Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2017/7

El ple

Ordinària

Data

28 / de juny / 2017

Durada

Des de les 18:35 fins a les 20:05 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretària

Carme Coll Gaudens

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77123566N

Alvaro José Pacheco Comino

SÍ

38062022N

Antonio Rodríguez Yáñez

SÍ

44989236V

Elisabet Ruiz Romero

SÍ

33896972D

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

01925637P

Eva María Menor Cantador

SÍ

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

46644747B

Joaquim Jesús Duran Redondo

SÍ

47173117W

Josep Martínez Valencia

SÍ

43510749Q

José Pérez Jiménez

SÍ

34764081H

Maria José Granados Martínez

SÍ

33900306P

Maria Pilar Paz Sierra

SÍ

36521412B

Miguel Rodríguez Rosillo

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número : 2017-0007 Data : 28/07/2017

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 28/07/2017
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 28/07/2017
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

77126306S

Rafael Muñoz Contreras

NO

34743630Z

Ruben Toro Alvarez

SÍ

46605841K

Teresa Carceller Labaleta

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Rafael Muñoz Contreras:
«Moitus personals»

La senyora alcaldessa diu: «De l’ordre del dia de la preacta hi ha hagut una
modificació. El punt número dos es deixa sobre la taula, pel proper ple del mes de
juliol. I els punts sis i set, que son dues mocions, passen a ser proposta d’acord per
acord de la Junta de Portaveus».

A) PART RESOLUTIVA

ACTA DEL PLE

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, la Presidenta
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del
dia.

Número : 2017-0007 Data : 28/07/2017

Assisteix el Sr. Raúl Lòpez Borrás, Interventor municipal.

Favorable

Tipus de votació: Assentiment

La Corporació aprova l'esborrany de l'acta de la sessió del Ple que va tenir lloc el dia 31 de maig
sense necessitat de lectura atès que tots els membres del consistori disposen del text.

Adhesió a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la
prostitució (exp. 1074/2017)
No hi ha acord

Motiu: Ampliar documentació

Es deixa sobre la taula.

Per tal de fomentar entre el col·lectiu de joves de la ciutat la sensibilització i prevenció de
la violència masclista, el foment de l'associacionisme feministe i la difusió de les seves
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Aprovació de l'acta de la sessió anterior

perspectives (exp.1122/2017)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

Número : 2017-0007 Data : 28/07/2017

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Muchas gracias señora
alcaldesa. Como bien dice la moción, en Badia del Vallés contamos con movimientos y
organizaciones feministas que no es más que el reflejo de una necesidad imperante, la cual es
el reflejo de la sociedad actual, que luchan por la deconstrucción del heteropatriarcado y que
promueve nuevos relatos y nuevas problemáticas y nuevas respuestas a las violencias
machistas y a las desigualdades de género. La educación, por ejemplo, sin olvidarme de
mencionar las dos entidades que conozco que son, “Dones per la igualtat” i “Trenquem el
silenci”, como ejemplo de estos nuevos movimientos que están resurgiendo en Badia. La
educación para mi es la base de la tolerancia, el respeto y la igualdad. En cuanto a las edades
de intervención, soy partidaria de que cuanto antes se intervenga, muchísimo mejor, y por eso
yo misma siempre he incidido muchísimo, muchísimo, en que cuanto antes se intervenga, mejor,
ya desde parvulario hasta cuanta más edades tempranas mejor, incluso en el instituto y fuera
del instituto. Y así lo recoge la moción y me parece acertado. Por otro lado también celebrar la
llegada de nuestra nueva técnica de Igualdad, la Nuria, y psicóloga también del (...), y decir que
bueno, que siento que la llegada de esta nueva técnica ha sido fruto de las peticiones de todos
los regidores municipales de este municipio, que nos sentamos por aquí, así como la
predisposición que el equipo de gobierno ha tenido en cuanto se ha hecho esa petición, y así se
ha traducido en una realidad. Decir que en cuanto a la técnica de Igualdad, me parece una
persona que tiene muchas ganas, que todas las veces que me he reunido con ella para hablar
de este y de otros diversos temas me ha parecido una persona que se mueve muchísimo, que
está mirando de interactuar con otros CIS de otros municipios para intentar aunar esfuerzos y
compartir experiencias y herramientas de trabajo, y que en breve ella, bueno, pronto tendremos
ella y yo y una catedrática también de la UAB, especialista en violencia de género, tendremos
una reunión, en la cual intentaremos de alguna manera agilizar, cambiar o intentar instaurar una
base, un protocolo, de actuación en las intervenciones porque hemos detectado que años
anteriores han habido ciertas carencias, y que se pueden mejorar, son mejorables. Por todo lo
demás, espero que el año 2018, en los presupuestos de esta casa, se incremente esta partida,
porque estoy segura que va a redundir muchísimo en beneficio de las vecinas de Badia del
Vallés, y nada, instar a buscar todas las ayudas posibles para promover que esta partida
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ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Iván Sanz, qui diu: «Muchas gracias alcaldesa.
Bueno, hoy presentamos esta propuesta de acuerdo, basada en una moción que trajo BeC en el
mes de abril de este año y que dejamos encima de la mesa con el compromiso de trabajarla. Lo
hemos hecho conjuntamente y estamos de acuerdo en que se ha de fomentar entre el colectivo
de jóvenes de Badia, tanto la sensibilización y la prevención de la violencia machista, el fomento
del asociacionismo feminista y la difusión de sus nuevas perspectivas. Es un buen punto de
partida, pero tenemos que ser conscientes que para poder trabajarlo necesitaremos un colectivo
de jóvenes, osea, que sin ellos, no será posible. Por tanto, primeramente, tendremos que
consolidarlo, aunque a día de hoy, como ya sabemos todos existe un colectivo de jóvenes de
aquí de Badia que ha tomado la palabra, que son aquellos que han realizado la campaña
“Contra la violencia de género, únete al buen rollo”, en la fiesta mayor de nuestro municipio. Nos
preocupa que a día de hoy hayan relaciones de poder sexistas en Badia, tanto en Whatsup
como en redes sociales, en nuestros parques, en nuestras calles, y ya sean en mayor o en
menor medida, consideramos que es prioritario intervenir, por ejemplo, entre otras acciones,
como dice la propuesta de acuerdo, pues con talleres y cursos integrales por eso, en los
colegios y en los institutos, dirigidos a la educación por la igualdad. Nos creemos que la
igualdad es posible y por tanto, por eso hoy llevamos a cabo esta propuesta. Muchas gracias”.

aumente y dotar de todos los recursos necesarios e imprescindibles para que esto pueda
continuar y podamos dar una solución real, que a veces, yo creo que hemos fallado.
Muchísimas gracias”.

Número : 2017-0007 Data : 28/07/2017

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Miguel Rodríguez, qui diu:
«Moltes gràcies senyora alcaldessa. Des de l’AEB agraïm aquesta proposta que intenta avançar
una mica més centrant-nos en el que si que podem fer a nivell local, fent un esforç per millorar
sens dubte l’entorn directe i pròxim, com és Badia del Vallès i els nostres joves i nostres joves.
En concret, amb aquesta proposta, la sensibilització del i les joves del nostre municipi. Som
conscients i podríem dir que malauradament és un camí ben llarg que fa relativament poc que
hem endegat com a societat. Per nosaltres, una assignatura pendent que cada cop està més
present en el quotidià i afectant a rangs d’edat més joves. Creiem que és una molt bona base
per començar a treballar i per anar actualitzant i millorant. L’AEB, com no podia ser d’una altra
manera, votarà a favor. Gràcies».
S’aprova per unanimitat el següent acord:
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1122/2017, Per tal de fomentar entre el col·lectiu de joves de la ciutat la
sensibilització i prevenció de la violència masclista, el foment de l'associacionisme feminista i la
difusió de les seves perspectives
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Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Pilar Paz, qui diu: “Gracias
señora alcaldesa. Si bien en la actualidad las violencias de género están más reconocidas entre
los jóvenes, sin embargo, ⅓ de los jóvenes acepta determinadas formas de violencia con
normalidad, como las violencias de control, cosa que nos preocupa de una manera especial.
BeC apostamos por una ciudad implicada en el trabajo cotidiano para erradicar estos temas y
otros relacionados con la desigualdad y la violencia de género. Estamos convencidas de que se
ha de priorizar este trabajo a través de cursos, talleres y actividades, entre otras cosas, para
sensibilizar y educar en igualdad de género. Por este motivo, una de las medidas que se
plantea, es poder llegar a todos los jóvenes y ser capaces de que todos, al terminar la
secundaria, hayan pasado al menos por un curso o una actividad relacionadas con este tema. El
redactado contiene una parte dispositiva y otra propositiva. En la segunda, podemos encontrar
acciones concretas, como es la de crear una red activa de juventud por la igualdad. La
importancia de esta medida que se propone, es que los jóvenes no sean meramente receptivos
de la formación, sino que participen y tengan un papel activo en la definición de actuaciones de
socialización preventiva hacia las violencias machistas. Éste es un cambio que debe producirse
y se debería hacer de manera paulatina. En la misma línea, se propone que se haga una oferta
de una propuesta de aprendizaje por servicio, en la que los niños y las niñas sean los que
diseñen cuál es la actividad que quieren hacer para combatir esta lacra. Otro aspecto
importante, es la visibilización de los nuevos discursos, hechos para los jóvenes, dirigidos a los
jóvenes. Por otra parte, se hace mención a leyes que han sido aprobadas, como la 1/2014, de
medidas de protección integral contra la violencia de género, que no han sido aplicadas en su
totalidad. Uno de los apartados muy importantes de esta ley, hace referencia a la formación de
los profesores, que deberían tener en su curriculum la formación en violencias machistas. Esto
no se está llevando a cabo y debemos pedir a la Generalitat que se apliquen estas normas. Por
todo lo expuesto, por la necesidad de seguir trabajando la lucha contra la desigualdad por
motivos de género y la violencia machista, BeC apoyamos esta propuesta de acuerdo y
animamos a todos los jóvenes de este municipio a hacerla suya, para poder construir una
sociedad sin violencia ni desigualdades. Muchas gracias”.

Les dades sobre violència masclista entre els joves no són gens encoratjadores. El 4% de les
adolescents d'entre 14 i 19 anys han estat agredides pel noi amb el qual surten o sortien; i
gairebé una de cada quatre s'ha sentit coaccionada. A més, està creixent el nombre de menors
processats per violència masclista: segons les estadístiques del Consell General del Poder
Judicial, el 2013 va augmentar un 5% el nombre de menors maltractadors que van ser jutjats.
Tot i que els joves rebutgen en major mesura les agressions físiques, no passa el mateix amb la
violència de control, que també s'ha de considerar violència masclista adverteixen les persones
expertes. Segons el Centre d’Investigacions Sociològiques en un estudi realitzat l’any 2015, el
33% dels joves d'entre 15 i 29 anys (és a dir, un de cada tres) considera inevitable o acceptable
en algunes circumstàncies controlar els horaris de les seves parelles, impedir que vegin a les
seves famílies o amistats, no permetre'ls que treballin o estudiïn o dir-los el que poden o no
poden fer.

Número : 2017-0007 Data : 28/07/2017

Badia del Vallès compta amb moviments o organitzacions feministes que lluiten per la
deconstrucció de l’heteropatriarcat i que promouen nous relats, noves problemàtiques i noves
respostes a les violències masclistes i a les desigualtats de gènere. Plantegen generar
continguts i coneixements des de la comunitat envers el feminisme i la diversitat sexual. Els
preocupen, entre altres temes la socialització de les cures en els nostres entorns, la maternitat i
el feminisme, la sexualitat, el desenvolupament de les ciutats i plantegen alhora maneres
diferents de comunicar i actuar. No obstant, el relat i accions que promouen aquestes
organitzacions i que agrupen un públic més jove són encara poc visibles a la ciutat.
L’àrea d’Igualtat de gènere ha de tenir com a una de les línies principals d’actuació la prevenció
amb joves i oferir anualment al jovent un seguit de tallers, conferències i dinamitzacions de
detecció de micromasclismes amb l’objectiu de la prevenció de relacions abusives entre
adolescents. Des del nostre posicionament s’haurien d’iniciar cursos partint de la primària i fins
arribar a la universitat i incrementar els recursos i la sensibilització per tal d’arribar a tots els
joves de la ciutat.
Per tot això, el Ple Municipal acorda:

Primer. Promoure la conformació d’una Xarxa activa de joventut per la igualtat en els centres
educatius de secundària a la ciutat, en col·laboració amb les organitzacions feministes o altres
entitats amb experiència i expertesa, en la que el col·lectiu jove es formi i tingui un paper actiu
en la identificació i definició d’actuacions de socialització preventiva en el seu centre en relació a
la violència masclista i les relacions igualitàries. Tanmateix promoure la formació del professorat
que els acompanya.
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Cal considerar que totes les lleis contra les violències de gènere i/o violències masclistes, tant
l’espanyola del 2004, com la catalana del 2008 i la valenciana del 2012, i la Llei de Ses Illes no
han anat acompanyades de prou dotació pressupostària i dels recursos adients que permetessin
el desplegament integral d’aquestes lleis. Atès a més que les entitats de suport a les persones
que la pateixen cada vegada més tenen dificultats per poder fer acompanyaments i atencions a
les dones, els programes de prevenció han patit una disminució important, la coeducació ha
caigut de la LOMCE, la formació, capacitació a professionals de tots els àmbits ha desaparegut i
la promoció necessària per a implicar a tota la ciutadania, també ha minvat. Davant la manca de
recursos, moltes de les accions de lluita contra les violències masclistes acaben recaient sobre
els municipis que detecten les necessitats de les ciutadanes i ciutadans i hi decideixen fer front.

Segon. Treballar per a que tota la joventut de la ciutat, tant en l’educació primària com en
finalitzar l’educació secundària obligatòria, hagin participat en almenys una acció formativa en
relació a l’extensió i/o prevenció de la violència masclista i les seves causes i conseqüències.
Així mateix, potenciar l’oferta de diferents tipologies i formats d’activitats dins la Guia d’Activitats
i Serveis Educatius per tal d’adaptar-se a les diferents franges d’edat i noves temàtiques
relacionades amb la violència masclista. Oferir una proposta d’Aprenentatge i Servei amb la
col·laboració de les entitats feministes de Badia i l’assessorament de la Plataforma Unitària
Contra les Violències de Gènere, com a eina de transformació social vers les violències de
masclistes.
Tercer. Buscar estratègies per tal d’enfortir la visualització dels nous relats i noves respostes a
les violències masclistes i a les desigualtats de gènere generats per i entre el col·lectiu més jove
i fomentar-ne la participació, difusió de les seves perspectives i visualització a la ciutat.
Quart. Promoure anualment la presentació pública del Informe sobre feminicidis i altres
assassinats de dones realitzat per la organització Feminicidio.net
Número : 2017-0007 Data : 28/07/2017

Cinquè. Promoure la formació en la prevenció de violències masclistes del personal de
l’ajuntament que dona servei als centres educatius, així com als i les educadores de carrer.

ACTA DEL PLE

Sisè. Fer una crida a la ciutadania perquè participi en les diverses activitats i a les
concentracions que s’organitzen el dia 25 de novembre al nostre municipi, dia Internacional
contra la violència vers les dones.
Setè. Preveure en el pressupost 2018 els recursos necessaris per a fer front als acords que
preveu la resolució i iniciar l’aplicació de tots els acords abans d’acabar l’any 2018.

Contra la resolució de 12 de maig de 2017, per la qual es fa pública amb caràcter
provisional la llista de centres educatius qualificats de màxima complexitat
(exp.1771/2017)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Iván Sanz, qui diu: «Gracias alcaldesa. Bueno,
como todos sabemos, y quienes no, ahora lo sabréis, el Departament d’Ensenyament ha
decidido modificar, mediante datos objetivos, las cualificaciones de algunos centros escolares de
Cataluña. Para contextualizar y así entenderlo con claridad, los centros escolares están
cualificados, catalogados, por diferentes categorías, como por ejemplo de máxima complejidad,
o de alta complejidad, lo que a priori significa diferencia de recursos y otros aspectos tan
delicados como no estar obligados a hacer la sexta hora que se hace en los centros de primaria,
que sería de 12,30 a 13 h. y de 16,30 a 17 h., esas dos medias horas. Los datos pueden ser
todo lo objetivos que quieran, pero deben estar en un contexto, ya que si no, carecen de
Ajuntament de Badia del Vallès
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Vuitè. Instar al Govern de la Generalitat que reguli l’obligatorietat d'introduir les matèries
d’igualtat, prevenció de la violència i coeducació dins el Pla de Formació del Professorat,
afavorint així la incorporació de la perspectiva de gènere en l’àmbit docent, i donant compliment
a allò que s’estableix a la 7 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de
Protecció Integral contra la violència de gènere, i a l'article 15 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del
dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Número : 2017-0007 Data : 28/07/2017

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Muchas
gracias señora alcaldesa. Bien. Nuevamente, la estrategia dels Serveis Territorials ha sido, como
siempre, en el mes de junio-julio, que nos enteramos por casualidad, de cuál es el nuevo plan,
para nuestro plan educativo para nuestro municipio. En primer lugar, lo que han hecho es
cualificar de manera diversa a los diferentes centros, excluyendo a uno de ellos, en este caso La
Sardana, de… bueno, como centro CAES, y entonces esto lo que genera es una gran
desigualdad con el resto de las escuelas. Lo que hace es que esto se convierte en una dotación
de recursos diferentes, en tres escuelas, la misma y en la otra… bueno, en tres, ahora quedan
dos, y la otra, perdiendo recursos, y lo que está haciendo pues… cuando en realidad lo que se
está dando es una respuesta a las mismas problemáticas socioeconómicas y culturales
exactamente idénticas. Por qué? Porque realmente existe en nuestro municipio una
homogeneidad territorial y social, independientemente de en qué colegio un niño esté
matriculado. Por eso, en esta moción se insiste en la adscripción escolar única, en la que sean
los padres los que puedan escoger en qué centro quieren matricular a sus hijos en función de la
educación que quieran recibir, porque unos tienden más a lo mejor que no quieren que tengan
deberes, otros inciden más en los deberes, otros tienen más programario libre, en función de
esas características y otras muchas más. Yo lo que a mi no me cabe la menor duda, que lo que
quiere Serveis Territorials, es dividir, dividir a la comunidad educativa. Cómo? Generando
desigualdades. Al final quieren que este pastel, entre la comunidad educativa se peleen por ser
ellos los que no pierdan esos recursos. Pero no lo van a conseguir, porque yo creo que Badia
del Vallés estamos unidos en esta lucha y todos pensamos igual. Para nosotros la pérdida de la
sexta hora lectiva de La Sardana, la pérdida de los recursos y subvenciones, tanto en salidas
como en actividades, así como la pérdida de recursos, tanto económicos, pedagógicos, etc., no
nos podemos quedar de brazos cruzados y yo creo que esto es lo que busca esta propuesta de
acuerdo y por eso voy a dar mi soporte a favor. Muchísimas gracias”.
Seguidament, la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “Gràcies
senyora alcaldessa. No, habitualment en temes d’educació parla la meva companya, però avui
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sentido. Por tanto, parece lógico pensar que hablando de nuestro municipio, Badia del Vallés,
una ciudad (.…) homogénea, con una zona de adscripción escolar única, donde es necesario
aplicar políticas educativas de máximas y no de mínimos, el trato que deben tener las escuelas
debe ser el mismo y no desigual. Si no es así, vuelven a determinar como si de una división
matemática se tratara, una nueva situación educativa, que consideramos que no responde a su
realidad ni da respuestas a sus necesidades. Y por qué decimos esto? Porque una vez más, de
manera unilateral, sin contar con nuestra opinión ni con la de la comunidad educativa en
conjunto, han decidido que una de las escuelas de primaria pierda pierda la calificación de
máxima complejidad, pasando a ser ahora de alta complejidad, y a uno de los dos institutos, no
se le ha reconocido dicha denominación, como centro de máxima complejidad. Como
ayuntamiento, hemos (….) otros datos objetivos que justifican que no tiene sentido esta
resolución, pidiendo una modificación para que los centros escolares no se doten de recursos
diferentes, cuando en realidad se están dando respuestas a problemáticas y necesidades
socioeconómicas y culturales iguales. Una vez más, demuestran que siguen siendo fieles al
lema “divide y vencerás”, escondiéndonos esta información, ya que, si no hubiera sido por una
conversación informal con una de las directoras de un centro de primaria, nos lo hubiéramos
encontrado de golpe, a toro pasado, diríamos como en otras ocasiones, así que ya está bien. La
comunidad educativa estamos unidos en contra de esta decisión unilateral del Departament, y
seguiremos presionando para que se nos escuche y se modifique dicha resolución, y que, si
más no, en este próximo curso 2017-2018, se garantice la sexta hora en los centros de primaria
y la igualdad de trato respecto a los recursos asignados a todos y cada uno de los centros
educativos. Muchas gracias”.

Número : 2017-0007 Data : 28/07/2017

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran, qui diu: «Gràcies senyora
alcaldessa. Des de l’AEB donem la màxima importància política en aquesta proposta d’acord,
que entenem que s’aprovarà de forma unànime per mostrar el nostre rebuig, doncs al canvi de
qualificació que de manera unilateral ha fet el Departament d’Ensenyament. És un exemple més
del menysteniment per part del Departament d’Educació, del menysteniment als ajuntaments en
la planificació educativa. La resolució del 12 de maig doncs fa referència a uns estudis i unes
dades que, en cap moment, ningú no ha vist, és a dir, son unes dades que no son públiques i
aquestes dades no públiques s’utilitzen com una excusa, doncs per simplement, retallar
recursos. Nosaltres entenem que en una ciutat com Badia del Vallès, amb menys d’1 km 2
d’extensió, doncs no hi pot haver segregació educativa, i si tires endavant la proposta del
Departament, així seria. Badia, evidentment, necessita més recursos educatius i no menys.
Juntament amb el nostre suport en aquesta proposta d’acord sobre la resolució del Departament
d’Ensenyament, nosaltres voldríem mostrar també la necessitat de la cohesió de la comunitat
educativa. En tot cas, aquesta comunitat educativa s’ha de cosir, o s’ha de recosir, o s’ha de
basar en base al que és el Consell Escolar Municipal, que al nostre entendre doncs s’hauria de
reunir de forma periòdica, si més no trimestral. La convocatòria en tot aquest curs que tenim
vigent és pel dia 10 de juliol. Entenem les diferents casuístiques, però entenem que un 10 de
juliol doncs no és el dia més adequat doncs per resoldre i per cohesionar en aquesta comunitat
educativa, quan el Departament d’Ensenyament doncs es basa en una política de fets
consumats. En tot cas, el màxim suport en aquesta proposta i esperem que el Departament
d’Ensenyament doncs tingui a bé considerar-la, encara que a les reunions prèvies que hem
tingut, no únicament juga amb l’ambigüitat manifesta que els és habitual, sinó que fins i tot,
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m’ha encolomat aquest tema i.... A veure... encolomat, la paraula és encolomat, si. I ho dic amb
ple consentiment. Jo tenia un professor d’Economia que deia hi ha veritats, i diu l’Estadística és
allò que ens diu que si tu et menges dos pollastres i jo no m’he menjat cap, tots dos ens hem
menjat un. La realitat és que tu passes gana i jo estic ben fart. Això és una mica el que ha
passat amb aquest informe que és lo que dona sentit a la resolució que ha fet el Departament
d’Ensenyament. Han agafat una sèrie de dades estadístiques i a partir d’aquí han fet un informe
i han acabat no arribant a la realitat de Badia del Vallès, que tal i com diu la moció, i tal i com diu
tot, és una realitat prou homogènia i qui coneixem Badia del Vallès veiem que no té massa sentit
diferenciar unes escoles de les altres. I dic això, perquè en realitat el que estem demanant aquí
és anar contra aquesta resolució per intentar tornar en una situació que, de moment, ens ha
funcionat a Badia del Vallès. I tornar com a punt de partida, perquè això és un punt de partida de
no retrocés. La idea bàsica és la següent. Jo ara trenco aquí, divideixo, i el punt de vista és, més
endavant us barallareu vosaltres per aconseguir aquestes minces sisenes hores que estaran per
aquí i al final dividim la comunitat educativa, acabem dividint els pares, perquè jo em matriculo
aquí, em matriculo allà, i al final és això bàsicament el que pretenen és un retrocediment, que és
en el fons, tal i com diu la moció, una retallada encoberta iniciada poc a poc. Davant d’això, BeC
no pot més que dir que estem aquí per donar tot el nostre suport, tota la nostra força i empenta
perquè això no es produeixi amb una realitat, i si que destacaré una part molt important i vull fer
una reflexió en veu alta aquí en aquesta sala de plens, perquè aprenguem que per nosaltres pot
ser la part més important de tot el tema, és quan un tercer diu «en tant que no es produeixi la
modificació de la resolució, es garanteix que pel curs 17-18, és a dir, el proper curs, l’exercici de
les sisenes hores a tots els centres de primaria en la igualtat de tracte respecte als recursos
assignats». Jo crec que això ha de ser el nostre punt fonamental com a forces polítiques, que
aquest punt pel curs 17-18 sigui una realitat, i aquí teniu, tendim la nostra mà per fer tot el que
calgui, perquè aquest punt sigui una realitat en el curs 17-18. Si aconseguim que aquest punt
sigui una realitat, crec que haurem donat un pas perquè aquesta resolució no tingui sentit, i pot
ser en el curs 18-19 no hàgim de parlar d’aquesta divisió de les escoles en quant a la seva
funcionalitat. Gràcies».

doncs amagaven dades que ja estaven en el seu coneixement. Gràcies».

Número : 2017-0007 Data : 28/07/2017

S’aprova per unanimitat el següent acord:
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1771/2017, contra la resolució de 12 de maig de 2017, per la qual es fa
pública amb caràcter provisional la llista de centres educatiu qualificats de màxima complexitat
Atès que en data 12 de maig de 2017, El Departament d’Ensenyament ha publicat una resolució
que determina quins centres educatius de Catalunya són qualificats de màxima complexitat.
Atès que aquesta resolució del Departament d’Ensenyament, ha configurat un tracte desigual
entre els centres educatius de Badia del Vallès, fet que determina una nova situació educativa al
municipi que considerem no respon a la seva realitat ni dona resposta a les seves necessitats.
Fins el curs 2016/17 tots els centres de primària eren considerats centres de màxima
complexitat, i cap del centres de secundària rebien aquesta qualificació. Amb la nova resolució
l’escola La Sardana perd la qualificació i a l’Institut Federica Montseny no se li és reconeguda.
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La senyora alcaldessa diu: «Gràcies. Jo aprofito per agrair l’acompanyament i el suport de tots
els grups, tant a la reunió que vam mantenir a Serveis Territorials, com el recolzament d’aquesta
moció. És cert que aquesta és una mostra més del menyspreu que tenen a Badia. No han tingut
en compte altres dades que si que hem posat nosaltres sobre la taula. Han fet una foto fixa amb
unes dades de dubtosa justificació, perquè les dades que ens han posat sobre la taula, que no
ens les han ensenyat, però si que les han anunciat, son dades que, sota el meu punt de vista,
son difícilment obtenibles, perquè parlaven de dades de renda familiar de cadascuna de les
famílies que estan matriculades en centres. Jo no sé fins a quin punt han pogut obtenir aquestes
dades, però en tot cas, crec que han oblidat d’altres, i sobretot han oblidat que tot i que....
coincideixo amb el senyor Duran que és molt necessari la cohesió de la comunitat educativa i
que al consell municipal de ciutat li hem de donar una empenta més periòdica, i sobretot perquè
hem d’avançar. Està clar que el Departament no està planificant. El Departament té una idea
molt sectària del que és la política educativa en una ciutat. No la planteja des d’una perspectiva
estratègica ni global i jo crec que ens toca a nosaltres com a ciutat fer-ho. Fer-ho des d’una
perspectiva seriosa i des d’una planificació a mig. I també perquè crec que Badia, malgrat... és
veritat que està patint una situació complicada com a comunitat educativa, crec que totes les
dades de l’observatori que tenim fins ara, ens demostren que a Badia s’està fent molt bona
feina, a nivell de comunitat educativa i que hem millorat molt els resultats els darrers anys i jo
crec que això també és feina, una feina conjunta i comuna dels centres de primaria, dels centres
de secundària, que jo crec que estan molt ben coordinats i que això comporta que les
graduacions en ESO cada cop son més altes, el número de graduats, l’accés a la (...) obligatòria
també cada cop és més alt. Cada cop hi ha més nanos de Batxillerat que pugen a selectivitat i
cada any les dades milloren força i jo crec que això també, ho hem de posar en valor. I també ho
hem de posar en valor de cara al propi Departament. Crec que a Badia s’està fent una bona
feina. Ara jo crec que ens pertoca donar un pas més enllà i no només ocupar-nos de l’educació
en un sentit més formal, sinó també des d’una perspectiva de planificació de l’educació
d’aquesta ciutat en els propers anys, perquè el Departament ho està fent d’una manera molt
fragmentada, amb una planificació que desconeixem. Podem intuir quin és el seu plantejament,
però no se’ns ha explicitat i com bé diu el senyor Duran ja la darrera va ser que a la reunió se’ns
van amagar dades que ja tenien els centres. O sigui, ja va ser el «colofón final» de tot el que ha
suposat tota aquesta història».

Cal tenir present, la necessitat d’ubicar aquesta informació objectiva en el seu context, en
aquest cas el del municipi de Badia:
- Badia del Vallès presenta una adscripció escolar única. No hi ha barris. Totes les
famílies poden decidir a quin centre escolaritzar als seus fills i filles entre tots els
existents.
- El municipi presenta una forta homogeneïtat territorial i social. A Badia no hi ha zones
d’especial concentració de pobresa o problemàtica respecte d’altres. Les intervencions
de serveis socials es reparteixen de manera equilibrada en tot el territori.

Número : 2017-0007 Data : 28/07/2017

- Mai s’ha detectat cap mena de concentració de problemàtiques socials a unes escoles
respectes les altres. Qualsevol de les escoles de Badia del Vallès ha tingut i té situacions
problemàtiques segons famílies concretes en moments concrets. No existeixen tendències
d’agrupació escolar degut a recursos socioeconòmics.

ACTA DEL PLE

- Els nombres d’infants i joves en els processos d’escolarització i matriculació a Badia del Vallès
són molt sensibles. Nombres molt petits, poden modificar altament la lectura de la realitat sinó
incorporem indicadors que ens facilitin la comprensió del territori.

- Els indicadors utilitzats per tal de qualificar els centres de màxima complexitat pel curs vinent
responen a la fotografia de la realitat socioeconòmica i cultural de cada centre en un moment
concret, quan davant la realitat l’adscripció única, seria necessari fer un anàlisi de l’entorn.

- En un territori de 0,9 km2 i amb adscripció escolar única, podem estar davant una situació de
segregació escolar. Els curs vinent tindrem un mapa escolar on uns centres seran considerats
de màxima complexitat i d’altres no, amb la possibilitat de que uns centres puguin ser titllats per
la població com a centres de risc.
- Qualifiquem els centres escolars de manera diversa, dotant-los de recursos diferents, quan en
realitat estan donant respostes a problemàtiques i necessitats socioeconòmiques i culturals
iguals.
- La sisena hora lectiva ja no és d’aplicació obligatòria a l’escola La Sardana pel fet de no ser
considerat de màxima complexitat. Aquest serà un fet diferencial acusat entre centres, amb
implicacions directes entre la població del municipi.
- Els centres no considerats de màxima complexitat tenen una pèrdua directa i indirecta de
recursos i que afectaran de manera directa a l’hora de poder atendre les necessitats educatives
de l’alumnat i de l’entorn més immediat. És evident que hi haurà una reducció en el nombre de
professorat assignat al centre, però també hi haurà una pèrdua de privilegis a l’hora d’accedir a
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Atès que la nova situació educativa ens determina una nova realitat al municipi que pot
repercutir de manera molt pronunciada en un territori, ja de per sí, molt sensible i amb moltes
necessitats educatives. A continuació apuntem les que considerem més importants:

alguns dels recursos pedagògics complementaris que ofereix el Departament: camps
d’aprenentatge, subvencions a sortides i activitats, etc.
- En un territori com Badia del Vallès, és necessari aplicar polítiques educativa a màxims. Amb
una resolució com la present, potenciem la competitivitat entre centres, enlloc de promoure
polítiques educatives col·laboratives.
Davant aquesta situació, l’ajuntament ha fet arribar al Departament d’Ensenyament un informe
amb altres dades objectives que complementen els emprats pel Departament d’Ensenyament a
l’hora de determinar els centres de màxima complexitat, i reforcen de manera empírica les
argumentacions que hem exposat fins ara.

Número : 2017-0007 Data : 28/07/2017

Per tot l’exposat, el Ple Municipal acorda:
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Així doncs, incorporem indicadors generals que posen en relació Badia del Vallès, respecte el
Vallès Occidental i Catalunya i incorporem, també indicadors d’àmbit local respecte les
dinàmiques escolars. Aquests ens permeten emmarcar la situació del territori i reafirmar que es
tracta d’un territori totalment homogeni, i amb una gran necessitat de recursos i inversions en
l’àmbit educatiu, socioeducatiu i social. Badia acumula desigualtats en tots els àmbits respecte
altres poblacions i, de manera molt punyent, en l’educatiu.

Primer.- Manifestar el nostre suport al contingut de l’informe emès per l’Ajuntament de la nostra
ciutat als responsables del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Tercer.- En tant que no es produeixi la modificació de la resolució, es garanteixi pel curs
2017-2018, l’exercici de la sisena hora a tots els centres de primària i la igualtat de tracte
respecte dels recursos assignats a tots i cadascun dels centres educatius, per entendre que la
realitat socioeconòmica de la nostra ciutat és homogènia i amb uns indicadors objectius que
reflecteixen un entorn amb qualificació de màxima complexitat. Hem de tenir en compte també
que la realitat existent al nostre municipi en quant a la població escolar, identifiquen una situació
molt feble i delicada per la planificació educativa de les escoles de la nostra ciutat (tres nens/es
poden determinar l’apertura d’un aula en un centre o un altre, tres nens/es poden modificar els
percentatges dels indicadors locals sobre dinàmiques escolars....).
Quart.- Que es doti a tots els centres educatius públics de Badia del Vallès dels recursos
necessaris tant de plantilla com la resta de recursos pedagògics, que com a mínim, haurien de
ser els mateixos que fins ara. No ens podem permetre cap retallada de recursos per poder
garantir una educació de qualitat a la nostra ciutat.
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Segon.- Sol·licitem al departament d’ensenyament que es replantegi la decisió presa de
modificar la qualificació dels centres escolars de Badia del Vallès i el deixi sense efecte respecte
a Badia del Vallès, atorgant a tots els centres educatius la qualificació de màxima complexitat, ja
que totes les dades desaconsellen des de tots els punts de vista l’aplicació de la resolució de
data 12 de maig de 2017.

Augmentar en els pressupostos generals de l'Estat 2017 l'assignació destinada per a la
lluita contra la violència de gènere i les polítiques d'igualtat (exp. 1803/2017)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Mª José Granados, qui diu: «Gracias
alcaldesa. La violencia de género contra las mujeres aumenta día a día. Estamos ante un grave
problema social que necesita una respuesta contundente. Las cifras acerca de las mujeres
asesinadas nos golpean un día sí y otro también. Las denuncias van en aumento, así como las
solicitudes de órdenes de protección para estas mujeres y también para sus hijos. Por ello, es
necesario aumentar el presupuesto destinado a luchar contra la violencia de género y las
políticas de igualdad. La lucha en contra de las violencias de género debe ser una prioridad. No
podemos permitir más recortes en los presupuestos para las políticas de prevención en este tipo
de violencias. Es más, necesitamos que se incrementen, ya que la violencia de género debe ser
una prioridad. En lo que va de año, 34 mujeres y 4 de sus hijos e hijas, han sido asesinados a
mano de sus parejas o ex-parejas. Necesitamos saber más? Gracias”.
Número : 2017-0007 Data : 28/07/2017

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Pilar Paz, qui diu: “Gracias señora
alcaldesa. Esto que aprobamos hoy, viene de la mano de la alerta feminista 19J, que es una
acción reivindicativa impulsada por diferentes organizaciones feministas del estado español,
ante el número de mujeres asesinadas por violencias machistas. Como dato, en lo que va de
año ya son 34 las mujeres asesinadas, como han dicho la compañera M.ª José, y dos de ellas
durante este fin de semana. Ante esta realidad no podemos permanecer impasibles, y por eso
es necesario denunciar y señalar al gobierno del PP la poca implicación en cuanto a las políticas
en prevención y lucha contra la violencia machista. Destinar un 0,0011% del proyecto del
presupuesto del Estado es un insulto para las mujeres y su entorno familiar que padecen
violencia y para las que han sido asesinadas a manos de sus parejas o ex-parejas. Por eso,
exigimos hoy al gobierno de Rajoy, que aumente en los presupuestos la asignación destinada al
pacto de Estado contra la violencia machista. Muchas gracias”.

A continuació, la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Teresa Carceller, qui diu:
“Gràcies senyora alcaldessa. Amb aquesta proposta d’acord, es torna a posar de manifest per la
societat que del dit al fet hi ha molt per fer. És manifest i queda reflectit a l’argumentació
d’aquest punt, que l’augment per violència masclista vers les dones, és exponencial i alarmant.
Per no tornar a dir coses que s’han dit o que s’inclou a l’argumentació i que estem totes d’acord,
resumiré en diverses idees. El feminisme diu prou a les paraules institucionals i exigeix fets clars
i concrets. La ciutadania ha de saber que l’actual pacte d’Estat contra la violència de gènere, és
una gran mentida que sols té assignat un 0,001% del pressupost estatal. Una burla inacceptable
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Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Muchas gracias señora
alcaldesa. Iba a mencionar lo de las 34 compañeras asesinadas, pero bueno, no hace falta
porque ya lo ha comentado ella. Pero bueno, lo que es curioso, que el 0,00011% de los gastos
de los presupuestos generales del Estado, es lo único que se dedica a políticas de igualdad y la
lucha contra la violencia de género, cuando como bien ha dicho ella, es un grave problema
social. Yo creo que esto hace una radiografía bastante fidedigna de qué es lo que realmente le
preocupa al equipo de gobierno de este país y la importancia que le da a esta gran lacra social.
Para no repetirme más, porque yo creo que esta moción está muy bien explicada, con muchos
datos, muchas cifras y demás, con esto yo creo que es más que suficiente para dar hincapié a la
necesidad tan importante, tanto a nivel local, como a nivel de comunidades autónomas, a nivel
estatal, de dar los recursos suficientes para coeducar, para intervenir, etc., etc. Muchísimas
gracias”.

Número : 2017-0007 Data : 28/07/2017

a totes les dones. Aquest increment que es demana de 120 milions d’euros s’ha de destinar a la
partida 460 de Transferències a les corporacions locals, inclosa al programa 232C, Actuacions
per a la prevenció integral de la violència de gènere. Hem d’exigir la prevenció integral i pròxima,
prestant l’atenció jurídica, psicològica i social especialitzada i de proximitat a les víctimes de
violències de gèneres i a les seves filles i fills, com s’estableix al conveni d’Istanbul, no només a
les agredides per la seva parella o ex-parella, així com que sigui un finançament plurianual per a
que la prestació dels serveis públics siguin estables, amb plantilles públiques estables per
l’atenció eficaç a cada víctima, per a la cooperació amb els jutjats, forces de seguretat, centres
educatius i de salut i altres institucions en la prevenció i assistència de les víctimes. Destinar 46
cèntims d’euro per dona a la lluita contra les violències masclistes, demostra que no hi ha un
compromís real del govern de l’Estat per eradicar la violència, que ens està costant la vida a les
dones i als nostres fills i filles. De què serveix el pacte d’Estat si els recursos destinats son tan
pobres? O tenim voluntat, o no. Exigir recursos que a dia d’avui encara no s’han previst al
Ministeri de Sanitat, Serveis i Igualtat ni en l’educació per a l’aplicació dels articles 4, 6, 7, 8 i 9
de la llei integral de 2004 que obliguen a incloure la igualtat als programes i materials del
sistema educatiu, donar informació inicial i permanent al professorat, assegurar una persona
responsable d’igualtat en els consells escolars i que la inspecció informi sobre el seu
compliment. Per tot això, l’AEB votarem a favor. Gràcies».

S’aprova per unanimitat el següent acord:

ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa diu: «Gràcies. Doncs, només dir que mentre hi hagi polítics o forces
polítiques que identifiquin el feminisme com una cosa contraposada al masclisme, no els hi
podem pretendre que pensin més enllà».

II. Relació de Fets
Atès el nombre incessant de dones i criatures assassinades per les violències masclistes en el
que portem d'any, davant l'increment de nombre de denúncies (2,3%) i el nombre de dones amb
ordres de protecció i/o mesures cautelars (7%) en l'any 2016 respecte a l'any anterior, així com
davant la prevista aprovació simultània al juny 2017 dels pressupostos generals de l'Estat per a
2017 i de la proposta de la Subcomissió del Congrés dels i Diputats i Diputades del "Pacte
d'Estat" contra la Violència de Gènere
Atès que la quantia assignada al Programa 232C “Actuacions per a la prevenció de la violència
de gènere” previst en el Projecte de Pressupostos de l'Estat per a 2017, presentat pel Govern,
puja, després de la pressió política i social dels col·lectius feministes, a 31,7 milions d'euros, que
és un 25,7% més que el 2016 però continua sent un 2,20% menys que el 2010. Així mateix,
congela en 19.741.840 € el Programa 232B “Igualtat entre dones i homes”, un 41,2% menys que
el 2010.

Els 51,4 milions d'euros que sumen els dos són el 0,00011% de les despeses del Projecte de
Pressupostos de l'Estat per a 2017 (443.133.000 d'euros), percentatge ridícul del que s'ha
anomenat pomposament des de novembre de 2016 "Pacte de estat contra la Violència de
Gènere". Si no s’augmenta significativament en els PGE 2017, almenys en 120 milions d'euros,
el Programa 232C “Violència de Gènere”, un "Pacte d'Estat" seria una ofensa i una burla a totes
les dones que pateixen o han patit violència de gènere, és a dir, per als 4 milions de dones que,
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1803/2017, «Augmentar en els pressupostos generals de l'Estat 2017
l'assignació destinada per a la lluita contra la violència de gènere i les polítiques d'igualtat».

segons la Macroenquesta 2015 del mateix Govern, pateixen violència de parella (2,5 milions de
dones) o sexual fora de la parella (1,5 milions).És seguir sense assignar ni un euro a la
prevenció en els àmbits educatiu, sanitari i de mitjans de comunicació, no cobrir la prevenció i
atenció a la violència sexual que exigeix el Conveni d'Istanbul (vigent des del 2014), no millorar
la resposta policial i judicial i no cobrir el cost dels serveis jurídics, psicològics i socials en les
Entitats Locals establerts en l'art.19 de la Llei O 1/2004.

Tampoc es poden fer polítiques per a les dones sense les dones. La suposada obertura a les
organitzacions de dones del "Grup de Treball" de l'Observatori de Violència de Gènere del
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat és inoperant, perquè només serveix per relatar
centenars de propostes sense discutir-les ni buscar acords que conformen l'informe final de
l'Observatori al juny de 2017.
Per tot això, el Ple Municipal acorda:
Número : 2017-0007 Data : 28/07/2017

Primer. Instar el Govern de l'Estat a augmentar en els pressupostos generals de l'Estat 2017
l'assignació destinada, en els termes abans esmentats, tant per a la lluita contra la violència de
gènere, com en relació a les polítiques d'igualtat

ACTA DEL PLE

Segon. Traslladar el present acord al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, als grups polítics del Congrés i senat i
a les entitats municipalistes de Catalunya

Pel rebuig i combat dels comportaments corruptes a les administracions públiques i la
vida política (exp. 1762/2017)
Tipus de votació: Unanimitat

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «Gràcies senyora
alcaldessa. Seré molt breu, perquè la moció ho diu tot, no cal que diguem gran cosa. Ara quan
estava repassant una mica 4 cosetes per sobre, se’m venia al cap la imatge de la companya
Irene Montero l’altre dia en el Parlament, en el Congreso de los Diputados, que durant 2 minuts
va estar en aquella moció de censura que no va arribar a sorgir, durant 2 minuts va estar
anomenant només els noms dels casos de corrupció que té el PP, només anomenant el títol, 2
minuts seguits, GURTEL, bim, bam bum... era una cosa espectacular. Això estava ara pensant
que no és una qüestió mínima, no és una qüestió d’una poma podrida, no, no.... és la corrupció
portada a la institució. Aquesta moció és una petita aportació que fem des d’aquest ajuntament
dient ja n’hi ha prou, des de la ciutadania dient ja n’hi ha prou, no pot ser, no pot ser en aquest
camí, no pot ser en aquest sentit. Dir-vos i comentar-vos que agraïm que sigui una proposta
d’acord, perquè pensem que la lluita contra la corrupció no és la lluita d’una única organització
contra la recuperació de les institucions per part de la ciutadania, no, no. La lluita contra la
corrupció és una lluita de tota la ciutadania contra aquells que han vingut a les institucions per
fer negoci, que facin negoci els seus i a d’altres coses que no podem anomenar en aquesta sala
plenària. Moltes gràcies».
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Favorable

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: «Muchas
gracias señora alcaldesa. Bien, simplemente quería decir que como no puede ser de otra
manera, votaré a favor de esta moción, porque creo que nosotros, como políticos, y en general,
debemos ser el ejemplo del resto de la sociedad y es inconcebible la cantidad de casos de
corrupción que estamos viendo cada día y siendo bombardeados diariamente en los medios de
comunicación y la respuesta que está dando el Estado y las autoridades judiciales y fiscales,
etc., al respecto. Me parece que es denigrante, que es para rasgarse las vestiduras y por eso
creo que necesitamos políticas que realmente obliguen a hacer las cosas de otra manera y por
eso daré soporte a esta moción».

Número : 2017-0007 Data : 28/07/2017

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu: «Gracias alcaldesa.
También nos sumamos al hecho de indicar que también se remita a la Diputación de Barcelona.
Bueno, el posicionamiento del grupo municipal socialista delante de esta moción que se ha
convertido en propuesta, es favorable, sin duda. Es evidente que desde hace años escuchamos
numerosas noticias con casos donde políticos y personas vinculadas a la gestión pública, pues
se han vuelto inmersos en casos de corrupción. Yo creo que el colmo aparece y llega cuando un
político que se encuentra en prisión, ha sido el mismo que la ha inaugurado. Ya en la Grecia
clásica se llama idiotas a aquellos que no participan en asuntos públicos. Curiosamente hoy,
llamamos idiotas a aquellos que destrozan los asuntos públicos. La taxonomía de la idiotez
política desde luego que ha cambiado su significado. Necesitamos un mayor compromiso con la
transparencia, con la fiscalización, con la declaración de bienes. La actividad política debe jugar
un papel importante, y permitirme que acabe con una frase del escritor Javier Cercas, que dice
que la corrupción no nos la hemos inventado nosotros, existe desde que el mundo es mundo,
los seres humanos somos así; el problema por tanto, no son los corruptos, el problema es el
sistema, que no impide o que alienta la corrupción; hay que cambiar a las personas, pero antes,
hay que cambiar el sistema; lo difícil no es cambiar a los mangantes por personas decentes, si
no impedir que las personas decentes se conviertan en mangantes. Gracias».

La senyora alcaldessa diu: «Gràcies. Doncs afegim el darrer atès, si tots els grups estan
d’acord, notificar a la Diputació de Barcelona. Suposo que hi haurà algun tipus d’error, perquè no
crec que hagi estat voluntat de ningú (...) la Diputació de Barcelona i bueno, és veritat que la
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ACTA DEL PLE

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran, qui diu: «Gràcies
senyora alcaldessa. Estem davant d’una moció declarativa i pot ser poc cooperativa, una moció
per demanar una cosa que és òbvia, que és el rebuig del combat dels comportaments corruptes
a les administracions públiques i la vida política, és que... només faltaria, és que ja hauria de
venir de fàbrica per dir-ho d’alguna manera. En tot cas a les consideracions que es fan als
atesos sobre la Fiscalia General de l’Estat, que es una fiscalia política, al servei del govern o les
consideracions sobre la connivència entre el poder polític i el poder econòmic, nosaltres estem
absolutament d’acord perquè és una obvietat, també a la part diguem dels acords doncs
podríem subscriure clarament una major dotació en el que seria la inspecció d’hisenda, sobretot
pel tema de l’evasió de capitals i del control doncs de les rendes generades al voltant de les
decisions polítiques i econòmiques que es prenen des de determinats òrgans. I per acabar,
simplement pot ser fer un petit afegit a l’acord quart, si és possible i el grup proposant no hi té
inconvenient, ja que es trasllada els acords a les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona,
entenem que també és pertinent que ho facin o que es faci a la de Barcelona. Gràcies».

corrupció ens està fent molt de mal, molt de mal com a societat, molt de mal com a
organitzacions polítiques, molt de mal com a política en general i com a política en majúscules
que hauria de ser i sobretot també posar de manifest la poca vergonya que té aquest govern
també de no només no reconèixer que té un problema importantíssim de cronificació de la
corrupció dintre de la seva organització, sinó que ho compensa legislant, ofegant a les
administracions, posant cada cop uns controls cada cop més ofegadors, perquè en el fons no
deixen de ser controls ofegadors, per justificar que estan fent quelcom per anar contra la
corrupció».

S’aprova per unanimitat el següent acord:

Número : 2017-0007 Data : 28/07/2017

En el darrer mes s'han donat a conèixer nous casos de corrupció en el marc de diverses
investigacions judicials en curs des de fa algun temps. Es tracta d’extenses trames delictives
que afecten múltiples representants públics, membres de partits polítics, i persones del mon
empresarial, organitzades amb l'objectiu de sostraure recursos de les administracions públiques
i utilitzar la seva posició en benefici propi o de tercers.

ACTA DEL PLE

Cada dia coneixem més exemples que certifiquen la utilització de la Fiscalia a les ordres del
govern de l’estat espanyol per impossibilitar les investigacions pels presumptes delictes contra
l’administració.

És imprescindible no romandre només en la condemna d'aquests casos, i anar a les raons que
expliquen que s'hagi arribat fins a aquest grau de saqueig de les institucions i finances
públiques.
Els casos de corrupció que coneixem no s'expliquen sense el model econòmic imperant a
Espanya i també a Catalunya. Crisi i corrupció formen part de la mateixa estafa, i la ciutadania
ha presenciat indignada aquest espoli mentre es retallaven serveis públics i drets socials,
quedant seriosament danyada la imatge del propi sistema democràtic.
La corrupció està vinculada a la manca d’ètica personal de corruptes i corruptors, però seria
inexplicable sense l’hegemonia del poder econòmic i financer dels darrers anys que considerava
la legislació laboral, social i ecològica una inconveniència i incomoditat per als negocis, on els
governs successius eliminaven els mecanismes de control, rebaixaven les garanties d'interès
social i desatenien els organismes reguladors.
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En els darrers anys hem pogut comprovar com s'han vist afectades persones vinculades als
diferents poders públics (judicial, legislatiu i executiu), als diferents nivells institucionals
(Ajuntaments, Comunitats autònomes, govern central, i fins i tot la mateixa monarquia), a
diferents sectors econòmics, com la banca o les grans constructores, que van ser els grans
beneficiats dels anys de creixement i que van alimentar la bombolla especulativa alhora que
s'enriquien amb aquestes males pràctiques, i a representants públics o dirigents de partits que
s’han enriquit, o que han finançat il·legalment els seus partits.

Un element comú a tots els casos de corrupció se situa en la dimensió de l’estructuració
d'espais de poder, que s'han perpetuat en el temps, sense elements de control, ni contrapesos
socials o polítics. A aquesta sensació d'impunitat ha contribuït la lentitud en l'actuació dels
poders públics, dels organismes fiscalitzadors i dels propis tribunals de Justícia. Han faltat
instruments de control i fiscalització, i mesures que permetessin evitar la seva proliferació. I han
fallat els que ja existien, sovint per estar mancats dels recursos.
S’ha de combatre des del lideratge públic la temptació de caure en el fatalisme, com si
l'existència de casos de corrupció fos quelcom intrínsec a la nostra manera de fer com societat, i
així alimentar la sospita que tothom actua igual. Es tracta del perfecte pretext del lladre per
justificar-se: tots ho fan. I no és cert. La diferència entre casa nostra i aquells països amb menys
corrupció es troba en les exigències, controls i mesures existents, i en les garanties del seu
compliment.

Número : 2017-0007 Data : 28/07/2017

Per tot això, el Ple Municipal acorda:

ACTA DEL PLE

Estem en una situació d’emergència democràtica i per tant és urgent fer fora els governs que
emparen trames delictives i recuperar la independència de la justícia. És urgent prendre
mesures que siguin ambicioses i integrals, incloent-hi els diferents camps i actors que poden
contribuir a evitar que sorgeixin, però sobretot, cal obrir una nova etapa que canviï profundament
el model social, econòmic i polític. Està en joc la credibilitat de la mateixa democràcia.

1. Rebutjar tots els comportaments corruptes, per acció u omissió, en les administracions
públiques i en la vida política, i mostrar la preocupació per la degradació de les
institucions i de la societat democràtica que aquests comportaments suposen.

3. Instar al conjunt de les institucions i a les forces polítiques que hi son representades, a
prendre les iniciatives polítiques i legislatives adients per combatre i evitar els
comportaments corruptes, entre altres: dotar de més recursos i capacitats als organismes
de control (com el Tribunal de Comptes o la inspecció d'hisenda), el reforçament de la
justícia, un combat específic i integral contra la corrupció urbanística, exigir compromisos
concrets de transparència i ètica als representants públics, limitar i controlar el
finançament dels partits polítics, i ampliar els mecanismes de participació, seguiment i
control ciutadà de les decisions públiques.
4. Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat, al
Parlament de Catalunya, al Congrés i Senat, i a les diputacions de Barcelona, Girona,
Lleida, Tarragona.
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2. Donar suport a totes aquelles iniciatives legislatives per impulsar un canvi democràtic al
govern de l'Estat espanyol i iniciar una etapa de regeneració democràtica

A favor del apoyo al proyecto "Caravana. Abriendo fronteras" (exp. 1775/2017)
Tipus de votació: Unanimitat
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Número : 2017-0007 Data : 28/07/2017

ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Pilar Paz, qui diu: “Gracias señora
alcaldesa. A ver, el próximo 14 de julio, partiremos más de 300 personas de todo el estado
español para denunciar las políticas migratorias de la frontera sur. A continuación leeré las
demandas de la caravana Melilla y bueno, ya pido disculpas porque es un poco largo.
Ante las políticas económicas comerciales medioambientales y migratorias basadas en la
explotación, que condenan a millones de personas a la pobreza económica y la desesperación,
exigimos que se reforme las políticas exteriores y de vecindad de la Unión Europea, para
contribuir realmente a un desarrollo político y económico sostenible en los países de origen y
alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible 2030.
Exigimos el fin del comercio armamentístico y decimos no a la guerra y a las intervenciones
militares.
Denunciamos la violencia sexual que sufren las mujeres y las niñas en los conflictos y
afirmamos que no son daños colaterales de las guerras, sino crímenes de guerras que ponen en
evidencia el crucial papel del patriarcado en la militarización de la sociedad y en los conflictos
armados.
Demandamos vías legales y seguras para las personas de todas las edades en el tránsito, y
exigimos que se garanticen sus derechos en los países de acogida, evitando la explotación, los
abusos, la violencia, la trata y el tráfico de personas.
Exigimos que se respeten las disposiciones del derecho internacional, en particular del convenio
de Ginebra relativo a las personas refugiadas, del cual Marruecos y España son firmantes.
Exigimos la suspensión de la firma y aplicación de acuerdos de retorno y re-admisión con países
que no respetan los derechos humanos y denunciamos la externalización de nuestras fronteras.
Demandamos el cese de la instrumentalización de la lucha contra la trata de seres humanos
para realizar operaciones represivas contra quienes migran.
Demandamos que se permita en la práctica el acceso a las oficinas de asilo en las fronteras de
Ceuta y Melilla sin discriminación alguna. Para ello es necesario, que las autoridades
marroquíes dejen de bloquear el paso o extorsionar a las personas que se dirigen a las oficinas,
procedentes del África subsahariana, Siria, Palestina y el Sáhara o de cualquier otra región del
mundo.
Exigimos que se respete el principio de no devolución de las personas y el cese de todo acto de
violencia física y moral contra las personas en situación de movilidad transnacional en las
fronteras de Ceuta y Melilla.
Exigimos que se respeten las disposiciones legales estatales y comunitarias que impidan las
devoluciones en caliente, sumarias y colectivas.
Exigimos que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, dejen de ser en la práctica fronteras
intraestatales y que cese la discriminación sobre las personas que solicitan asilo en esas
ciudades y que sistemáticamente ven dificultado su traslado a la península.
Exigimos que se establezcan políticas de acogida dignas y efectivas, así como que se acabe
con los obstáculos en la tramitación en el procedimiento de asilo, desarrollando
reglamentariamente la ley de asilo.
Exigimos que se garantice la acogida de mujeres en condiciones de igualdad.
Exigimos que se garantice el derecho de las mujeres a formular una solicitud de asilo
independiente de sus parejas y a tener un estatuto jurídico independiente del de sus cónyuges.
Exigimos que se garantice el acceso a los procedimientos de asilo sin discriminación a las
personas LGTBI.
Exigimos que se atiendan las necesidades específicas de salud y los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres y personas LGTBI, incluido el aborto, así como que se garantice la

Codi Validació: 3JDTQN24KQGZY77TESHSL9HCD | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 30

Favorable

atención a las mujeres y niñas que han sufrido o corren el riesgo de sufrir abusos, violencia,
mutilación genital femenina o matrimonios forzados.
Exigimos que se clausuren los centros de internamiento de extranjeros (CIE), en lo que es una
demanda compartida por cientos de organizaciones y entidades de toda Europa.
Exigimos que los y las menas de Ceuta y Melilla sean re-ubicados en las distintas comunidades
autónomas del Estado, para garantizar sus derechos y atención, evitando la violencia y
abandono que en muchos casos sufren.
Que se garantice con la máxima celeridad la documentación pertinente al cumplir la mayoría de
edad y se invierta en políticas sociales para asegurar el pleno acceso a todos sus derechos.
Y por último, exigimos que se tomen medidas para garantizar los derechos y la dignidad de las
trabajadoras y trabajadores transfronterizos, las porteadoras en Ceuta y Melilla.
Bueno, yo creo que con todo esto que he leído es motivo más que suficiente para apoyar esta
campaña. Muchas gracias a todos”.

Número : 2017-0007 Data : 28/07/2017

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Iván Sanz, qui diu: «Gracias alcaldesa. Bueno,
el PSC dará apoyo a la moción presentada por BeC. Es una moción que va encaminada (....)
otras muchas que este ayuntamiento ya ha aprobado. Seguimos estando de acuerdo con que la
situación en materia migratoria es totalmente un desbarajuste, que hay que actuar de manera
contundente y de manera lo antes possible y por tanto, sin alargarme más, porque va todo
relacionado un poco con lo que (....) lamentablemente tenemos que hablar, votaremos a favor.
Muchas gracias».
La senyora alcaldessa diu: «Perdó, no li havia donat la paraula a la senyora Eli Ruiz. Perdó,
perdó».
La senyora Eli Ruiz diu: «Gracias señora alcaldesa. Bien. Las políticas europeas en materia
migratoria son una violación flagrante y sistemática de los derechos humanos y los acuerdos
internacionales. Están creando una situación insostenible, inhumana e inmoral. Europa, la
Europa de los derechos sociales, se ha convertido en la Europa de las vallas y las concertinas.
Nuestros mares se han convertido en fosas comunes, y los pocos que llegan.... bueno, los
pocos que llegan pues se encuentran hacinados en unas condiciones infrahumanas. Yo me
pregunto si es éste el trato que nosotros queremos darle a las personas que huyen de la guerra,
la persecución y la miseria. Es justo que nosotros les tratemos así? Las consecuencias de esa
cuestión sobre miles de personas también nos concierne a nosotros directamente. Las políticas,
que nosotros aprobamos, también son consecuencia de la desgracia de otras personas.
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La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Teresa Carceller, qui diu: “Gràcies senyora
alcaldessa. L’AEB votarà a favor, perquè volem una solució a l’actual crisi d’acollida de persones
refugiades que viu a Europa, però a més a més, perquè fins i tot en això existeixen desigualtats
entre homes i dones, ja que en aquesta crisi les dones refugiades viuen situacions especialment
greus. Les vulneracions dels drets de les dones ocorren en tots els estadis del seu viatge
d’arribada a Europa i de maneres molt diferents i sovint aquestes vulneracions acaben sent
invisibles durant la manca de dades tot i que cal tenir en compte que el gènere en ell mateix és
un motiu pel qual demanar asil. Motius reconeguts per concedir-lis protecció internacional son, la
violència de gènere, el tràfic amb fins d’explotació, la mutilació genital femenina, els crims
d’honor o el matrimoni forçós, només son uns exemples. Tot i això, son molt pocs els casos
d’asil per motius de gènere que son reconeguts. Cal, a més a més, fixar-nos en l’acollida en
camps. Son necessàries mesures que assegurin la integritat de les refugiades, ja que la majoria
de camps no disposa de personal especialitzat. Donem suport a aquest projecte que pretén
visibilitzar aquesta problemàtica. Només així, deixant de ser invisibles, podrà arribar la solució.
Gràcies».

Debemos dar solución inmediata a esta situación. En estos momentos se encuentran miles de
familias en el limbo, sin poder trabajar, sin poder absolutamente hacer nada. Este verano
veremos, desgraciadamente, nuevas llegadas y gran masificación, que es lo que se espera, en
condiciones infrahumanas. Esto favorece, como bien ha dicho tanto la compañera Teresa
Carceller como Pilar Paz, el tráfico de mujeres, el rapto y secuestro de niños y el tráfico de
órganos. No lo debemos consentir. En una sociedad civilizada, en pleno siglo XXI, no podemos
consentir este tipo de situaciones, y por eso, votaré a favor de esta moción. Gracias».
S’aprova per unanimitat el següent acord:
Durante los últimos treinta años, las políticas en materia migratoria y de asilo han vulnerado de
forma flagrante los Derechos Humanos, así como un sinfín de acuerdos internacionales. Estas
prácticas han generado sufrimiento y muerte entre aquellas personas que se desplazan desde
sus países de origen, especialmente cuando son mujeres y menores.

Número : 2017-0007 Data : 28/07/2017

ACTA DEL PLE

A día de hoy nos encontramos demasiado a menudo situaciones inaceptables como el uso de
concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla; expulsiones sumarias “en caliente”; operaciones de
control de FRONTEX; imposibilidad de solicitar protección internacional en las embajadas y
consulados españoles, así como trabas constantes al proceso de asilo. También se han
externalizado las fronteras europeas, con convenios de expulsión y de control de los flujos
migratorios que están condicionando la ayuda a la cooperación. Todo ello contribuye a crear una
realidad insostenible, inhumana e inmoral que día a día nos aleja del cumplimiento de la
Convención de los Derechos Humanos.

Este proyecto pretende seguir cruzando las fronteras para denunciar cómo estas atraviesan las
vidas, sueños y esperanzas de muchos de nuestros semejantes que huyen de la guerra, la
persecución o la miseria. El proyecto pretende recordar que la frontera sur europea es una,
desde el Egeo hasta el estrecho de Gibraltar, y que las consecuencias de su gestión sobre miles
de personas también nos conciernen directamente. Queremos exigir a quienes nos gobierna
que se establezcan vías seguras y legales de llegada al territorio europeo. Es necesario terminar
con las miles de muertes en el Mediterráneo, convertido hoy en una terrible fosa común.
En los últimos meses se han sucedido por toda Europa manifestaciones dando la bienvenida a
los refugiados, señal inequívoca de la sensibilidad y solidaridad de la opinión pública ante los
hechos que ocurren en nuestras fronteras.
El proyecto “Caravana. Abriendo Fronteras” propone expandir y reforzar esa misma solidaridad,
a la vez que luchamos contra una respuesta reaccionaria y de extrema derecha que cada día es
más fuerte en Europa. El proyecto contará con la participación de vecinas de nuestro municipio
dentro de una caravana que marchará por la frontera sur hasta esos muros de silencio y
vergüenza. También contará con una caravana feminista para sumar los esfuerzos de los
colectivos feministas que forman parte de la iniciativa.
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No podemos sentirnos reconocidos en un estado que, por sus políticas fronterizas, resulta ser
ejemplo de la vulneración de los derechos fundamentales. Por ello nació hace un año el
proyecto “Caravanas. Abriendo Fronteras”, que realizó su primera caravana a Grecia. Los
cientos de personas que la componían manifestaron que no se trataba de una actividad puntual,
sino de un punto de partida en la denuncia de las dramáticas consecuencias que las políticas
migratorias y de control fronterizo europeo producen sobre las vidas de las personas migrantes
y refugiados.

El objetivo es hacer visible la presencia de las mujeres en los procesos migratorios y mostrar
que las mujeres son también protagonistas y sujetos políticos, a la vez que son quienes más
sufren una vulneración de sus derechos y la violencia machista en toda su amplitud y crueldad.
Por todo ello, el Pleno Municipal acuerda:

1. La adhesión del ayuntamiento de Badia del Vallés al proyecto “Caravana. Abriendo
Fronteras”, al que muestra su apoyo y respaldo.
2. El Ayuntamiento dará difusión al evento a través de los medios de comunicación locales
y comarcales para que cubran y hagan seguimiento de la caravana. También publicará
noticia en su página web y cubrirá el evento a través de sus redes sociales.

Tipus de votació: Unanimitat

ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «Gràcies senyora
alcaldessa. Seré molt breu i explicaré... Deia el conde Romanones, dice, decía hacer vosotros
las leyes que yo haré los reglamentos y parece ser que el señor Aznar hizo eso. Hizo un
reglamento en el año 98, en el cual bueno... a través de una serie de leyes, bueno perdón, de
artículos, modificó la ley hipotecaria y a través de una serie de artículos, la alta jerarquía de la
Iglesia pudo inmatricular una determinada serie de…. bienes, gracias, y de esto bueno, pues
surgió que bueno, que había una cantidad ahora innombrable porque todavía no hemos podido
calcular. Es cierto que la Ley 13 del 2015 corrigió esta situación y modificó otra serie de artículos
dentro de esta normativa hipotecaria y dijo esto no se puede hacer hasta ahora, pero los que
hubo entre el año 98 y el año 2015, todos esos han quedado ahí en el limbo y se han apropiado
de ellos. De hecho traer esta moción aquí a la sesión plenaria simplemente hacer presión,
presión desde abajo hacia arriba, presión para los que están en el Congreso de los Diputados y
en el Senado, a que se vuelva a modificar este nuevo articulado para que estos bienes que
fueron inmatriculados entre el año 98 y el año 2015, que se acogieron al cambio normativo que
hizo el señor Aznar, pues vuelvan a ser propiedad de todas y de todos, vuelva a ser bien público
y no se haya producido un verdadero expolio, un expolio encubierto a través del BOE, un
expolio en el cual se ha vuelto a apropiar uno de los bienes pactums que tenemos en este
Estado como es la Iglesia católica. Dicho esto, agradecer el apoyo de todo el mundo a esta
moción y nada más, simplemente era hacer este pequeño comentario”.

La senyora alcaldessa diu: “Bueno, aprofitant que és una moció que parla de l’Església catòlica
crec que tots hem de fer o part dels que estem aquí un acto de contricción y arrepentimiento de
la relación histórica de nuestro Estado laico con la Iglesia católica».

S’aprova per unanimitat el següent acord:

En 1998 el Govern del Partit Popular, presidit per José María Aznar, va modificar el Reglament
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Favorable

Número : 2017-0007 Data : 28/07/2017

Moció BeC: Per sol·licitar els béns immatriculats de la jerarquia catòlica (exp. 1776/2017)

Hipotecari per permetre la inscripció de temples de culte en el Registre de la Propietat, la qual
cosa fins aleshores no era possible per la seva naturalesa històricament pública i per tractar-se
de béns fora del comerç. Davant la manca de títols de propietat sobre aquests, la jerarquia
catòlica va ressuscitar l'ús de dues normes franquistes i inconstitucionals en un Estat
aconfessional, aprovades en 1946 i 1947: els articles 206 de la Llei Hipotecària i 304 del
Reglament Hipotecari. El primer article equiparava l'Església amb l'Administració Pública,
atorgant-li el privilegi d'accedir al registre de la propietat sense necessitat d'aportar títol de
domini. El segon equiparava els diocesans amb notaris, de manera que podrien certificar-se a si
mateixos la propietat d'un immoble no inscrit. A través d'aquest procediment irregular, s'han
immatriculat, sense aportar cap títol, milers de béns a Espanya de tota índole (40.000 en
paraules de la mateixa Conferència Episcopal). Es tracta de normes sens dubte
inconstitucionals i fins i tot reprovades amb duresa pel Tribunal Europeu de Drets Humans,
declarant la nul·litat de les mateixes i condemnant a l'Estat espanyol per haver-ho permès.

Número : 2017-0007 Data : 28/07/2017

Per tot això, el Ple Municipal acorda:
Primer.- Que l'Ajuntament de Badia del Vallès recapti dels Registres de la Propietat la llista dels
béns immatriculats a l'empara i durant la vigència de l'article 206 de la Llei Hipotecària per
l'Església Catòlica en les seves diferents denominacions: Diòcesi, Bisbat o similars.
Segon.- Que l’Ajuntament doni trasllat d'aquest acord a la Coordinadora RECUPERANDO
(coordinadorarecuperando@gmail.com), i, quan estigui disponible, es faciliti la informació que
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Ha de quedar clar que el possible ús litúrgic no condiciona en absolut la propietat, que molts
d'ells han estat construïts i restaurats amb diners públics o del poble, que sobre la immensa
majoria dels mateixos recau la responsabilitat pública de la seva tutela cultural i patrimonial i,
finalment, que consta fefaentment la immatriculació de milers de béns de culte en manifest abús
de dret i frau de llei, tant per la data de la seva immatriculació (abans de la reforma de 1998),
com per no haver estat posseïts mai per la jerarquia catòlica (solars, habitatges, camins,
cementiris, jardins, frontons, locals comercials o places públiques), ni, en tot cas, haver
documentat de forma fefaent la seva propietat. La pressió ciutadana i política ha destapat
nombrosos escàndols en tot l'Estat, provocant l'aprovació de la llei 13/2015, que modifica la Llei
Hipotecària per eliminar el privilegi registral esmentat i evitar d'aquesta forma un possible recurs
d'inconstitucionalitat. Però ho fa sense efectes retroactius, amb què es produeix una amnistia
registral sobre els milers de béns inscrits per l'Església Catòlica durant tot el seu període de
vigència. S'ha sol·licitat al Govern central en repetides ocasions una llista dels immobles
immatriculats per aquesta via, amb la finalitat de poder conèixer la magnitud real d'aquesta
privatització, el cost social derivat de la descapitalització soferta, contrastar la seva titularitat i
actuar en contra seva quan la seva naturalesa pogués ser pública. Els parlaments de País Basc,
Navarra, Aragó, Canàries o Balears, ja han aprovat lleis per sol·licitar aquesta informació als
deganats dels seus col·legis registrals. De la mateixa manera, ha ocorregut en molts municipis
de tot el territori de l'Estat, amb el suport de tots els partits polítics. Molts d'aquests béns ja han
estat impugnats i d'altres recuperats per al domini públic. Però amb prou feines coneixem una
mínima part del patrimoni privatitzat mitjançant aquest procediment, la qual cosa obliga a
haver-los de sol·licitar a cada Ajuntament.

s'obtingui a la dita Coordinadora i al ple de la corporació.
Tercer.- Que l’Ajuntament notifiqui l’adopció d’aquests acords a tots els grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya.

Assumptes sobrevinguts
No hi ha.

Coneixement resolucions de l'alcaldia

Número : 2017-0007 Data : 28/07/2017

B) ACTIVITAT DE CONTROL

C) PRECS I PREGUNTES

ACTA DEL PLE

La Corporació es dona per assabentada de les resolucions de l'alcaldia del número 391/2017 a
la 475/2017.

1. Fa uns mesos, vàrem transmetre la situació en la què es troben les tanques de metall de
l’antic poliesportiu a tota la zona abandonada de l’antic camp de futbol, camp de futbol de sorra,
al costat de la zona de la benzinera. L’estat, tal i com vaig comprovar abans d’ahir ha empitjorat i
genera al nostre entendre, i això va sortir a l’assemblea, un greu perill per a vianants, per la gent
que passeja, que va cap al restaurant que hi ha allà, però és que a més a més, sobretot a la
gent jove i adolescent que entren i surten de la tanca. Donada aquesta situació, el grup
municipal de BeC tornem, reiterem la nostra petició d’una intervenció urgent en aquestes
tanques, en aquesta zona, per fer una retirada total de les tanques de la zona, ja que no fan cap
servei i la única cosa que fan és suposar un perill.
2. Aprofitem per recordar, em sembla que va ser en el ple del mes passat, que vam instar a
l’equip de govern també a retirar les tanques de la zona del edificio el Antonio Machado i la zona
del Molí, que també no fan cap mena... Tenemos la ira de los dioses por haber votado en contra
de la inmatriculización de bienes, eso parece. Dit això, tornem a reiterar i a recordar que en el
ple passat vam demanar aquesta retirada de les tanques i creiem que seria una bona acció per
part de l’equip de govern fer-ho. Tampoc no tenim feedback per part de l’equip de govern si
aquesta proposta que vam fer en el ple passat, em sembla que va ser al ple passat, ha estat ben
acollida o s’ha desestimat per part dels equips tècnics d’aquesta casa.
3. Un altre tema que volem instar a l’equip de govern és a la instal·lació de pivots a les voreres a
les zones dels pas de peatons, específicament a l’avinguda Cantàbric. Hem detectat que hi ha
molts vehicles que aprofiten que hi ha la baixada per poder passar amb carros i demés,
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El senyor José Pérez intervé i diu: “Des del grup municipal de BeC us volíem fer una sèrie de
preguntes i peticions a l’equip de govern, sorgides a l’assemblea de BeC.
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aprofiten per estacionar i nosaltres el que demanem és posar pivots per impedir l’estacionament
de vehicles sobre tot en el pas de vianants. Específicament dir que l’avinguda Cantàbric, pot ser
en d’altres zones també seria pertinent.
4. Un altre qüestió és que des del Club de tenis Badia, se’ns ha fet arribar la proposta d’obrir les
instal·lacions esportives o perdó, d’obrir l’accés a les instal·lacions esportives a partir de les 8 del
dematí durant els mesos de juliol i agost. El motiu d’aquesta demanda és poder aprofitar les
primeres hores del dia, per poder practicar tenis que és quan menys calor fa. Llavors diuen que
hi ha treballadors de la casa que ja arriben a les 8 a les instal·lacions esportives municipals, si
fora possible obrir, perquè els que hi van a jugar a tenis puguin aprofitar les hores entre les 8 i
les 9, les 9 i les 10, ja que més tard, sembla ser que és els mesos de juliol i agost es fa una mica
impracticable la pràctica del tenis.
5. Respecte el tema de les escales mecàniques de l’avinguda Mediterrani, hem observat i ahir
un company a l’assemblea ens ho feia reiterativament el comentari, que durant aquest últim mes
han estat moltíssims dies aturades, moltíssims. No entrarem a valorar si és només casos
d’incivisme, de que la... de fallos mecànics, no entrarem a valorar tot això. El que si que
preguntem en a l’equip de govern, ja que som coneixedors d’aquest tema, si estem fent,
voldríem saber quines mesures està estudiant l’equip de govern respecte a aquest fet, perquè
és un fet que... sobretot durant l’últim mes, ha causat moltíssimes queixes per part dels veïns i
veïnes i ahir ho manifestaven a la nostra assemblea per part de varios veïns que ens ho venien
a explicar.
6. Respecte el tema d’una instància que vam entrar, vam preguntar per unes instàncies que
havien fet els veïns del carrer d’Oviedo, després si vol li torno a passar els números, la qüestió
no és que no hagin trobat les instàncies, sinó que és que els veïns no han rebut resposta
d’aquestes instàncies, i son instàncies de parlem ja de molt de temps. Vam passar el número
d’instància, però és que aquests veïns, els que van fer aquest tipus de reclamació encara no
han rebut cap mena de queixa. Volem dir, cap mena de resposta, perdó. Volem dir si això,
bueno, si posarem fil a l’agulla, si respondrem aquestes instàncies o respondrem que no hem
respòs aquesta instància, perquè la instància és de l’any passat, vull dir, parlem d’una instància
molt antiga i que no s’ha respòs en uns veïns. Nosaltres posem la veu d’alerta que la instància
està registrada però no hi ha arribat aquesta resposta.
7. Després tinc aquí una pregunta. L’altre dia un company passejant per la part del radere del
Casal de joves va detectar una fuita important d’aigua, una fuita prou important i ens ho va fer
arribar. Nosaltres vam posar (....), vam passar per allà i volíem primer, sapiguer si l’equip de
govern té coneixement d’aquest tema, si estem a sobre, i en segon lloc ens agradaria o que ens
féssiu arribar les factures d’aigua dels últims 6 mesos del Casal de joves, perquè segons tenim
entès, hem parlat amb alguns dels usuaris del casal, ens han dit que això no és un fet aïllat, que
acostuma a ocórrer, sobretot en els mesos d’estiu i que ha passat ja vàries vegades. No sabem
si això és del tot cert, però si que és veritat que hi ha una fuita molt important d’aigua i no sabem
si ve directament des dels comptadors del Casal d’aigua, si és d’una altra banda, del Casal de
joves, perdó, però que ho podeu veure si aneu a la part del radere si no sou coneixedors, ho dic
aquí i suposo que l’equip de govern és coneixedor d’aquest tema.
8. Després volíem fer una pregunta, perquè ens va sorgir un dubte i vaig enviar un mail al
senyor Rafa Moya preguntant sobre el tema de l’informe social que s’havia fet respecte a
l’establiment de la casa de jocs i apostes en el carrer de Saragossa. Jo tenia entès que aquest
informe s’havia fet des de Serveis Socials. L’altre dia en a la comissió informativa
d’Acompanyament a les persones es va dir que no, que aquest informe s’havia fet des de l’Àrea
de Territori, no ho sabem, només volem sapiguer on s’ha fet aquest informe i aprofitem aquesta
pregunta per sapiguer si sabem com està aquest tema, si tenim algun feedback per part de com
està l’apertura d’aquest local i bueno, sapiguer una mica més d’informació, perquè alguns veïns
ens ho pregunten, i nosaltres, l'última informació que tenim és aquesta, que es va fer un informe,
que va ser negatiu i que estem esperant a veure com acaba el tema. Si que és cert que veiem
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que el local no s’ha obert encara i això genera una certa rumorologia.
9. Després, hi ha un tema aquí que volíem preguntar respecte el tema del cessament del cap
d’àrea d’Acompanyament a les persones, el senyor Salvador Avià. Vam veure que havia estat
cessat de les seves funcions, però primer, informació que m’arriba i de gent que he parlat amb
ella, sembla ser que continua fent més o menys les mateixes funcions, no sé si és cert,
simplement manifestar-ho, ho dic aquí, i en segon lloc, sapiguer exactament si ja han
reestructurat tota l’àrea i com s’ha reorganitzat totes les funcions que abans feia el senyor
Salvador Avià, qui les fa i si ens la poden fer arribar més o menys un petit organigrama, un petit
esquema de com quedaran re-distribuïdes aquestes funcions. Ho dic perquè no tenim massa
informació i ens agradaria tindre-ho aquí.
10. Faig un petit esment un altre cop el tema de les rates. Torna a sortir. Varios veïns del carrer
de Menorca, Mallorca i tal, tornen a dir que... bueno, Teresa em mira així amb aquella cara, sé
que és reiteratiu Rafa, un tema que no ho deixem, però ho haig de tornar a dir. Tornem, no sé si
és la temporada, no sé si és que jo no conec gaire els seus habitats habituals d’aquest tipus
d’animalots, però sembla ser que ara estan una mica vius i tornen a estar pels jardins i carrers i
bueno, a veure si des de l’equip de govern continuem fent un esforç en aquest tema.
11. I per últim, volia fer una reflexió sobre el tema de les multes que ha posat la Guàrdia Urbana.
Des del grup de BeC hem revisat, bueno, primer vam veure el tancament de l’exercici de l’any
2016, i vam veure i ens va sobtar molt, l’increment exponencial que havíem tingut, la quantitat
de multes que s’havien posat en aquest municipi. Havíem pressupostat 30.000, vam cobrar
46.000, però tenim drets de cobrament sobre uns 120 i pico mil d’euros. És a dir, que s’han
posat una gran quantitat de multes. No diem que estem en contra que es posin multes, el que si
que hem anat analitzant, analitzar quin tipus de multa. I ens hem basat en l’últim mes, el mes de
maig i mes de juny que hem vist que s’han posat unes 40 i pico de multes aproximadament.
Algunes nits molt profitoses, nits de... i ara trauré algunes dades que poden ser, en la qual,
pràcticament el 95% i pot ser és el 93, son multes per mal estacionament. O sigui, no és que es
posin multes per diversitat de multes de trànsit per alcoholèmies, curses, excés de velocitat, no,
no. El 90 i pico de multes son per mal estacionament. I és curiós que una gran quantitat
d’aquestes multes, son posades entre les 12 de la nit i les 5 de la matinada. Moltíssimes. Tinc
aquí dades que ens les hem estat mirant amb una mica de cura i llavors creiem que això mereix
una reflexió política al respecte. Mereix una reflexió política en quant a una doble qüestió. Una,
creiem des del grup de BeC que l’equip de govern, a més a més de fer aquest tipus d’accions,
quina mena d’accions està fent una mica per redirigir tot aquest trànsit tot aquest... aquests
vehicles que estacionen malament. Segon, si estem fent totes les accions possibles per intentar
generar la major quantitat possible de llocs d’aparcament. És cert, per exemple, que des de
l’Àrea de Territori ara s’estan reubicant uns certs contenidors, que ocupaven espais per aparcar,
que va sorgir d’una proposta del grup municipal de BeC i l’equip de govern ho està fent, i
s’estant recuperant alguns estacionaments, però tampoc no tenim dades de quines son les
recollides efectives que està fent la grua de cotxes abandonats que tornem a veure en alguns
llocs. Tampoc no sabem si totes les línies grogues que estan pintades a tot arreu... a
determinades zones de Badia, son necessàries. Veiem que hi ha llocs on s’aparca i que no son
perillosos ni que impossibiliten el trànsit ni impossibiliten la visualització i no entenem perquè allà
hi ha una pintada groga i que es poden multar, com així passa, a moltes nits, en el nostre
municipi. Tot això fa una reflexió de dir, si hem utilitzat, per exemple, tot el tema de les multes
dissuasives, és a dir, detectem que un vehicle està aparcat a una determinada hora de la nit,
que no impossibilita el trànsit, que no dificulta el trànsit, perdó, però tampoc no fa mal a l’hora de
circular, però li podem posar allà una multa dissuasòria de dir, mira, hem detectat que el teu
vehicle està mal aparcat aquí, però a 300 metres tens allà aparcament. Si hem utilitzat aquest
tipus de gestos educatius, si ho hem fet, perquè també he visualitzat que, excepte un cas, de
tots els que parlo, de maig-juny, excepte un cas, no hi ha, no és reiteratiu, no és un mateix
vehicle que aparqui, contràriament, un cas si que torna a aparcar a l’avinguda Mediterráneo,

tornar a aparcar i se’l torna a multar pel mateix fet, per aparcar en una zona no permesa, també
amb aquest horari, 2 i pico de la matinada. Per tant, i per anar sintetitzant aquesta intervenció
referent al tema de les multes. U, voldríem sapiguer si hi ha per part de l’equip de govern una
reflexió sobre aquest tema. Dos, creiem que castigar i utilitzo el concepte castigar a la
ciutadania, a base de multes a la nit, no és el millor, no és el millor camí per intentar solucionar
el problema que hi ha a lo millor en determinades zones, de que la gent vol tindre el cotxe
massa prop de casa seva, crec que hi ha d’altres camins per fer-ho. I en tercer lloc, si és
possible, si és possible, iniciar d’altres sistemes com aquest que hem procurat o que diu el
Josep que n’han fet, que jo no ho poso en dubte, bueno, si és possible iniciar d’altres sistemes,
per evitar que hi hagi un cúmul de factures i de multes, amb situacions que personalment, des
del grup de BeC valorem que no, no, no.... no ha lugar. Gràcies».
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Per contestar les preguntes plantejades, intervé en primer lloc la senyora alcaldessa, i diu: «Jo
contestaré sobre el tema del cessament del cap d’àrea, perquè vam tenir una Junta de
Portaveus en la que vam donar tota la informació del que teníem i qualsevol novetat us la farem
arribar. Amb la qual cosa la informació la teniu, perquè vam fer una asseguda, que hem donat
tota la informació que podem donar a data d’avui, i vam donar tota la informació. És el que
manifesto, que en aquell moment es va informar, no s’ha produït cap tipus de reorganització, de
moment estem com estàvem fins llavors i és la informació que tenen».
Seguidament intervé el senyor Rafa Moya, qui diu:
«Con respecto al Polideportivo, la zona de la gasolinera, las vallas del campo de fútbol y toda
esa zona que está en mal estado, que está abandonada, ahí lo que vamos a iniciar es un
expediente de disciplina urbanística hacia el INCASÒL, porque esas parcelas y una vez
producida la ordenación del plan general, todos esos terrenos que estarán destinados a naves
industriales, es el INCASÒL quien tiene que proceder. Nosotros les incitaremos a que de
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A continuació intervé el senyor Quim Duran, qui diu: «Al llarg de les últimes setmanes, alguns
grups municipals s’han adreçat al govern per demanar informació sobre l’ampliació de la C58 i
també nosaltres ens hi vam referir en alguna ocasió en aquesta sessió plenària, a fi de ser
copartícips de la resposta que la ciutat ha de donar en aquesta proposta. És cert que a la Junta
de Portaveus prèvia en aquest ple, doncs s’ha donat coneixement als grups de l’oposició de la
reunió que hi ha el dia 12 de juliol amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, però al marge
d’aquesta reunió, de la qual ja ens donem per informats, els hi volíem fer dues consideracions
respecte en aquest tema de l’ampliació de la C58.
La primera, que entenem que seria pertinent que des de l’ajuntament s’adrecés una carta, una
circular, com li vulguin dir, a l’Agència catalana de l’aigua, a fi que aquesta doncs pugui fer un
informe d’idoneïtat o no, ja que l’ampliació de l’autopista doncs pot afectar al que nosaltres
entenem com una zona inundable i podria ser un dels principals actius de la defensa contrària
en aquest projecte per part de la ciutat. En tot cas, que d’aquesta carta es puguin.... ens
mantinguin informats als grups de l’oposició.
I després, i el que acostuma a fer l’administració en d’altres projectes, en projectes urbanístics
que son significatius, doncs ja sabem que moltes vegades actuen amb premeditació i alevosia
doncs resolent segons quines coses en els mesos principalment d’estiu, juliol i agost, i donant
doncs una sèrie de... és a dir, un període molt curt per a poder elaborar les al·legacions. En
aquest sentit nosaltres el que volem plantejar a l’equip de govern és que hem d’estar preparats
ja per fer aquestes al·legacions, veure, a diu d’avui, si els serveis tècnics de l’ajuntament, des de
l’Àrea de Territori, doncs si estan treballant per poder començar a formular aquestes al·legacions
i en quin sentit aniran aquestes al·legacions i en tot cas doncs manifestar la nostra predisposició
doncs a ser-hi al costat del govern per presentar aquestes al·legacions de manera conjunta, i
més que conjunta direm units tots plegats. Gràcies».
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La senyora alcaldessa diu: “En cualquier cas, si ja tenim informació el que podem fer també és
un acord de Ple, en el ple del mes de juliol, per enviar i que consti també el posicionament de la
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manera urgente lo hagan, a través de... o bien de un….bueno, primero conversaciones y si no
iniciaremos un expediente de disciplina urbanística porque la parcela es de ellos.
Con respecto a los pivotes de las voreras de avenida Cantábrico, es lo de los pasos de
peatones, tomamos nota, que ya los hemos implementado en algún otro sitio, porque había
coches que aprovechaban para aparcar.
Con respecto a las escaleras mecánicas, en este último mes si que se han producido más
averías en las escaleras mecánicas. Hay que decir que en este mes, hemos cambiado de
empresa que realiza el mantenimiento. Deja de ser Thyssen y es otra empresa, Orona. Han
tenido problemas con el rearme automático, entonces cada vez que se paran, tiene que venir la
empresa a realizar el rearme en modo manual. Esto ya viene recogido en el contrato, no es
ningún gasto extra ni nada, pero claro, sí que tienen que llamar a alguien, algún vecino o llama a
la policía cuando detectan que están y tienen que hacer el traslado y no es tan rápido como el
rearme automático. En breve estará solventado lo del rearme automático.
Con respecto a las instancias de la calle Oviedo lo miraremos, a ver qué ha pasado por qué no
se han contestado.
Con respecto al Casal de joves, la tubería de agua que por detrás está rota, creo que es una
tubería de PVC, creo, que es una tubería que la rompen, la pinchan para que salga agua para
beber. Esto ya hace ya unos años que viene ocurriendo.
Respecto al informe social del local de la calle Zaragoza, yo creo que ya lo he explicado en la
comisión informativa, pero lo vuelvo a hacer un poco de memoria. Se requieren dos informes,
nos los requiere la Generalitat, dos informes, uno de idoneidad de la parte técnica, de salida
de… de incendio, de extintores… la parte técnica. Y luego uno que es de la parte social, y este
informe se hace desde el Área de Acompanyament a las personas, lo realiza el coordinador,
Salvador Avià, y está en el expediente. Está en el expediente el informe. Están los dos informes
en el expediente.
Con respecto al tema de las ratas sí que es verdad, que claro en verano pues… tenemos que
sufrir todos más el tema de las ratas. Hemos cambiado también de empresa y a ver si ahora….
bueno, podemos ser más efectivos. Es la misma empresa que ahora hace las intervenciones la
que nos proporciona las trampas automáticas, inteligentes, y a ver si podemos ser más
efectivos. Yo creo que esto también, sobre todo en la zona de Mallorca-Menorca, hasta que no
haya una intervención definitiva en el colector, pues… bueno, es un handicap que tenemos en
esa zona.
Con respecto a lo de la ampliación de la C58, decir que tenemos una reunión, que nos la han
pospuesto para el 12 de julio. Que la carta al ACA, yo creo que en la memoria primera que nos
pasaron ya están los informes del ACA dando el vistiplau al trazado, ya se han puesto en
contacto ellos porque son misma administración. Y con respecto a las alegaciones… el proyecto
no es definitivo, todavía no podemos hacer las alegaciones. Nosotros, como postura
institucional, estamos en contra de la ampliación de la C58, pero sí que hemos hecho una serie
de…. bueno, de recomanacions, que se incluya una partida para arreglar el colector de la C58.
Queremos ver que eso esté cuando esté el proyecto definitivo, a ver si es verdad o no, y el tema
de la re-ordenación de los huertos, lo hemos solicitado. Y un carril bici. Pero bueno, cuando nos
reunamos, supongo que nos enseñarán la propuesta definitiva, que no está todavía, y veremos
a ver qué es lo que hay recogido y lo que no. Y sí que es verdad que aprovecharán agosticidad
para los 15 días de alegaciones, que pueda pasar lo antes posible y que nadie pueda…. Ya
estaremos al caso. Nosotros nos hemos instado que el 12 de julio tendremos la reunión, a no
ser que haya algo muy urgente, el siguiente lunes en la comisión informativa lo explicaremos,
pero si hay algo que nos tenemos que ver antes, por necesidad o por urgencia o porque ya nos
lo presenten aprobado, nos veremos antes”.

institució al voltant del tema, per tenir-ho registrat”.

Número : 2017-0007 Data : 28/07/2017

La senyora alcaldessa intervé i diu: “Per ampliar la informació, també des de Territori s’està
valorant millorar la il·luminació d’algunes zones, que son susceptibles d’utilitzar-se com a
aparcament, per facilitar llocs d’aparcament segurs a la ciutadania de Badia».
Seguidament intervé el senyor Iván Sanz: «Bueno, por reforzar lo que ha documentado el
compañero Moya. En la comisión informativa del Área de Acompanyament a las personas, lo
que dije fue que el informe no había sido redactado por Servicios Sociales. En ninguno
momento dije nada de Territorio. En todo caso, bueno, en todo caso lo dije en Presidencia y lo
dije en Acompanyament. Que todo el proceso se está llevando desde Territorio, pero que el
informe social no era de servicios sociales sino que estaba redactado y firmado por el
coordinador del área, que para eso está”.
La senyora Encarna Rodrigo intervé per dir: “Yo aclarar a la señora Pilar Paz que en comisiones
informativas lo único que hice fue aclarar que la petición de la Generalitat fue de dos informes.
Uno por parte del ingeniero y el otro por Acompanyament a las personas. Y el ingeniero es
Territorio. Gracias”.
La senyora Eli Ruiz intervé i diu: “Mi intención en un principio no era hacer ninguna pregunta,
puesto que hemos tenido reuniones y hemos podido aclarar algunas situaciones, pero a raíz de
la intervención en la respuesta de las escaleras mecánicas del señor Rafa Moya, me asalta una
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Per continuar responen a les preguntes, intervé el senyor Martínez, qui diu: “Bueno, en cuanto al
asunto del club de tenis, ya el año pasado creo que entraron antes, osea que hablaremos con
ellos. No entiendo por qué no se han dirigido a mi, pero bueno. En cualquier caso, hablaremos
con ellos.
En cuanto a las instancias de la calle Oviedo, se refiere a tema de seguridad ciudadana o
tema….. vale, vale. Vale.
Y luego, en cuanto al tema de las multas. Bueno, no me corresponde a mi decir si un coche está
mal estacionado o no. Yo confío plenamente en los agentes de la policía local, de que ponen las
multas tal y como pertocan y no voy a debatir si un coche mal estacionado se tiene o no que
sancionar. Evidentemente se tiene que sancionar. Si está mal estacionado…. se tiene que
sancionar. En cuanto a datos. No sé si recuerda el año pasado que iniciamos una campaña que
incluso en comisión informativa vino el agente Óscar Chamorro a explicarla, la cual, durante el
mes de julio que había menos vehículos, por diferentes zonas, íbamos avisando de que se iba a
multar, sobre todo en pasos de cebra y en lugares que pudiesen dañar las aceras. Creo que es
lo mínimo para garantizar la seguridad de los ciudadanos las 24 horas del día. Si nos vamos a
otros municipios, son muchísimo más restrictivos que nosotros, y además también fue una de
las peticiones de las reuniones en las comunidades de propietarios en la Biblioteca. Desde
luego que desde la Policía local, también si algún ciudadano se ha venido a quejar, se le ha
atendido, incluso se le ha dirigido a qué lugares alternativos puede aparcar por la noche, por
ejemplo el parking del Mercado, la zona del Molí, la zona de detrás del aparcamiento del
Algarve, entonces, bueno, desde luego que tenemos que seguir haciendo hincapié en asuntos
como alcoholemia o asuntos como derrapajes o como conducir sin carnet, que se siguen
sancionando. Dato también importante, el número de vehículos, que esto también lo dijimos
hace un año en una comisión informativa, el número de vehículos censados en Badia del Vallés
ha bajado, y también la decisión que se tomó hace un año de hacer esas multas por zonas,
están para abajo, en un informe técnico. Creo que lo he dejado bastante claro, creo que la
función de la policía local es más que correcta, y vamos a seguir intentando mantener la
seguridad de todos los ciudadanos las 24 horas del día”.

duda. No sé si fue la semana pasada o la otra, porque nos hemos visto alguna vez más,
estuvimos hablando sobre la problemática de la escalera mecánica de la avenida Mediterráneo
y por qué había siempre esta incidencia, y entonces uno de los… lo que él me comentó es que
tenía una reunión al día siguiente y yo le planteé dos cosas y él me contestó que una de las
soluciones que podía haber era que le consultaría a Orona sobre el rearme automático cómo lo
podían abordar. Y la otra cuestión era para evitar que siempre dieran a la seta que es la que
para la escalera mecánica, y la que hace que cada vez que tengamos que llamar a Orona y tal,
que lo preguntarías a la Policía local, a ver si se podían activar, más que nada para identificar
quienes son los vecinos que se dedican a jugar con la escalera y a fastidiar a los vecinos.
Entonces… me comentaste que me dirías algo en cuanto supieras y tal, pero claro, me he
sorprendido cuando le has contestado a José esto y no has comentado nada sobre el rearme
automático ni sobre las cámaras y por eso te quiero hacer preguntar sobre estos dos aspectos,
cuál es la visión después de la reunión”.
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El senyor José Pérez diu: “Yo por aclarar algunos términos, no sé si es que me he expresado
mal en las preguntas que he hecho antes. Yo en ningún momento no he dicho referente al tema
de las multas, que BeC considere que un coche mal aparcado no debe ser sancionado. No he
dicho eso. O al menos no ha sido nuestra intención. Lo que sí que nos ha llamado la atención es
la tipología de la mayor parte de las multas. Entonces, ante esta tipología, respuestas como la
que da la señora alcaldesa me parece que van en la línea, es decir, recogemos que hay una
problemática, que tenemos una serie de vehículos que aparcan por “h” motivos, podemos
empezar a debatir, que yo creo que es una tema que hay que debatirlo, es un tema que por qué
hay tantos vehículos que aparcan en zonas no permitidas. Y a partir de ahí, desde la institución,
tenemos que favorecer, dificultosamente, la creación de nuevas zonas de aparcamiento, que lo
tenemos difícil, pero bueno, pero si ver de qué manera todo esto lo vamos reorganizando y he
puesto encima de la mesa algunas posibilidades, lo que se está haciendo con los contenedores,
estudiar qué zonas tenemos señalizadas como amarillas, si realmente han de estar señalizadas
como amarilla porque lo exige el código de la circulación o no. A lo mejor hay algunas que
tenemos que están y que no deberían estar y esto es lo que me ha llamado la atención. Y en
algunos datos. Noches como por ejemplo del 15 del 5, se hacen 17 sanciones, de las cuales
una es por estacionar en un paso de vianants, en un paso de cebra. Una es por estacionar en
doble fila, pero el resto, las 0tras 15, son por estacionar al lado de señales amarillas. Osea, el
porcentaje, en el fondo las señales amarillas volvemos a ver que son zonas, que es verdad que
no está permitido aparcar, pero que el porcentaje es muy excesivo. Pero claro, si con este
porcentaje el policía o el agente hubiese pasado el día 16, tengo la sensación de que hubiese
vuelto a poner otras 17 multas más. A lo mejor no a los mismo pero sí a diferentes, entonces,
ante este tema, nos queda o cruzarnos de hombros, es decir, es lo que hay y tal, o la acción de
decir, bueno, estamos analizándolo, es verdad que hay un tema, pero la cantidad de multas
impuestas y las horas, 2:15, 4:15, 4:50, 3:55, 5:25 de la mañana, claro, vemos que son unas
horas que me parece o nos parece a nosotros, que a lo mejor deberíamos hacer un
planteamiento. No estamos diciendo que no se tenga que sancionar a los vehículos que no… Y
respecto al tema de la pregunta que hacíamos sobre el informe, es cierto que éramos
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El senyor Moya intervé per respondre a la senyora Ruiz, i diu: “Con respecto al tema de las
cámaras no lo hemos abordado y al rearme automático lo que nos dijeron es que en breve lo
iban a tener solventado. Yo no sé si… bueno, eso lo tendrán que hacer cargo el mantenimiento
dentro del contrato y si tiene que venir alguna factura extra pues ya veremos quién la tiene que
pagar, si la empresa que había antes o la empresa que hay ahora. Lo que nosotros queremos
eso es que esté solventado lo antes posible, si puede ser esta semana, mejor que la próxima.
Es que para la misma empresa, sino tienen que desplazarse cada vez que… cada día tienen
que venir aquí. Es que es un bien para ellos también”.

conocedores de que había dos tipos de informe. Nosotros preguntábamos por el informe social,
porque se nos había generado la duda de quién emitía ese informe social. Al decir Servicios
Sociales no nos referíamos a las asistentas sociales, nos referíamos al área social. Nos
sabemos si es el coordinador o no. Perdonad que a veces técnicamente no hablemos, pero nos
referíamos a eso. Y hay una cosa que el señor Rafa Moya no me ha contestado, bueno,
supongo que habrá tomado nota, hemos pedido que se nos hagan llegar o el expediente para
poder ver las facturas de los 6 últimos meses de agua del consumo del Casal de joves.
Precisamente porque somos conocedores de dónde es ese tubo y que…. y que bueno,
queremos hacer un poco hincapié. Gracias”.
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