s´ha emès informe favorable al respecte,

III. Fonaments de dret

1r. Segons l´establert als articles 4.1 a), 22.2 i) i 4, 92 bis i 123.1 h) de la  Llei 7/1985, de 2 d
´abril, Reguladora de las Bases del Règim Local. (segons modificació incorporada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l´administració local).

2n. En atenció a la regulació establerta a l´article 3 del Reial Decret Legislatiu 1732/1994, de 29 
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de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l´Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional, en relació amb el que disposa l´apartat 2 f) de la disposició 
transitòria primera del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim 
Jurídic dels Funcionaris de l´Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

3r. A la vista del que es disposa als articles 27, 28.2 i 54.1 a) del Decret 214/90, de 30 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, en relació amb les 
previsions del Decret Legislatiu 1/97, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinants textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

4t. D´acord amb el contingut de l´article 126.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d
´abril, pel qual s´aprova el text refós de les Disposicions vigents en matèria de règim local.

5è. En atenció al previst pels articles 169, 170, 171 i 177 i ss del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Per tot això, s'acorda:

Primer. La creació del  lloc de treball  de Tresorer/a, al  programa 9311, Política econòmica i  
Fiscal, del pressupost municipal vigent, amb codi 221201, pertanyent al Grup A subgrup A1, 
amb CD 22 i CE 28, i amb dotació 0.

Segon. La modificació de plantilla segons el punt anterior, i la seva publicació al BOP per la 
seva exposició pública durant 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i 
presentar reclamacions davant el Ple. Si durant aquest termini no es presenten reclamacions,  
s'entendrà aprovat definitivament.

Tercer. Sol·licitar a la Direcció General d´Administració Local del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya la creació i classificació d
´aquest lloc de treball.

Quart. Notificar el present acord a la Direcció General d´Administració Local, a la delegació del 
Govern Central, al Comitè d´empresa, a la Junta de personal i a les seccions sindicals.

5. Pròrroga del contracte de gestió del servei públic de recollida i  transport al centre 
d'eliminació de les diverses fraccions de residus municipals, de la neteja viària i altres 
serveis complementaris

La senyora alcaldessa dona la paraula al  senyor Rafael  Moya, qui  diu: "Gracias alcaldesa. 
Llevar este punto al pleno es la intención de prorrogar el contrato de recogida de basuras y de 
limpieza de via pública. Este contrato, por su importe, fue aprobado por el pleno y todas las  
modificaciones contractuales de un contrato que vaya por pleno tiene que ser el mismo órgano 
que lo aprobó el que apruebe las prórrogas, y por eso llevamos hoy el contrato aquí, para hacer  
una prórroga de un año. Hay prevista la posibilidad de 8 prórrogas hasta un total de los dos  
primeros años y 8 más hasta llegar a 10 y entendemos que este año vamos a solicitar la 
prórroga del contrato".
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Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli  Ruiz, qui diu: "Muchas 
gracias señora alcaldesa. En primer lugar, CESPA, tenía en sus obligaciones contractuales del  
año 2009, la obligación de realizar una auditoría cada 4 años. Esto se hizo en 2011 y nunca  
más se supo. Además, se han detectado una serie de deficiencias en el servicio que unas han 
sido corregidas y  otras sin embargo, no.  Nos llama la atención que se nos  proponga una  
reunión de vecinos una semana después, se llevaría a votar en el pleno, osea, en este pleno, 
máxima, cuando hay una amplia mayoría de vecinos que en su día manifestaron un malestar 
en cuanto al servicio, ya sea de limpieza de las calles como de la retirada de los residuos y 
muebles. También entendemos que el contrato es el que es, pero no entendemos que se tenga 
que renovar a pesar de saber las deficiencias del servicio. Renovar a una empresa que no está 
haciendo un buen servicio, pase lo que pase, el equipo de gobierno es hacer cumplir el contrato 
en  todos  sus  acuerdos,  el  contrato  de  2009  me  refiero.  Solicitamos  un  estudio  para  la  
remunicipalización del servicio e incluso mancomunarlo con Barbará si fuera posible y con el  
objetivo de reducir costes y a pesar de que este año el coste del servicio es inferior, puesto que  
ha bajado el  IPC, eso no va a ser  ninguna garantía de un buen servicio. Y, por otro lado,  
también solicitamos que nosotros entendemos que el responsable del área es el que ha de 
hacer  un seguimiento y  es  el  que ha de obligar  al  cumplimiento de lo que se tiene en el 
contrato.  No obstante,  servidora,  ha sido trabajadora de una empresa de limpieza viaria  y 
sabemos perfectamente cuando un responsable del área se toma muy en serio esto de que se 
hagan cumplir los contratos y el seguimiento que se le hace es exhaustivo. A nosotros no nos 
consta de ningún tipo de que se hagan reuniones, a pesar de que se dicen que se reúnen 
semanalmente, pero cuando vamos a consultar no tenemos actas de esas reuniones, en las 
que se reúnen con CESPA. Y por lo tanto tampoco sabemos qué se habla ni qué se requiere ni  
qué se mejora. Y luego por otro lado también queremos BeC propuso en su momento una 
comisión informativa para establecer una mesa de continuidad y seguimiento de este servicio, 
que recogiera las peticiones y las críticas sobre él, en el cual, en nuestro modo de entender  
debería ser formado por representantes de la empresa, el equipo de gobierno, técnicos del  
ayuntamiento, la Asociación de Vecinos y vecinos independientes. Esta es la propuesta que se 
dijo  en  la  Comisión  Informativa  de Territorio  y  esta  es  la  propuesta  donde nos  queremos 
mantener  como BeC.  Por  este  motivo,  vamos a votar  en contra  porque  lo  que  queremos 
proponer  es  un  nuevo  contrato,  un  nuevo  concurso  o  bien  sobre  todo  remunicipalizar  el 
servicio, porque hay una sensación de una falta de control  e incumplimiento de contrato y  
además esto supondría unas mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores. Muchas 
gracias".

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Teresa Carceller, qui  diu: 
"Gràcies senyora alcaldessa. Aquest contracte, que va ser adjudicat per acord del Ple municipal  
al gener del 2009 i es va aprovar pels vots a favor només del PSC. La majoria dels partits de la 
oposició  ja  parlaven del  mal  servei  que aquesta empresa havia  estat  donant  fins  a  aquell 
moment. Tot i així CESPA va guanyar el concurs, ja que va ser l'empresa que més punts va 
obtenir a nivell tècnic. És per això que el senyor Lancho com a responsable d'Urbanisme ja al  
2009, va dir  que el  seguiment  i  control  seria efectiu i  rigorós. Avui  justifiquen la necessitat 
d'aprovar la pròrroga d'aquest contracte de gestió de recollida de residus municipals i neteja  
viària, per l'assoliment dels objectius fixats. Aquesta renovació costarà un 1,3% menys degut a 
la baixada de l'IPC. Tots entenem que un d'aquests objectius és una recollida i neteja viàries  
eficients. Però tot i que vostès creuen que s'han assolit  els objectius, creuen que els veïns  
pensen igual?,  quan hi  ha instàncies per  manca de neteja,  les dades del  2015 línia verda 
indiquen que més d'un 20% de les incidències son per la no recollida de residus i la deficient 
neteja viària i quan els veïns, a la reunió veïnal del 13 de juliol es van queixar del servei que  
l'empresa estava oferint. És a dir, tot i que van dir que el seguiment i el control d'aquest servei  
seria rigorós, queda clar que no està sent efectiu, ja que la percepció dels veïns és que el  
municipi  està brut.  I  realment creuen que amb aquesta pròrroga, cobrant  l'empresa menys, 
tindrà marge per millorar el servei si fins ara no ho ha fet?. Pot ser és per això, perquè creuen 
que han assolit els objectius, que no s'ha demanat una nova auditoria, ja que la darrera va ser  
al 2011 i el contracte preveu que se'n pot fer una cada 4 anys. I tot i que va sortir favorable, hi 
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havia deficiències. Nosaltres creiem que aquest auditoria és necessària, més quan a hores 
d'ara, no hi ha un informe que digui quines de les faltes, algunes de greus, de l'auditoria del  
2011 han estat solucionades i quines no. També creiem del tot necessari que aquest equip de 
govern practiqui més l'escolta activa, ja que si els veïns no estan contents amb aquest servei i 
així ho diuen, se'ls hi hauria de fer més cas. Queden 3 anys fins a la finalització del contracte, 
temps més que suficient d'anar preparant el terreny per tal de mancomunar aquest servei tal  
com vostè va dir a comissió, senyor Moya. Esperem que es posin les piles i el temps no se'ls hi  
tiri a sobre. L'AEB votarà en contra. Gràcies".

S'aprova amb el vot de qualitat de l'alcaldessa, en segona votació, (7 vots a favor, PSC i 7 vots 
en contra, AEB i BeC), el següent acord:

I. Identificació de l’expedient.

Expedient número 1765/2016, relatiu a la pròrroga del contracte de gestió del servei públic de 
recollida i transport al centre d'eliminació de les diverses fraccions de residus municipals, de la 
neteja viària i altres serveis complementaris

II. Relació de Fets.

1. Per Provisió d'Alcaldia de data de 18 de juliol de 2016, es va iniciar l'expedient de pròrroga  
de la vigència del contracte de serveis de la gestió del servei públic de recollida i transport al  
centre d'eliminació de les diverses fraccions de residus municipals, de la neteja viària i altres 
serveis complementaris, arran la petició de l'empresa adjudicatària de data 28 de juny de 2016.

2. Aquest contracte administratiu va ser adjudicat per acord de Ple municipal,  de data 28 de 
gener de 2009, i es va formalitzar amb l'adjudicatària CESPA SA, en data 27 de febrer de 2009,  
essent la seva data d'inici l'1 de juny de 2009 i la seva durada de 2 anys, amb possibilitat de 
pròrroga en els termes definits al contracte.

3. Instruït l'expedient, consta el consentiment de l'empresa adjudicatària i han estat emesos els 
informes tècnics, econòmics i jurídics procedents. 

III. Fonaments de dret.

1r. D'acord la clàusula quarta del contracte i la clàusula 1.6. del PCTE, es permet la possibilitat 
d'acordar pròrrogues, de forma expressa per l'òrgan de contractació, com a exigeix l'article 23 
del TRLCSP, amb els següents termes:

«Clàusula  quarta  del  document  administratiu  del  contracte:  El  servei  es  posarà  en  
funcionament en la seva totalitat l'1 de juny de 2009 i la seva durada serà de dos anys. Es  
podrà prorrogar de mutu acord i fins un màxim de 8 anys, resultant la durada total de 10 anys»
Igualment, la clàusula 1.6. del PCTE: «Durada del contracte: La concessió tindrà un termini de  
vigència de 2 anys, a comptar des de la data d'adjudicació del concurs públic per part del Ple  
de l'Ajuntament, amb posteriors renovacions anuals mitjançant pròrroga fins a un màxim de 8  
anys, resultant una durada total màxima de la contracta de 10 anys.....» 

2n. D'acord amb l'informe tècnic del responsable del contracte: 

a) Es justifica la necessitat i idoneïtat de fer aquesta pròrroga i continuar la prestació  
d'aquest contracte de gestió de serveis, en atenció a la gestió i execució del contracte 
realitzada fins a l'actualitat pel contractista, amb l'assoliment dels objectius fixats, la 
transparència  en  la  facilitació  de  les  dades  i  en  la  prestació  eficient  dels  serveis 
programats.  D'altra  banda,  també  esdevé  necessària  aquesta  pròrroga  davant  la 
complexitat  d'avaluació i  gestió del  futur  expedient  de contractació per  a tractar  de 
millorar la qualitat, nous mètodes de gestió i optimització, i altres factors per a assolir  
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l'eficiència en les finalitats d'aquest contracte.

b) Aquest contracte preveu la revisió de preus en la seva clàusula 3a del contracte i  
10.5 del  PCTE, mitjançant la variació de l'IGPC que s'ha d'aplicar sobre el  total  de 
l'oferta adjudicada a excepció de l'import d'amortitzacions i despeses financeres.

Traslladada aquesta qüestió a l'empresa, aquesta mitjançant escrits de data 14 de juliol  de 
2016,  presta  la  seva  conformitat  amb  els  càlculs  de  revisió,  que  en  síntesi  resulten  els  
següents: 

a) Pel període 1 de juny 2015 a 31 de maig 2016 que resulta d'aplicar l'IPC interanual  
de  juny  2014  a  juny  2015,  que  ha  estat  del  -0,2%,  l'import  del  cànon  és  de 
1.036.741,83 euros (IVA inclòs).

b) Pel període 1 de juny 2016 a 31 de maig 2017 que resulta d'aplicar l'IPC interanual  
de  juny  2015  a  juny  2016,  que  ha  estat  del  -1,3%,  l'import  del  cànon  és  de 
1.024.898,62 euros (IVA inclòs).

3t. D'acord amb el contracte esmentat i d'acord amb els principis, regim jurídic i procediment de 
la duració i pròrroga dels contractes administratius de serveis disposats pels articles 23, 278, la 
disposició addicional segona i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que 
aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Acordar la pròrroga del contracte administratiu de gestió del servei públic de recollida i 
transport al centre d'eliminació de les diverses fraccions de residus municipals, de la neteja 
viària i altres serveis complementaris, per un termini d'un any, amb efectes a partir del dia 1 de 
juny de 2016, en les mateixes condicions establertes al contracte vigent i amb la revisió de 
preus següent:

a) Pel període 1 de juny 2015 a 31 de maig 2016 que resulta d'aplicar l'IPC interanual  
de juny 2014 a juny 2015, que ha estat del -0,2%, amb un import del preu o cànon 
anual  del  contracte de 942.492,57 euros,  i  amb una quantitat  de 94.249, 26 euros 
d'IVA.

b) Pel període 1 de juny 2016 a 31 de maig 2017 que resulta d'aplicar l'IPC interanual  
de juny 2015 a juny 2016, que ha estat del -1,3%, amb un import del preu o cànon 
anual  del  contracte de 931.726, 02 euros,  i  amb una quantitat  de 93.172,60 euros 
d'IVA.

Segon.  Notificar  aquest  acord  a  l'empresa  adjudicatària  del  contracte  i  citar-la  per  a  la 
formalització  de la  pròrroga  del  contracte  que  tindrà  lloc  dins  del  cinc  dies  següents  a  la 
notificació. 

Tercer. Facultar l'alcaldia per a l'execució i formalització d'aquest acord.

Quart. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents: 

1. Publicar aquest acord de pròrroga al Perfil del Contractant.

2. Comunicar  les dades de la pròrroga del  contracte al  Registre de Contractes  del 
Sector  Públic, de conformitat  amb allò que estableix l’article 333.3 del  Reial  Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

3. Trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en què 
s’hagi formalitzat la pròrroga del contracte, en el termini dels tres mesos següents a la 
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formalització del contracte, d'acord amb l'article 29.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre.

6. Pròrroga del contracte administratiu de serveis de neteja d'edificis i  dependències 
municipals

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya, qui diu: "Gracias alcaldesa. Aquí  
nos encontramos en una situación parecida a la del contrato anterior, pero este es el contrato  
de limpieza de equipamientos y dependencias. Es un contrato de 2 años prorrogable en 2 años  
más, año a año. También vamos a ejercer el derecho a la prórroga y este tipo de contrato si 
que hemos hablado en la comisión informativa que creemos que es un servicio que es más 
fácilmente asumible o bien, que pase a ser un servicio municipal, o bien mancomunarlo con 
otro municipio. Ya hicimos el intento hace 3 años con Barbará de mancomunar el servicio, no 
fue posible en su momento, lo volveremos a intentar y también estudiaremos la posibilidad de 
que pasen a ser trabajadores municipales. Es más sencillo que en el caso anterior porque es 
un contrato que no lleva apareado la amortización de maquinaria, el contrato que hablábamos 
antes es un contrato donde hay una amortización de una maquinaria, de unos camiones, unas 
barredoras que, bueno, hace que sea más complicado tanto mancomunarlo como que fuera un 
servicio propio. En este caso, el de la limpieza, si que vamos a empezar a mirar de cara al año 
que viene, cuando se tenga que ejercer la siguiente prórroga o no, tener datos sobre la mesa 
para ver de la posibilidad de cambiar el sistema de gestión de este contrato. Pero ahora vamos 
a ejercer el derecho de la prórroga".

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  a  la  senyora  Eli  Ruiz,  qui  diu:  "Gràcies  senyora 
alcaldessa. En primer lloc, el contracte de "La Bruixa" es va fer per 4 anys, o sigui, serien una 
pròrroga de 2 més 2, o sigui que en aquest…. No? Uno más uno? Disculpen, lo he entendido 
mal. Es decir, por otro lado, lo que nos viene al caso es que nosotros hemos recibido quejas en 
la limpieza, tanto ya sea de los colegios como de la limpieza de los diversos equipamientos 
municipales, así como que hemos estado hablando con diversas trabajadoras de la casa y nos 
han manifestado pues que tienen más faena y menos tiempo para realizarla en condiciones. 
Esto ha repercutido bastante negativamente en la calidad del servicio y bueno, esto lo que nos 
hace es llegar a la determinación que siempre hemos tenido, no?, que es remunicipalizar el 
servicio de la limpieza de las instalaciones y equipamientos municipales para ganar calidad de 
trabajo,  garantías  sociales  y  reducir  el  coste  del  servicio  de  limpieza  de  las  instalaciones 
municipales, así como dignificar la vida de las trabajadoras. Por tanto, no estamos a favor de la  
renovación  de  este  servicio  y  proponemos  que  por  favor  se  haga  un  estudio  sobre  la 
remunicipalización de este servicio así como otros. Muchísimas gracias".

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Teresa Carceller, qui  diu: 
"Gràcies senyora alcaldessa. L'AEB votarà en contra d'aquesta pròrroga, tal com vam fer al  
juliol del 2014, quan es va aprovar aquest contracte, només amb els vots favorables del PSC. 
Han passat dos anys des que es va produir una retallada d'hores d'aquest servei i com era 
d'esperar, ara aquest servei  que s'ofereix no és suficient per a una correcta execució de la 
neteja. Per refrescar la memòria, la retallada d'hores a algunes dependències municipals, va 
ser de 20 hores a la Biblioteca, passant de 40 a 20, de 30 hores al Molí, passant de 85 a 55 
hores, i de 20 hores a les quatre escoles, passant de 80 a 60 hores. Voldríem instar a l'equip de 
govern, a que passi unes enquestes de valoració als usuaris d'aquests edificis i dependències 
municipals i així podríem saber de primera mà, quina és la opinió dels usuaris, tal i com el SOC 
fa al Molí en finalitzar els cursos, on es demana una valoració de la neteja de l'edifici i pel que 
hem pogut comprovar, no crec que aquesta valoració sigui molt bona. Nosaltres per tant no 
podem afirmar que l'execució d'aquest contracte sigui correcte, perquè pel que nosaltres hem 
pogut comprovar en algun edifici  municipal,  no ho és. També voldríem animar a l'equip de 
govern a que comenci  a  fer  quan abans millor  les gestions  necessàries per  municipalitzar 
aquest servei, tal i com a comissió i ara mateix ha dit el senyor Moya, ja com nosaltres volíem 
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al 2014, millorant així les condicions de treball de les treballadores al ser contractades com a 
plantilla municipal. Moltes gràcies".

S'aprova amb el vot de qualitat de l'alcaldessa, en segona votació, (7 vots a favor, PSC i 7 vots 
en contra, AEB i BeC), el següent acord:

I. Identificació de l’expedient.

Expedient  número  1809/2016,  relatiu  a  la  pròrroga  del  contracte  administratiu  de serveis  i  
neteja d'edificis i dependències municipals de Badia del Vallès.

II. Relació de Fets.
1. Per Provisió d'Alcaldia de data 12 de juliol de 2016, es va iniciar l'expedient de pròrroga de la 
vigència del contracte administratiu de serveis de neteja d'edificis i dependències municipals de 
Badia del Vallès, arran l'escrit de sol·licitud de prorrogar el contracte de l'empresa adjudicatària, 
La Bruixa neteges generals i manteniments, sl (registre número 5273, de 26 de juny de 2016).

2. Aquest contracte administratiu de serveis va ser adjudicat per acord de Ple Municipal, de 
data  31  de  juliol  de  2014,  i  es  va  formalitzar  amb  l'empresa  adjudicatària,  en  data  3  de 
setembre de 2014, essent la seva data d'inici de 15 de setembre de 2014 i la seva duració de  
dos anys, amb possibilitat de pròrroga en els termes definits al contracte.

3. Instruït l'expedient, han estat emès els informes tècnics, econòmics i jurídics procedents i 
consta la conformitat de l'empresa adjudicatària mitjançant escrit de data 13 de juliol de 2016.

III. Fonaments de dret.
1r.  La  clàusula  3a  d'aquest  contracte,  així  com  la  clàusula  6a  del  Plec  de  clàusules 
administratives particulars, disposen que  «el contracte tindrà una durada de 2 anys, essent  
susceptible de pròrroga per mutu acord de les parts mitjançant declaració de voluntat expressa  
d’any en any fins a un màxim total de 4 anys.». Aquesta possibilitat d'acordar pròrrogues, s'ha 
de fer de forma expressa per l'òrgan de contractació, conforme exigeix l'article 23 del TRLCSP.

2n. D'acord amb l'informe tècnic del responsable del contracte de data 12 de juny de 2016: 
a) Es justifica la necessitat i idoneïtat de continuar la prestació del servei objecte del 
contracte,  en  atenció  a  la  correcta  execució  del  contracte  durant  els  dos  anys  de 
vigència,  ha  hagut  una  correcta  execució  del  contracte,  sense  incidències,  amb la 
màxima disponibilitat  de personal  i  horaris  segons les  nostres  necessitats,  pel  que 
queda justificada la pròrroga fins la durada màxima segons contracte.

b) Aquest contracte contempla la revisió de preus en la seva clàusula 22 del PCAP, 
però no representa cap efecte sobre el preu anual del contracte durant el tercer any 
corresponent a la pròrroga que es proposa, que es mantendria en 484.942,83 euros, 
amb un IVA aplicable del 21 %, 101.837,99 euros.

3t. D'acord amb el contracte esmentat i d'acord amb els principis, regim jurídic i procediment de 
la duració i pròrroga dels contractes administratius de serveis disposats pels articles 23, 303, la 
disposició addicional segona i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que 
aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Acordar  la  pròrroga  del  contracte  administratiu  de  serveis  de  neteja  d'edificis  i  
dependències municipals de Badia del Vallès, per un termini d'un any, amb efectes a partir del 
dia 15 de setembre de 2016, en les mateixes condicions establertes al contracte vigent.

Segon. Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària i citar-la per a la formalització de la 
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pròrroga del contracte que tindrà lloc dins del cinc dies següents a la notificació. 

Tercer. Facultar l'alcaldia per a l'execució i formalització d'aquest acord.

Quart. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents: 

1. Publicar aquest acord de pròrroga al Perfil del Contractant.

2.  Comunicar  les dades de la pròrroga del  contracte al  Registre de Contractes  del 
Sector  Públic, de conformitat  amb allò que estableix l’article 333.3 del  Reial  Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

3. Trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en què 
s’hagi formalitzat la pròrroga del contracte, en el termini dels tres mesos següents a la 
formalització del contracte, d'acord amb l'article 29.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre.

7.  MOCIÓ  BeC:  Declaració  d'entitats  memorialistes  sobre  el  80è aniversari  del  cop 
d'Estat del 18 de juliol de 1936

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Miguel Rodríguez, qui diu: "Gràcies senyora 
alcaldessa. Estem d'acord amb tot lo que s'ha dit, bueno, amb tot lo que expressa aquesta  
moció i a modo de reflexió m'agradaria fer referència al senyor Nicolás Avellaneda del 1800 que 
ja seguramente totes... en sentit que "los pueblos que olvidan su historia están condenados a 
repetirla".  Sens  dubte,  ens  queda  molt  per  fer,  tant  per  no  oblidar  com per  recordar,  per 
recuperar la memòria històrica i poder començar a fer el dol com es degut. Ja han transcorregut  
80 anys i encara aquest tema està massa obscur ocult. Esperem que arribem a veure posar  
llum i  no esperar  80 anys més. Sense poder recordar, sense poder recuperar  la memòria,  
sense poder vetllar i treure'ns el dol d'aquests fets que tant dolor van fer i per desgràcia, encara 
continuen provocant. Gràcies".

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu: "Gracias 
alcaldesa. El 18 de julio del 36, Barcelona y el deporte iban a ser la alternativa a unos JJOO 
manchados por el terror nazi, pero todo cambió. Hace una semana que se cumplían los 80 
años del alzamiento militar que llevó consigo una sangrante guerra y una supresión del espíritu 
republicano  y  democrático.  Durante  los  últimos  años  padecemos  un  Alzheimer  histórico  y 
agradecemos  así  al  grupo  municipal  de  BeC  recordar  el  pasado,  rememorar  la  memoria 
histórica, y por ello, como siempre lo ha hecho el grupo municipal socialista, votará a favor de 
esta moción".

S'aprova per unanimitat la moció presentada pel grup municipal de Badia en Comú i que diu:

«El passat 18 de juliol es compleixen 80 anys del cop d'Estat amb el qual un sector de l'exèrcit  
espanyol es va revoltar contra el govern democràtic de la República per prendre violentament el 
poder,  provocant  una  sagnant  guerra  (1936-1939)  amb  fortes  connotacions  internacionals, 
utilitzant durant aquests tres anys una violència sense límits, amb l'ajut decisiu de l'Alemanya 
nazi i de la Itàlia feixista.

La repressió posterior a la guerra va significar l'execució de desenes de milers de ciutadans i  
ciutadanes i la conversió del país en una immensa presó. Mig milió de persones van haver 
d'exiliar-se en mig de grans patiments, milers d'elles acabant als camps d'extermini nazis i el 
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país va quedar destrossat, en la misèria sota una dictadura que va durar quasi quaranta anys.

Catalunya va patir una doble repressió, doncs a més de la que va patir tot Espanya va haver de 
patir la repressió de la seva identitat nacional, no només per la liquidació de l'Estatut i les seves  
institucions polítiques sinó també per l'intent d'anul·lar-la culturalment.

Els  desastres  que va  causar  la  violència  feixista,  tant  en la  guerra  com en la  postguerra, 
segueixen presents moltes dècades després. Les vulneracions dels drets humans causades 
per  la violència  franquista  no s'han resolt  encara,  com ho demostren les  més de cent  mil  
persones que encara romanen en fosses comunes. 

També cal ressaltar que la majoria dels llibres de text escolars contribueixen encara a produir i  
reproduir ignorància sobre aquest dur passat: si no hi ha públicament les víctimes, no hi ha  
públicament els botxins.

Sobre la memòria de tots els horrors que va causar el franquisme, la societat democràtica ha 
de construir una cultura dels drets humans que ens vacuni contra qualsevol intent d'utilitzar la 
violència per a la conquesta del poder o per imposar una ideologia o una manera de vida

Els valors democràtics són incompatibles amb qualsevol sentiment de tolerància cap a una 
dictadura. No es pot ser demòcrata a l'Estat espanyol si no s'és antifranquista. 

Part de la debilitat de la nostra democràcia està directament relacionada amb la manca de 
reparació de les víctimes del franquisme, la manca de formació sobre aquest  passat  de la  
ciutadania educada després de la mort del dictador, i l'absència en les institucions públiques 
d'actes  simbòlics  que rebutgin sense fissures  aquells  anys  de persecució  del  diferent  i  de 
manca de llibertats.

Els  ajuntaments  democràtics  han  estat  des  del  principi  de  la  Transició  un  dels  elements 
fonamentals per projectar els valors democràtics en la cultura política del nostre país. La seva 
proximitat a la ciutadania és una eina de treball que ha de seguir produint i reproduint cultura 
democràtica. Aquesta és la raó per la qual creiem que el 18 de juliol poden tenir un paper  
important en el rebuig al cop d'Estat de 1936, a la dictadura franquista i a qualsevol forma de  
l'exercici de la política que tracti  d'imposar per la força idees i creences, de vèncer i no de 
convèncer.

Per aquesta raó ens dirigim a les alcaldies i municipis per sol·licitar que en aquest dia duguin a  
terme actuacions que incideixin en aquest rebuig i en l'afirmació de la democràcia:

¾ La incorporació a la web municipal de l'Ajuntament de Badia d'un banner amb el logotip  
"18 juliol mai més".

¾ La Presentació de declaracions institucionals en els plens propers a aquest dia, en què 
es mostri l'unànime rebuig a la dictadura franquista i a tot el que va significar el 18 de 
juliol.»

8. MOCIÓ BeC: Sobre el tancament definitiu del CIE de Barcelona
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La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: "Moltes gràcies, senyora  
alcaldessa.  BeC en principio lanza esta moción como.... y viene un poquito a colación de la 
moción anterior  que hemos presentado del  80 aniversario del  golpe de estado,  porque de 
aquellos barros, estos lodos, lo que comentábamos anteriormente. Resulta ser que vivimos en 
un país democrático de derecho y que estamos en pleno siglo XXI, pero todavía, a fecha de 
hoy, nos encontramos con prisiones, que simplemente aplican sistemáticamente la tortura y 
detenciones que a mi parecer son ilegales, porque ni para mi ni para ningún miembro de BeC, 
ningún extranjero es ilegal. En principio, cuando nosotros presentamos esta moción, teníamos 
la intencionalidad y la alegría de pensar que este consistorio basado hoy, hoy, concretamente 
hoy, y no otro pleno, de personas radicalmente de izquierdas o de izquierdas, y pensábamos 
que esto iba a tener un amplio consenso y que íbamos a estar  todos de acuerdo en que  
ninguna persona es ilegal y que no tendría cabida en un país democrático de derecho este tipo 
de cárceles, de personas que no han cometido ningún delito, simplemente el delito de huir de la  
guerra y de la muerte segura o de unas condiciones infrahumanas. Bien, a los hechos me 
remito. Hoy se va a ver qué personas, qué grupos van a defender esto incondicionalmente y  
qué  personas  van  a  relatar  o  defender  una  determinada  postura  alegando  otra  serie  de 
circunstancias.  Para  nosotros,  evidentemente,  creemos  que...  BeC  siempre  va  a  estar 
apoyando temas sociales, los temas laborales y los temas sindicales, siempre vamos a estar 
ahí. Pero creemos que un tema tan flagrante, tan flagrante como los derechos humanos, eso 
tiene que tener un rango de especial protección y que no debemos mezclar cosas como temas, 
sociales, laborales, sindicales, incluso familiares, personales, con un tema que ya cae de cajón 
que  no  debería  existir.  Por  eso  mismo  presentamos  esta  moción,  y  por  eso  mismo  mi 
argumentario no es otro que el que nace aquí del corazón, puesto que tenía pensamiento de 
defenderlo de otra manera, enorgulleciéndome de todo este pleno, creyendo que todo este 
pleno iba a votar a favor. Pero esto no va a ser así. Esto no va a ser así y cada cual tiene su  
derecho a votar lo que le de la gana y argumentar lo que crea oportuno, pero esa es la visión  
de BeC y así quiero dejarla constancia. Muchas gracias".

Seguidament  la  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Miguel  Rodríguez,  qui  diu: 
"Gràcies  senyora  alcaldessa.  Jo  m'havia  preparat  un  escrit  per  la  moció  de  defensa  "No 
reapertura del CIE", la llegiré, tot i que s'ha separat precisament la part laboral, així que em 
disculpareu perquè així tampoc em deixo res de lo que m'agradaria expressar amb això que 
també estem d'acord de que és molt important,  perquè partim del  tema dels drets humans 
bàsics que s'estan vulnerant sistemàticament sempre. Per l'AEB la prioritat i essència d'aquesta 
moció  son  els  drets  humans.  Com  totes  sabem,  les  migracions  a  nivell  internacional,  les 
polítiques i la gestió que s'està realitzant és més que precària. Sense ser sensacionalistes, però 
ens queda molt per fer en tot lo relacionat amb aquests successos migratoris. Ens queda molt  
per fer. Aquí, a nivell nacional, també ens queda molt per fer i com a prova d'això son aquests  
centres d'internament per a estrangers. Sembla curiós que al segle que estem, que encara 
existeixin centres per nombrar-ho d'alguna manera, amb aquesta vulneració sistemàtica dels 
drets humans. En aquest sentit, creiem que la moció ha de prioritzar i focalitzar-se solament en 
els drets humans, precisament pel greuge i estat actual i tot el que implica. Si se'ns qüestiona  
en relació als drets laborals, evidentment que defensarem els drets laborals, però de totes, no  
solament de les treballadores no funcionàries del CIE. En aquest sentit, per a nosaltres, no s'ha  
de barrejar  els  drets  laborals  d'unes  treballadores  amb els  drets  humans  de les  milers  de 
persones que per desgràcia passen per aquests centres. En aquest sentit, treballarem per fer 
una moció, i instem a totes a fer una moció, que defensi els drets laborals, que insti al govern  
central a revocar i corregir o canviar la llei que ha posat en vigor i que precaritza la situació de 
totes. Sens dubte, també defensarem i recolzarem, però en aquesta moció, no. Per a nosaltres 
és barrejar temes, prioritzarem els drets humans, perquè trobem que parlem de principis bàsics  
que ha de tindre tothom com a persona. Gràcies".

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu:  "Si, 
gracias alcaldesa. Bueno, antes de nada, yo creo que nuestra prioridad también es defender,  
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por supuesto, los derechos humanos. Creíamos que era importante aportar un matiz por el 
hecho de aportar más jugo a esta moción de BeC, pero creemos que no ha sido así. El PSC ya 
dio su apoyo en octubre del 2005, en este mismo pleno, con una propuesta presentada por 
BeC sobre el cierre del CIE de la Zona Franca. Nos encontramos delante de un internamiento  
preventivo, de una privación de libertad, que vienen a nuestro país con el único objetivo de 
tener un futuro mejor, pero se encuentran unas puertas cerradas. Hoy tenemos más cerca el  
cierre del CIE, y de nuevo el PSC, grupo municipal socialista, apoyará la moción, pese a que no 
comprendamos que la petición de reubicar a los trabajadores del CIE que ha puesto encima de 
la mesa el grupo municipal socialista, deba votarse por separado. Creemos importantísimo que 
mociones como las que ahora estamos debatiendo sean aprobadas con mayoría del pleno, 
mayoritariamente que representan a la izquierda. Por todo ello, el grupo municipal socialista, se 
abstendrá  en  la  primera  votación  y  votará  a  favor  la  siguiente,  junto  con la  addenda que 
teníamos pendiente de votar. Gracias".

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: "Moltes gràcies senyora 
alcaldessa. Bé, és una moció que parla de drets humans, que es volia afegir un paràgraf petitet  
que d'alguna manera volia defensar els drets dels treballadors, però que BeC entén que ISS 
que  és  l'empresa  que  gestiona  aquest  servei,  està  en  l'obligació  d'establir  altre  servei  en 
aquests treballadors, això ja ho recull el dret laboral. És a dir, nosaltres entenem que potser es  
podien haver fet dues mocions o es podia haver fet en aquesta o es podien haver fet moltes 
coses, però en tot cas crec que no és molt molt valent aprovar amb una abstenció una cosa 
que és tan flagrant, però bueno, que és una decisió vostre, que ja ho fareu.... no sé. Moltes  
gràcies".

La senyora alcaldessa diu: "Jo no anava a entrar, però... en fi, entraré. Nosaltres la única cosa 
que  vam  proposar  no  era  treure  res  del  contingut  de  la  moció,  era  afegir  que  tots  els 
treballadors que es quedaran sense feina per la rescissió d'aquest contracte privat, que el dret 
laboral no obliga a reubicar, perquè si no hi ha un contracte, els poden acomiadar, d'instar a 
més a més, instar al tancament, i a més, instar a l'empresa a que reubiqui aquests treballadors  
que es quedaran al carrer. En altres ocasions en les que s'han plantejat mocions de diferents 
grups polítics, tots els afegits o les millores que s'han considerat, s'han incorporat. No només és 
culpa del PSC, jo ho dic també perquè sembla aquí que nosaltres hem posat una condició sine 
qua non. Nosaltres no hem posat cap condició sine qua non. Nosaltres estàvem disposats a 
aprovar la moció i de fet a la Junta de Portaveus nosaltres hem dit que sense l'afegit i sense 
l'addenda, nosaltres ens abstindríem. No recolzaríem la moció no per no estar-hi d'acord, sinó 
pel nostre entendre haver-hi una falta de respecte en el fet de no voler incorporar una cosa,  
sobre tot tenint el  recolzament del  grup propositor,  que ens va manifestar  que ells estaven 
d'acord amb la incorporació d'aquest afegit. No s'ha incorporat, perquè l'AEB ha proposat, ha 
dit que en el cas de que s'incorporés el que nosaltres proposàvem, es votaria en contra. Jo ho 
dic també perquè quedi clar, o sigui, crec que és important que tot el que s'ha posat sobre la 
taula  quedi,  no només el  posicionament  d'aquest  grup,  que la única cosa que hem fet  és 
demanar un afegit i nosaltres considerar que ens abstindríem per considerar que no s'havien 
incorporat el que nosaltres havíem afegit. En cap cas hem dit que la moció no sortiria si no 
s'incorporés l'afegit. Nosaltres si que ens vam plantejar, com que era la mateixa moció, per  
economia procedimental, que només s'aprovés una única moció, però com que sembla ser que 
s'ha interpretat com que nosaltres estàvem en contra de la moció pues la facilitarem perquè 
quedi clar quin és el posicionament d'aquest partit, i és que la moció surti, a les hores si que  
ens agradaria que s'incorporés el que nosaltres vam demanar que s'incorporés. No era una 
moció nostra, amb la qual cosa tot el que ha passat amb la moció no ha estat provocat pel  
PSC, que sembla ser que ara mateix és l´únic protagonista o interlocutor en aquesta moció i jo  
crec que ha estat una interlocució a tres bandes, no només a dues bandes. Jo ho dic perquè jo 
crec que s'ha d'explicar tot, no només una part de la història".

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli  Ruiz, qui  diu: "Moltes 
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gràcies senyora alcaldessa. Bé, nosaltres com a BeC ni ens fa ni ens treu posar una frase de 
més que defensa els drets dels treballadors i les treballadores, però de fet és veritat que es lo  
que diu el Miquel, que no és una moció preparada per defensar els drets dels treballadors i si  
que se'ns va instar en fer una moció apart per treballar-lo apart i votar a favor tots els grups 
municipals de l'esquerra, vull dir, tots els que estem presents. Però sembla ser que l'equip de 
govern no va voler fer una moció apart d'aquest tema. Llavorens per nosaltres, per a BeC, no 
tenim cap problema si està dintre o està fora, lo que crec que s'hauria de separar una cosa de  
l'altre. Jo no volia entrar, jo no volia entrar en aquest tema, però on eren aquests treballadors 
mentre cada dia, sistemàticament, es violaven els drets humans? On eren? Qui denunciava 
això, que tothom sabia i ningú denunciava? Clar, jo puc entendre el posicionament d'AEB, jo 
puc entendre el posicionament d'AEB, perquè on eren aquests treballadors? O es que no veien 
les coses? No veien que moria gent cada cop? I després, de fet, nosaltres hem dit, bueno, com 
vosaltres heu dit que es presentava d'aquesta manera, ara es presenta sola i es presenta amb 
l'addenda. Si o no? Doncs tothom estem d'acord, no? Tothom està content, no? No es presenta 
sola? Doncs  quin  problema hi  ha  perquè no  s'aprovi  una cosa que només parla  de drets 
humans? Perquè clar, no hi ha la frase que vol que s'hi fiqui el PSC. Això, en el meu poble, és  
una encabritada, jo li dic així, si, una encabritada, i això és el que jo penso. I després, l'altre,  
que és la mateixa moció però amb la frase que l'interessa al PSC, que surti, perquè hi ha un 
familiar que està afectat, doncs és la que vindrà ara. Moltes gràcies".

La senyora alcaldessa diu:  "No pateixi  senyora Eli  Ruiz  que això no tornarà a  passar.  No 
tornarà a passar i no personalitzi, perquè en fi... s'han presentat mocions amb noms i cognoms 
de  persones  del  voltant  de  determinades  persones  aquí  i  no  hem fet  aquesta  anàlisi  tan 
personalista. En fi, és igual, tots som el que som i ens comportem com ens comportem. Que 
per nosaltres no tenim cap problema de que si el grup propositor... No és una moció nostre, 
reitero. Si BeC considera no presentar el següent punt, està en el seu dret. Nosaltres no hem 
reclamat res. Podien haver-ho fet des del començament".

S'aprova amb 7 abstencions (PSC) i 7 vots a favor (5 AEB i 2 BeC), la següent moció:  

 

Després d'anys de treball permanent per part de diferents organitzacions de defensa de Drets 
Humans i de protecció dels drets de les persones migrants, s'ha aconseguit visibilitzar la realitat  
dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) i denunciar l'opacitat i impunitat que els envolta.

El darrer any a Catalunya, i a la majoria de municipis del nostre país, s'ha fet un pas endavant  
en relació a la conscienciació i sensibilització de la ciutadania i també les institucions sobre 
l'existència  del  Centre  d'Internament  de  Barcelona:  són  un  bon  exemple  les  mocions 
presentades als ajuntaments que s’adherien i sumaven a la iniciativa de tancament del CIE, el 
procés que es va iniciar al Parlament de Catalunya i que va concloure amb l'aprovació d'una 
moció pel Ple en la que, entre altres assumptes, s'instava al Ministeri de l'Interior a iniciar un 
procés per a tancar amb la major brevetat possible el CIE de Barcelona; així com també les 
darreres mobilitzacions davant del centre.

Fruit  d'aquest  treball  es  presenta avui  aquest  text  a  l'Ajuntament  de Badia  del  Vallès amb 
l'objectiu  de seguir  avançant  cap a un canvi  de paradigma en les polítiques  de migració  i 
estrangeria,  que  comporti  deixar  d'entendre  la  immigració  com un  problema  per  passar  a 
concebre'l com un dret i com un fenomen social complex i consubstancial a qualsevol sistema 
social de qualsevol època històrica. Amb aquest propòsit és una primera passa fonamental, 
reclamar fermament el tancament dels CIE. El marc normatiu actual de la UE obliga a l'Estat a  
expulsar o regularitzar a les persones que es troben en situació irregular. Així s'estableix, en 
efecte, a la Directiva 2008/115/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de desembre de 
2008, relativa a normes i procediments comuns als Estats membres pel retorn de nacionals de 
tercers països en situació irregular (BOE num. 348, de 24 de desembre de 2008), coneguda 
com Directiva de Retorn.

Però l'article 15.1 d'aquesta mateixa norma, quan regula l'internament previ a l'expulsió, per 
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una part,  exigeix  que s'adoptin  «amb eficàcia  altres  mesures  suficients  de caràcter  menys 
coercitiu»; i, per una altra banda, disposa de caràcter potestatiu, en establir que «els Estats 
membres  podran  mantenir  internats  als  nacionals  de tercers  països  que siguin  objecte  de 
procediment de retorn». Per tant, si bé és possible, no és en cap cas obligatori que l'Estat 
espanyol o qualsevol altre estat de la UE compti amb un CIE. Amb respecte escrupolós a la 
legislació europea vigent, demà, amb majoria social i  voluntat política, es poden tancar tots els 
CIE immediatament. Aquesta possibilitat esdevé una obligació, quan es constata (1) que els  
CIE resulten ineficients  i  innecessaris  des  del  punt  de vista  de la  funció  que els  ha estat 
encomanada; i (2) que als CIE es vulneren els drets més bàsics de les persones internes.

1. Tot i  els termes de l'actual  política migratòria (que, no obstant, segons s'ha indicat, 
s'hauria  de  reconsiderar),  els  CIE  resulten  ineficients  i  innecessaris.  Del  total  de 
persones internades al  2014, 7340 segons dades del  Ministeri  de l'Interior,  tan sols 
3483 persones van ser efectivament expulsades, el que suposa un 47% del total. La 
majoria  de persones  que  pateixen el  brutal  internament,  per  tant,  son posades  en 
llibertat, i no expulsades. Les dades, per tant, demostren que la mesura s'empra de 
manera abusiva, internant indegudament persones que per sé no són expulsables, i per 
altra banda, resulta ineficaç. Per tant, sense modificar els objectius i principis de les 
polítiques d'estrangeria, es podrien tancar els CIE amb caràcter immediat i l'impacte als 
fluxos migratoris seria pràcticament inexistent. 

A tot això es suma la conveniència de tenir en compte els alts costos que s'estan destinant a la 
detenció,  internament  i  deportació  de  les  persones  migrants.  El  Ministeri  de  l'Interior  ha 
reconegut una despesa de 8.8 milions d'euros anuals destinats a la gestió dels CIE, als quals 
s'han de sumar els 11.985.600 euros pressupostats a l'any actual per la execució de vols macro 
de deportació. El cost mitjà per persona internada, tot i que no hi ha dades públiques, se situa 
en 100 euros diaris, sense comptar el cost de les infraestructures.

Una despesa sens dubte excessiva per les finalitats preteses.

2. Però la raó fonamental per exigir el tancament dels CIE es que, al marge de que la 
seva pròpia existència podria considerar-se contraria als Drets Humans, com així ho 
confirmen diverses sentencies del Tribunal Europeu del Drets Humans (TEDH), en que 
es reconeix que determinades condicions d'internament vulneren l'article 3 del CEDH 
(prohibició de la tortura o maltractaments o tractes inhumans o degradants),  resulta 
provat que en aquests centres es vulneren sistemàticament els drets més bàsics de les  
persones internes. Les vulneracions, tal i com ha reconegut el propi Govern espanyol, 
no han cessat amb l'aprovació del reglament 162/2014, pel qual es regula el reglament  
de funcionament i règim interior dels Centres d'Internament d'Estrangers aprovat pel 
Reial  Decret  el  14  de  març  de 2014 (BOE num.  64 del  15 de març  de 2014).  El 
Reglament  no  ha  comportat  cap  tipus  de millora  en  la  garantia  dels  drets  de  les 
persones  internes,  entre  d'altres  motius,  perquè  no  ha  limitat  el  propi  marge 
d'arbitrarietat  atribuït  als  directors  dels  CIE,  i  perquè  ha  fet  cas  omís  d'aspectes 
essencials  que  havien  tractat  de  garantir  les  resolucions  dels  diferents  Jutges  de 
Control. 

Els CIE constitueixen espais opacs als quals no es garanteixen adequadament drets tan bàsics 
com la salut física i psicològica, la educació o la identitat; però tampoc drets fonamentals com 
són el drets a la vida personal i familiar, a la intimitat, a la integritat física, a l'accés a la justícia,  
o fins i tot a la pròpia vida. Les persones privades de llibertat a un CIE, però també les del seu  
entorn -família,  amistats-  pateixen una situació personal  extremadament  dolorosa.  I  aquest 
patiment,  com també altres vulneracions de drets, són més greus encara en el  cas de les 
dones. Com afirma l'Associació per la Prevenció de la Tortura, les dones s'enfronten a una  
major vulnerabilitat i risc que els homes. S'ha provat que, entre les dones tancades als CIE, hi  
ha embarassades, víctimes de tràfic, possibles sol·licitants de protecció internacional, o mares 
que, en ser expulsades, deixaran a Espanya els seus fills i filles. També és important destacar 
que als CIE es continua internant a persones amb malalties físiques i psíquiques greus, reduint  
les possibilitats de rebre atenció mèdica especialitzada i continuar amb els tractaments. En 
aquest punt, no podem oblidar a Mohamed Abagui, Idrissa Dialo i Aramis Manukyan, que van 
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morir al CIE de Barcelona entre el 2010 i el 2013. Finalment, no podem obviar la connexió que 
existeix  entre  l’ús  de controls  policials  basats  en  perfils  ètnics,  els  vols  de deportació  i  la 
pràctica d'expulsions sense les garanties jurídiques adequades, tant des de les comissaries 
com des dels CIE.

En primer lloc, els controls basats en perfils  ètnics son il·legítims, discriminatoris, racistes i  
injustos, vulneren els drets fonamentals, atempten contra la dignitat, contra el dret a la lliure 
circulació i incompleixen els criteris fixats a la legalitat vigent, soscavant els principis de l'Estat  
de Dret. A més, generen un imaginari estigmatitzador que relaciona migració i  delinqüència,  
presentant la població migrada com malfactors i enemics, sempre sota sospita, el que origina 
xenofòbia  i  racisme social;  reforçant  també la sensació d'inseguretat  i  provoca una alarma 
social fabricada artificialment, degradant la convivència i la cohesió social als barris.

Per  una  altra  part,  als  vols  de deportació  no es  garanteixen  els  drets  fonamentals  de  les 
persones deportades. La prova més evident és que el Protocol de Deportació del Ministeri de 
l'Interior, de 2007, autoritza a la sedació forçosa de les persones que seran deportades, així  
com la seva immobilització amb brides, cordes o manilles, quan no amb camises de força.  
Finalment, també interessa posar de manifest l'ús, cada cop més generalitzat, de les expulsions 
des de comissaria (expulsions exprés), sent aquest un mecanisme que limita severament les 
garanties processals. Aquest tipus d'expulsió genera una forta indefensió, entre altres coses 
perquè no sempre és possible l'assistència lletrada durant la detenció, perquè el breu termini de 
temps del que es disposa pot vulnerar la tutela judicial efectiva (at. 24.1 CE) i perquè no es 
realitza una valoració individual de les circumstàncies particulars de les persones. En definitiva,  
resulta imprescindible entendre que el procediment d'expulsió forçosa exigeix, en tot cas, al 
menys defensa lletrada i revisió jurisdiccional de la pròpia ordre d'expulsió (que ha pogut ser 
dictada anys enrere).

L'Ajuntament, en la seva condició d'institució més propera a la ciutadania, ha de posicionar-se 
contra  aquestes  i  qualsevol  altra  pràctica  o  legislació  que  vulneri  drets  protegits  pel  Dret  
Internacional  dels Drets Humans, per la Constitució Espanyola i  per l'Estatut de Catalunya. 
Certament, els ajuntaments i ens locals, en tant que espais polítics de proximitat a la ciutadania 
i les institucions, ha de fomentar el desenvolupament de la democràcia i la igualtat en l'exercici 
dels drets, per la qual cosa, tenint en compte els principis de proximitat i subsidiarietat, ha de 
reclamar la garantia dels principis i drets constitucionals i internacionals.

Per  tant,  amb  els  antecedents  descrits,  el  grup  de  Badia  en  Comú  presenta  al  Ple  de  
l’ajuntament els següents ACORDS:

1. Manifestar el compromís de l'Ajuntament en treballar per l'eradicació del racisme a la 
ciutat  i  per  garantir  la  igualtat  de drets  i  oportunitats  per  tots  els  seus  ciutadans  i  
ciutadanes. 

2. Manifestar  el  compromís  d'emprendre  mesures  municipals  en  base  a  la  legalitat  i  
competències existents, amb l'objectiu de garantir que cap persona sigui identificada i 
detinguda per qüestions racials i privada de llibertat pel sol fet de trobar-se en situació 
administrativa irregular. En base a això es comunicarà als diferents cossos policials que 
actuen  a  la  ciutat,  de  manera  escrita  i  mitjançant  els  organismes  de  coordinació 
existents, la oposició d'aquest Ajuntament a la identificació basada en el perfil racial, la 
detenció i trasllat del CIE de cap veí o veïna del municipi. 

3. Instar al Govern de l'Estat espanyol a que iniciï un procés que condueixi al tancament 
dels Centres d'Internament d'Estrangers; i a que, en concret, insti al Govern a que no 
es reobri el CIE de Barcelona, que ha tancat durant 3 mesos per obres. 

4. Instar al Govern espanyol a que cessin les deportacions expres, mitjançant les quals la 
policia deporta veïns i veïnes de la ciutat sota un règim de detenció de 72 hores, sense 
previ avís i, en molts casos, sense cap tipus d'assistència lletrada. Tanmateix. Instar a 
que  s’efectuï  un  desplegament  normatiu  de  mesures  cautelars  alternatives  a 
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l’internament i a les expulsions exprés . 

5. Instar al Ministeri de l'Interior per a que derogui, per vulnerar els drets fonamentals dels 
veïns i veïnes del municipi, el Protocol de Deportació de la Policia Nacional de 2007, 
que  permet,  entre  d'altres  mesures  vulneradores  de  drets,  la  sedació  forçosa,  la 
immobilització mitjançant camises de força, brides o corretges de les persones que 
seran deportades. 

6. Instar al Ministeri de l'Interior a que no es realitzin deportacions en vols col·lectius, en 
tant que s'ha constatat un gran nombre de situacions de vulneració de drets, tant al 
procediment que s'empra per completar les places de cada aeronau, com als propis 
vols. 

8 Bis MOCIÓ BeC: Sobre el tancament definitiu del CIE de Barcelona (amb addenda)

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: "Evidentment, l'exercici de 
saber lo que és realment important, votarem a favor també, amb aquesta addenda, que també 
estarà content l'equip del PSC, però volem que aquest exercici i esforç que fa BeC també ho 
faci l'equip de govern. Moltes gràcies".

A continuació  la  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Miguel  Rodríguez,  qui  diu: 
"Gràcies senyora alcaldessa. Jo seré breu, perquè penso que a l'escrit anterior ja hem fet el  
posicionament. Dir simplement que nosaltres ..... de cercar culpables, hem intentat argumentar 
lo que per nosaltres... la representació que fem de l'assemblea ha estat... o sigui, sense ficar en 
temes més personalistes. Direm això, o sigui, que per nosaltres era important separar els drets 
laborals dels drets humans i que no ho veiem procedent. Gràcies senyora alcaldessa".

La senyora alcaldessa diu: "Gràcies. Evidentment respectem molt el seu posicionament".

S'aprova amb 9 vots a favor (7 PSC, 2 BeC) i 5 en contra (AEB), la següent moció: 

Després d'anys de treball permanent per part de diferents organitzacions de defensa de Drets 
Humans i de protecció dels drets de les persones migrants, s'ha aconseguit visibilitzar la realitat  
dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) i denunciar l'opacitat i impunitat que els envolta.

El darrer any a Catalunya, i a la majoria de municipis del nostre país, s'ha fet un pas endavant  
en relació a la conscienciació i sensibilització de la ciutadania i també les institucions sobre 
l'existència  del  Centre  d'Internament  de  Barcelona:  són  un  bon  exemple  les  mocions 
presentades als ajuntaments que s’adherien i sumaven a la iniciativa de tancament del CIE, el 
procés que es va iniciar al Parlament de Catalunya i que va concloure amb l'aprovació d'una 
moció pel Ple en la que, entre altres assumptes, s'instava al Ministeri de l'Interior a iniciar un 
procés per a tancar amb la major brevetat possible el CIE de Barcelona; així com també les 
darreres mobilitzacions davant del centre.

Fruit  d'aquest  treball  es  presenta avui  aquest  text  a  l'Ajuntament  de Badia  del  Vallès amb 
l'objectiu  de seguir  avançant  cap a un canvi  de paradigma en les polítiques  de migració  i 
estrangeria,  que  comporti  deixar  d'entendre  la  immigració  com un  problema  per  passar  a 
concebre'l com un dret i com un fenomen social complex i consubstancial a qualsevol sistema 
social de qualsevol època històrica. Amb aquest propòsit és una primera passa fonamental, 
reclamar fermament el tancament dels CIE. El marc normatiu actual de la UE obliga a l'Estat a  
expulsar o regularitzar a les persones que es troben en situació irregular. Així s'estableix, en 
efecte, a la Directiva 2008/115/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de desembre de 
2008, relativa a normes i procediments comuns als Estats membres pel retorn de nacionals de 

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

tercers països en situació irregular (BOE num. 348, de 24 de desembre de 2008), coneguda 
com Directiva de Retorn.

Però l'article 15.1 d'aquesta mateixa norma, quan regula l'internament previ a l'expulsió, per 
una  part,  exigeix  que s'adoptin  «amb eficàcia  altres  mesures  suficients  de caràcter  menys 
coercitiu»; i, per una altra banda, disposa de caràcter potestatiu, en establir que «els Estats 
membres  podran  mantenir  internats  als  nacionals  de tercers  països  que siguin  objecte  de 
procediment de retorn». Per tant, si bé és possible, no és en cap cas obligatori que l'Estat 
espanyol o qualsevol altre estat de la UE compti amb un CIE. Amb respecte escrupolós a la 
legislació europea vigent, demà, amb majoria social i voluntat política, es poden tancar tots els  
CIE immediatament. Aquesta possibilitat esdevé una obligació, quan es constata (1) que els  
CIE resulten ineficients  i  innecessaris  des  del  punt  de vista  de la  funció  que els  ha estat 
encomanada; i (2) que als CIE es vulneren els drets més bàsics de les persones internes.

2. Tot i  els termes de l'actual  política migratòria (que, no obstant, segons s'ha indicat, 
s'hauria  de  reconsiderar),  els  CIE  resulten  ineficients  i  innecessaris.  Del  total  de 
persones internades al  2014, 7340 segons dades del  Ministeri  de l'Interior,  tan sols 
3483 persones van ser efectivament expulsades, el que suposa un 47% del total. La 
majoria  de persones  que  pateixen el  brutal  internament,  per  tant,  son posades  en 
llibertat, i no expulsades. Les dades, per tant, demostren que la mesura s'empra de 
manera abusiva, internant indegudament persones que per sé no són expulsables, i per 
altra banda, resulta ineficaç. Per tant, sense modificar els objectius i principis de les 
polítiques d'estrangeria, es podrien tancar els CIE amb caràcter immediat i l'impacte als 
fluxos migratoris seria pràcticament inexistent. 

A tot això es suma la conveniència de tenir en compte els alts costos que s'estan destinant a la 
detenció,  internament  i  deportació  de  les  persones  migrants.  El  Ministeri  de  l'Interior  ha 
reconegut una despesa de 8.8 milions d'euros anuals destinats a la gestió dels CIE, als quals 
s'han de sumar els 11.985.600 euros pressupostats a l'any actual per la execució de vols macro 
de deportació. El cost mitjà per persona internada, tot i que no hi ha dades públiques, se situa 
en 100 euros diaris, sense comptar el cost de les infraestructures.

Una despesa sens dubte excessiva per les finalitats preteses.

2. Però la raó fonamental per exigir el tancament dels CIE es que, al marge de que la 
seva pròpia existència podria considerar-se contraria als Drets Humans, com així ho 
confirmen diverses sentencies del Tribunal Europeu del Drets Humans (TEDH), en que 
es reconeix que determinades condicions d'internament vulneren l'article 3 del CEDH 
(prohibició de la tortura o maltractaments o tractes inhumans o degradants),  resulta 
provat que en aquests centres es vulneren sistemàticament els drets més bàsics de les  
persones internes. Les vulneracions, tal i com ha reconegut el propi Govern espanyol, 
no han cessat amb l'aprovació del reglament 162/2014, pel qual es regula el reglament  
de funcionament i règim interior dels Centres d'Internament d'Estrangers aprovat pel 
Reial  Decret  el  14  de  març  de 2014 (BOE num.  64 del  15 de març  de 2014).  El 
Reglament  no  ha  comportat  cap  tipus  de millora  en  la  garantia  dels  drets  de  les 
persones  internes,  entre  d'altres  motius,  perquè  no  ha  limitat  el  propi  marge 
d'arbitrarietat  atribuït  als  directors  dels  CIE,  i  perquè  ha  fet  cas  omís  d'aspectes 
essencials  que  havien  tractat  de  garantir  les  resolucions  dels  diferents  Jutges  de 
Control. 

Els CIE constitueixen espais opacs als quals no es garanteixen adequadament drets tan bàsics 
com la salut física i psicològica, la educació o la identitat; però tampoc drets fonamentals com 
són el drets a la vida personal i familiar, a la intimitat, a la integritat física, a l'accés a la justícia,  
o fins i tot a la pròpia vida. Les persones privades de llibertat a un CIE, però també les del seu  
entorn -família,  amistats-  pateixen una situació personal  extremadament  dolorosa.  I  aquest 
patiment,  com també altres vulneracions de drets, són més greus encara en el  cas de les 
dones. Com afirma l'Associació per la Prevenció de la Tortura, les dones s'enfronten a una 
major vulnerabilitat i risc que els homes. S'ha provat que, entre les dones tancades als CIE, hi  
ha embarassades, víctimes de tràfic, possibles sol·licitants de protecció internacional, o mares 
que, en ser expulsades, deixaran a Espanya els seus fills i filles. També és important destacar 
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que als CIE es continua internant a persones amb malalties físiques i psíquiques greus, reduint  
les possibilitats de rebre atenció mèdica especialitzada i continuar amb els tractaments. En 
aquest punt, no podem oblidar a Mohamed Abagui, Idrissa Dialo i Aramis Manukyan, que van 
morir al CIE de Barcelona entre el 2010 i el 2013. Finalment, no podem obviar la connexió que 
existeix  entre  l’ús  de controls  policials  basats  en  perfils  ètnics,  els  vols  de deportació  i  la 
pràctica d'expulsions sense les garanties jurídiques adequades, tant des de les comissaries 
com des dels CIE.

En primer lloc, els controls basats en perfils  ètnics son il·legítims, discriminatoris, racistes i  
injustos, vulneren els drets fonamentals, atempten contra la dignitat, contra el dret a la lliure 
circulació i incompleixen els criteris fixats a la legalitat vigent, soscavant els principis de l'Estat  
de Dret. A més, generen un imaginari estigmatitzador que relaciona migració i  delinqüència,  
presentant la població migrada com malfactors i enemics, sempre sota sospita, el que origina 
xenofòbia  i  racisme social;  reforçant  també la sensació d'inseguretat  i  provoca una alarma 
social fabricada artificialment, degradant la convivència i la cohesió social als barris.

Per  una  altra  part,  als  vols  de deportació  no es  garanteixen  els  drets  fonamentals  de  les 
persones deportades. La prova més evident és que el Protocol de Deportació del Ministeri de 
l'Interior, de 2007, autoritza a la sedació forçosa de les persones que seran deportades, així  
com la seva immobilització amb brides, cordes o manilles, quan no amb camises de força.  
Finalment, també interessa posar de manifest l'ús, cada cop més generalitzat, de les expulsions 
des de comissaria (expulsions exprés), sent aquest un mecanisme que limita severament les 
garanties processals. Aquest tipus d'expulsió genera una forta indefensió, entre altres coses 
perquè no sempre és possible l'assistència lletrada durant la detenció, perquè el breu termini de 
temps del que es disposa pot vulnerar la tutela judicial efectiva (at. 24.1 CE) i perquè no es 
realitza una valoració individual de les circumstàncies particulars de les persones. En definitiva,  
resulta imprescindible entendre que el procediment d'expulsió forçosa exigeix, en tot cas, al 
menys defensa lletrada i revisió jurisdiccional de la pròpia ordre d'expulsió (que ha pogut ser 
dictada anys enrere).

L'Ajuntament, en la seva condició d'institució més propera a la ciutadania, ha de posicionar-se 
contra  aquestes  i  qualsevol  altra  pràctica  o  legislació  que  vulneri  drets  protegits  pel  Dret  
Internacional  dels Drets Humans, per la Constitució Espanyola i  per l'Estatut de Catalunya. 
Certament, els ajuntaments i ens locals, en tant que espais polítics de proximitat a la ciutadania 
i les institucions, han de fomentar el desenvolupament de la democràcia i la igualtat en l'exercici  
dels drets, per la qual cosa, tenint en compte els principis de proximitat i subsidiarietat, han de 
reclamar la garantia dels principis i drets constitucionals i internacionals.

Manifestar  el  nostre  compromís  com a  institució  en  respectar  els  drets  dels  treballadors  i  
treballadores d'empreses que prestin els seus serveis al CIE de Barcelona. 

Manifestar el nostre rebuig a les actuals polítiques migratòries al nostre país. Aquest rebuig 
queda palès en l'esperit de la moció que mostra el grau d'ineficàcia social i econòmica del CIE,  
així  com  el  pensament  racista  i  supremacista  que  hi  és  en  l'arrel  d'aquestes  polítiques 
migratòries de les quals els CIE són un efecte final. 

Per tot això, els grups municipals volem manifestar el següent:

1. Manifestar el compromís de l'Ajuntament en treballar per l'eradicació del racisme a la 
ciutat  i  per  garantir  la  igualtat  de drets  i  oportunitats  per  tots  els  seus  ciutadans  i  
ciutadanes. 

2. Manifestar  el  compromís  d'emprendre  mesures  municipals  en  base  a  la  legalitat  i  
competències existents, amb l'objectiu de garantir que cap persona sigui identificada i 
detinguda per qüestions racials i privada de llibertat pel sol fet de trobar-se en situació 
administrativa irregular. En base a això es comunicarà als diferents cossos policials que 
actuen  a  la  ciutat,  de  manera  escrita  i  mitjançant  els  organismes  de  coordinació 
existents, la oposició d'aquest Ajuntament a la identificació basada en el perfil racial, la 
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detenció i trasllat del CIE de cap veí o veïna del municipi. 

3. Instar al Govern de l'Estat espanyol a que iniciï un procés que condueixi al tancament 
dels Centres d'Internament d'Estrangers; i a que, en concret, insti al Govern a que no 
es reobri el CIE de Barcelona, que ha tancat durant 3 mesos per obres. 

4. Instar al Govern espanyol a que cessin les deportacions expres, mitjançant les quals la 
policia deporta veïns i veïnes de la ciutat sota un règim de detenció de 72 hores, sense 
previ avís i, en molts casos, sense cap tipus d'assistència lletrada. Tanmateix. Instar a 
que  s’efectuï  un  desplegament  normatiu  de  mesures  cautelars  alternatives  a 
l’internament i a les expulsions exprés . 

5. Instar al Ministeri de l'Interior per a que derogui, per vulnerar els drets fonamentals dels 
veïns i veïnes del municipi, el Protocol de Deportació de la Policia Nacional de 2007, 
que  permet,  entre  d'altres  mesures  vulneradores  de  drets,  la  sedació  forçosa,  la 
immobilització mitjançant camises de força, brides o corretges de les persones que 
seran deportades. 

6. Instar al Ministeri de l'Interior a que no es realitzin deportacions en vols col·lectius, en 
tant que s'ha constatat un gran nombre de situacions de vulneració de drets, tant al 
procediment que s'empra per completar les places de cada aeronau, com als propis 
vols. 

7. El nostre respecte vers la feina feta pels treballadors/es de les empreses que hi presten 
els seus serveis al CIE de Barcelona.

8. Instem al Ministeri de l'Interior i a les empreses que presten el seu servei al CIE de 
Barcelona  que  mantinguin  els  contractes  laborals  dels  treballadors  i  treballadores, 
optant per la reubicació del lloc de treball dels mateixos .

9. Vetllarem pels seus drets com a treballadors/res una vegada el CIE tanqui, denunciant 
com a institució qualsevol  acomiadament  i/o pèrdua de drets  que es  pugui  imputar 
directament al seu tancament i de la que en puguem tenir coneixement.

9. MOCIÓ AEB: De suport als 27 de la UAB

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Álvaro Pacheco, qui diu: "Gràcies alcaldessa. 
Els  fets  que  avui  denunciem  van  ocórrer  al  2013,  quan  un  grup  d'estudiants,  docents  i  
treballadors  de  l'UAB,  van  entrar  al  rectorat  per  demanar  que  s'apliquessin  unes  mocions 
aprovades democràticament pel claustre de la comunitat universitària, que és el major òrgan 
decisori dels estudiants que hi participen. Aquestes mocions demanaven entre altres, que l'UAB 
desobeís les pujades de taxes del 65% i que s'establissin títols especials de transport públic 
pels estudiants. Després d'un mes de tancament pacífic i sense que el govern de la universitat  
volgués negociar cap sortida, van desistir del tancament per continuar per altres vies. Un cop 
finalitzat, algunes de les persones que van participar en la tancada, i també algunes que només 
hi  van  mostrar  suport  públic,  van  ser  denunciades  i  posteriorment  imputades.  Vint-i-cinc 
estudiants, un treballador PAS i un treballador personal docent investigador. Aquestes vint-i-set  
persones, han rebut una petició del  Ministeri  Fiscal  totalment desorbitada, demanant penes 
d'entre 11 i 14 anys de presó i demandes econòmiques que superen en total els 400.000 euros. 
Presentem avui aquesta moció, perquè creiem que els fets que han ocorregut son molt greus. 
No podem ni volem permetre que els lluites estudiantil i popular es criminalitzin i menys quan és 
en defensa de l'accés a la universitat pública. No permetrem que l'educació universitària es 
converteixi en un luxe. No volem universitats elitistes on només puguin estudiar les filles del 
burgesos. Per tot això, demanem el recolzament de la resta de grups d'aquest ple. Gràcies".

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli  Ruiz, qui  diu: "Moltes 
gràcies senyora alcaldessa. Aquest fet pot ser no ha passat abans aquí a Badia del Vallès, però  
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en BeC no tenim cap disciplina de vot.  Això vol  dir  que dintre de la pluralitat i  la diversitat 
d'opinions dintre de la coalició tripartita de BeC, pot ser no es donarà el  cas que la meva  
companya i jo entenem la posició de cadascuna, donarem un vot diferent, però això no vol dir 
que no estiguem d'acord amb els acords que aquesta moció proposa, però discrepem en la 
declaració dels fets. I per això donarem un vot a favor i donarem un vot en contra, no pels 
acords sinó per com s'ha explicat en funció de la visió de cadascú. I la nostra assemblea ens 
ha  donat  capacitat  d'enteniment  i  de  llibertat  de  vot  per  a  aquest  posicionament.  Moltes 
gràcies".

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Josep  Martínez,  qui  diu:  "Des  del  grup 
municipal  socialista no podem estar  d'acord amb mètodes poc democràtics com l'ocupació 
d'espais  institucionals  com  a  forma  d'acció  política.  Les  universitats  son  plenament 
democràtiques i respectuoses amb la legalitat i no podem donar suport a actes il·legals o de no 
acceptar  la  legalitat  democràtica.  En  tot  cas  el  grup  municipal  socialista  considera  que 
existeixen vies pacífiques democràtiques i legals per exercir el dret a expressar-se i protestar 
en llibertat i per tot això votarem en contra de la moció presentada per l'AEB i prenem nota de 
la disciplina de vot del grup municipal BeC per a propers punts a debatre, ja que poden trencar  
el paper de la seva assemblea. Gràcies".

Es rebutja amb 8 vots en contra (7 PSC) (1 BeC sra. Mª Pilar Paz Sierra)) i 6 a favor (5 AEB, 1  
BeC sra. Elisabet Ruiz Romero), la moció següent:

«El 17 d’abril de 2013 més de 200 estudiants de la UAB van iniciar una tancada al Rectorat de 
la Universitat amb l'objectiu què s’apliquessin unes mocions aprovades democràticament pel  
Claustre  de la  Comunitat  Universitària,  el  major  òrgan  decisori  de la  Universitat.  Aquestes 
mocions demanaven, entre d’altres, que la UAB desobeís la pujada de taxes del 66% i que 
s’establissin títols  especials  de transport  públic  pels  estudiants  de la UAB (T-UAB).  Doncs, 
malgrat  que l’òrgan més representatiu de la  comunitat  universitària  aprovés  dites  mocions, 
l’Equip de govern, encapçalat pel Sr. Ferran Sancho, no va implementar aquestes mesures 
deliberadament.

Després d’un mes d’ocupació intentant negociar amb l'equip de govern la universitat, sense cap 
tipus de resultat i sense que el govern de la universitat fessin cap intent de resolució amistosa 
del  conflicte, es va aturar la tancada. Un cop finalitzada, algunes de les persones que van 
participar de la tancada i, també algunes que només hi  van mostrar suport  públic, van ser  
denunciades  i  posteriorment  imputades,  25  estudiants,  un  treballador  del  Personal 
d’Administració  i  Serveis  i  un  treballador  del  Personal  Docent  i  Investigador.  Aquestes  27 
persones han rebut  una petició del  Ministeri  Fiscal  totalment desorbitada,  demanant  penes 
d'entre 11 i 14 anys de presó i demandes econòmiques que superen, en total, els 400.000€. 
Aquest  sumari  judicial  ha  estat  impulsat  per  la  pròpia  Universitat  Autònoma de Barcelona, 
concretament  per  l’anterior  equip  de  govern  d'aquesta  universitat,  encapçalats  per 
l'ex-vicerectora d’Estudiants, Sílvia Carrasco, militant d’ICV a Sabadell, que va confeccionar i 
fer arribar al cos de Mossos d'Esquadra una llista amb les persones que havien participat a la  
tancada.  Fins  a  tal  punt  va  arribar  l’obsessió  autoritària  de  l’Equip  de  Govern  que  es  va 
encarregar la direcció lletrada de l’acusació particular  a  l’advocat  Cristóbal  Martell,  un dels  
advocats més cars de Barcelona, qui també representa a Messi, Pujol i Nuñez, entre d’altres.

Davant d'aquests fets, l’Alternativa d’Esquerres per Badia (AEB) entén que:

1.- L'educació pública, gratuïta i de qualitat s'ha de defensar davant dels intents d'elitització i de 
privatització.

Ajuntament de Badia del Vallès

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



 

2.- El dret a la protesta amb accions simbòliques com l'ocupació d'espais en cap cas pot ser  
respost per part d'una universitat amb denúncies o per part de la fiscalia amb peticions de  
presó.

3.- Manifestar que, en cap cas, una Administració Pública, com la Universitat Autònoma de 
Barcelona pot perseguir i reprimir judicialment la protesta social.

4.- L’actuació de la Universitat Autònoma de Barcelona, els Mossos d’Esquadra i el Ministeri  
Fiscal en relació a aquestes 27 persones ha estat del tot desproporcionada, doncs la ocupació 
simbòlica d’un espai  públic  no pot  comportar,  de cap de les maneres  una pena de presó,  
encara menys amb penes de més d’onze anys de presó.

5.-  L’exercici  del  dret  a  manifestar-se  en  pro  d’una  educació  pública  i  de  qualitat  no  pot  
constituir  un delicte  i,  per  tant,  que cap persona pot  ser  condemnada per  participar  en la 
defensa dels Drets Col·lectius.

6.- Que per aquests motius no s'ha de donar continuïtat al procés judicial.

Per  tot  l'exposat  anteriorment,  el  grup  municipal  de  l’Alternativa  d’Esquerres  per  Badia 
(AEB-CAV-PA) proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.  Mostrar  el  ferm compromís del  consistori  amb una universitat  pública,  gratuïta i  de 
qualitat,  a  la  qual  hi  puguin  tenir  accés  totes  les  persones,  independentment  dels  seus  
recursos.

Segon. Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el Dret de Manifestació, i expressar 
la solidaritat amb aquests 27 membres de la comunitat universitària, els seus familiars i amics.

Tercer. Instar la lliure absolució de les 27 persones imputades pels fets a dalt referenciats.

Quart.  Sol·licitar  al  Ministeri  Fiscal  que retiri  les acusacions  contra  aquests membres de la 
comunitat universitària, al no ser admissible en una societat democràtica que es penalitzi la  
protesta, la dissidència, i menys encara que es sol·liciti presó per exercir Drets Fonamentals.

Cinquè. Que es trametin aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 a l'Excm. 
Jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Cerdanyola i a l'Excm. Fiscal en 
cap  de  Catalunya  i  a  l'Organització  Antirepressiva  de  l'Esquerra  Independentista,  Alerta 
Solidària.

II. PART DE CONTROL A L'EQUIP DE GOVERN

1. Donar compte de les Resolucions de l'Alcaldia

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: "Moltes gràcies senyora 
alcaldessa. Del decret 2016-0455 i del decret 2016-0443. Moltes gràcies".

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Montserrat  Jiménez, qui  diu:  "Gracias 
señora alcaldesa. Ambos decretos fueron explicados en la pasada comisión informativa del 19 
de este mismo mes y les envié la información por email el día 21".

La senyora Eli Ruiz diu: "Lo sabemos, pero quisiéramos un poco más de información porque no 
explica exactamente los motivos por los que se va... Queremos más información sobre el tema. 
Es que nos queda tan escueto, es tan poca información, que realmente no deja claro si... por  
qué  se  va  la  persona,  o  por  ejemplo  qué  es  lo  que  reclama  la  señora  Cristina  Vidal, 
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exactamente".

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Montserrat Jiménez, qui diu: "A ver. El 
decreto  de  finalización  por  dimisión  de  la  funcionaria  interina,  expliqué  en  la  comisión 
informativa que esa funcionaria había encontrado otro trabajo en Barcelona. No sé qué más 
explicación podemos ampliar de todo eso,  más allá de que la dimisión es un derecho que 
ejerce la trabajadora en este caso y finaliza su relación contractual con Badia y se va a otro  
municipio, no sé qué más información… en todo caso tiene a disposición el  expediente en 
Gestiona…  un  momento  que  acabo,  si  le  parece  bien,  por  favor.  Tiene  el  expediente  en 
Gestiona,  dónde está  recogida  toda  la  información  que hay  relativa  a  ese  expediente.  No 
tenemos más información de a la que usted ya tiene acceso propiamente, al margen de que di  
todas  las  explicaciones  en  la  comisión  informativa  y  expliqué  esto  mismo.  Que  ante  una 
trabajadora que decide dimitir porque ha encontrado un trabajo mejor probablemente, porque si 
no no se iría, y se ha ido a trabajar a otro municipio, pues no sé qué más explicaciones caben 
en ese caso. Gracias señora alcaldesa".

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: "Muchas 
gracias señora alcaldesa. Bien, la pregunta es la siguiente. En un contexto socioeconómico en 
que la crisis apreta y que los cambios de trabajo pues se piensan muy mucho, sobre todo 
cuando se es interino funcionario, pues claro, cuesta un poco de creer que alguien se vaya de 
un puesto de trabajo a algo que no es tan estable, entonces la pregunta es... no sé, pregunto 
porque me llama mucho la atención la dimisión continua, el goteo constante de funcionarios 
que dejan la casa y alguno de ellos me consta que no tenía trabajo, entonces me llama mucho 
la atención en el contexto socioeconómico, y sobre todo laboral. Esa es la pregunta. Muchas 
gracias".

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Montserrat  Jiménez, qui  diu:  "A mi el 
contexto socioeconómico tampoco es el que más me agrada obviamente, pero insisto, es una 
persona que ha participado en una bolsa de trabajo en Barcelona, la han cogido allí y se ha 
marchado de Badia,  porque allí  le  deben resultar  más convenientes,  más beneficiosas las 
condiciones o por  cercanía a su lugar  de residencia o sinceramente son cuestiones que a 
nosotros como administración, en este caso, nosotros podemos dar las explicaciones que le 
estoy dando, más allá de eso… son cuestiones personales que en todo caso debería contar y  
explicar esta persona en cuestión. Ya le digo que en este caso yo me alegro de que su dimisión  
sea producto de haber encontrado un trabajo que considera mejor en otro sitio. Yo de eso, me 
alegro. No hay mucho más que añadir. Gracias".

La  Corporació  es  dona  per  assabentada  de les  Resolucions  de  l'Alcaldia  des  del  número 
429/2016 a la 512/2016."

2. Precs i preguntes

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Teresa Carceller, qui diu: "Gràcies senyora 
alcaldessa. És una pregunta adreçada al senyor Moya. Era que voldríem que ens expliqués 
quin seguiment especial, perquè entenc que n'hi haurà algun, hi haurà de l'obra relativa de La 
Manxa, 13, que se m'ha passat dir-ho, de la retirada de l'amiant, per veure si l'obra s'ajusta al 
pla de treball presentat per l'empresa, per tal de contribuir així a no crear ninguna alarma entre 
els veïns. M'agradaria que això m'ho expliquessin, perquè s'ha donat el fet que aquest cap de 
setmana, una veïna ens ha adreçat a nosaltres una pregunta i aquesta pregunta encara no li 
hem pogut donat una resposta, perquè no hem pogut trobar el pla de treball i vostè tampoc 
m'ha donat una resposta pels motius que siguin, i  entenem que les respostes en aquestes 
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obres de retirada de l'amiant haurien de ser ràpides i tothom ha de tenir clar el què i sobre tot,  
on està el pla d'obra. Gràcies".

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: "Moltes gràcies senyora 
alcaldessa. Bé, el tema que ens preocupa i que volem demanar que en un futur les coses es  
tinguin en compte d'una altra manera, o es facin d'una altra manera, és el tema dels peixos del  
bar del "Shiva". Quan va fer el tancament, amb tota la parafernalia monumental de Mossos, 
Policia Local, barres i tot plegat, es van deixar dintre uns animals, que son essers vius, i que 
s'han de donar de menjar i s'han de tindre cura d'ells i ara estan morts, i clar, la pregunta seria  
que... bueno, més que res seria el prec de tindre en compte que si hi ha animals dintre d'un  
local  que  tothom  sap  que  hi  ha  uns  animals,  que  la  propera  vegada  que  es  faci  un  
desnonament, que es tingui en compte, que es puguin treure els ensers personals així com els  
animals que hi puguin haver allà dintre, perquè no hi ha cap necessitat de fer patir uns animals, 
tot i que siguin peixos, tenen tot el dret de que aquesta administració també vetlli pels seus... el 
seu dret a viure. Gràcies".

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Rafael  Moya,  qui  diu:  "Con  respecto  al 
seguimiento de la obra de Mancha, 13, el plan de trabajo está en el área de Territorio, está a  
disposición. Hoy me he puesto en contacto con una trabajadora que está de vacaciones, pero 
ya me ha dicho dónde está, lo tiene ella en su despacho, está a disposición. Si queréis pasar 
mañana a mirarlo, ahí viene todo .... También han hablado con una persona de la empresa que 
nos hará llegar fotos del proceso que han hecho para la retirada del amianto y cuando cambien 
y hagan la fachada delantera, si quieres vamos a hacer una visita o estar in situ, porque ahora  
tienen que trasladar a la parte delantera de la fachada".

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Teresa Carceller, qui diu: "Gràcies. Només 
es per afegir que nosaltres entenem que les finestres que hi han al costat d'aquests balcons 
que si que estan precintats amb un plàstic, també haurien d'estar precintats. O al menys això 
és el que la veïna en qüestió ens comenta. Jo li he fet arribar aquesta foto al Lluis Mallà, ja  
saps qui és i m'ha comentat que creu que si que haurien d'estar. Clar, això jo no ho he pogut  
comprovar al no tenir a disposició el pla de treball que està a Urbanisme, però com no se m'ha 
facilitat aquesta dada, per lo tant... jo anava a anar-hi demà. Gràcies".

La senyora alcaldessa diu: "Doncs ho mirarem demà el tema de les finestres".

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya, qui diu: "Demà tenim visita amb 
el Lluis Mallà pel tema del protocol de l'amiant, ja parlarem amb ell a veure si està dintre del 
protocol o no i que ell ens digui. Gràcies".

La senyora alcaldessa diu: "Doncs la seva intervenció com és un prec, doncs agafem el prec i  
ja està. No era cap pregunta".

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